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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO DOS ANJOS 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 49/2017 

 

Denomina Deputado HERALDO 

MUSSO o espaço destinado ao 

funcionamento do Procon da 

Assembleia Legislativa do Estado do  

Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica denominado Deputado Heraldo Musso o 

espaço destinado ao funcionamento do Procon da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em   

de     de 2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente Projeto de Resolução tem como 

objetivo prestar uma justa homenagem ao 

Deputado Heraldo Barbosa Musso, um dos 

grandes nomes da política capixaba.  Nascido em 

Aracruz  no dia 05 de agosto de 1936 foi casado 

com Aridéia Cabral Musso, com quem teve 

quatro filhos. Bacharel em Direito, sua carreira 

política foi iniciada em 1966, quando se elegeu 

vereador por Aracruz, Município que 

administrou como prefeito por dois períodos, de 

1976 a 1982 e de 1988 a 1992. Ele também 

cumpriu três mandatos de deputado estadual, de 

1983 a 1986, 1987 a 1988 (saiu para se eleger 

prefeito) e 2003 a 2006. 

 

A fim de homenagear esse brilhante político, 

conclamamos nossos nobres pares à aprovação 

do presente Projeto de Resolução. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL RAQUEL LESSA 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 78/2017 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor SÉRGIO 

ROGÉRIO DE CASTRO. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor Sérgio Rogério de Castro. 

 

Art. 2° Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 17 de outubro de 

2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Natural de Muriaé, Minas Gerais, considera-se 

cidadão Capixaba aqui nascido aos 29 anos de idade. 

Tem um carinho muito grande pelo nosso Estado e 

pelo nosso Povo. 

 

Aos 14 anos de idade, o jovem Sérgio Rogério 

de Castro mudou-se para o Rio de Janeiro, onde 

terminou o antigo Ginásio e fez o Científico no 

tradicional Colégio Pedro II. Formou-se em 

Engenharia Mecânica, pela Escola Nacional de 

Engenharia, a primeira do País, que mais tarde 

foi incorporada à Universidade Federal do Rio 

de Janeiro e Posteriormente, fez pós-graduação 

em Engenharia Econômica. 

 

Nunca deixou de pensar no futuro. Assim é o 

empresário Sérgio Rogério de Castro, 

responsável pela instalação da primeira indústria 

no Civit I, na Serra. Ele foi longe: conquistou o 

Brasil com seus empreendimentos. Presidiu a 

Federação das Indústrias do Espírito Santo 

(Findes) de 1989 a 1992 e hoje é presidente 

emérito da entidade, além de membro do seu 

Conselho de Assuntos Legislativos. 

 

Sérgio Rogério de Castro chegou ao Espírito 

Santo em 1972, mas a esposa e dois dos três 

filhos vieram em 1 de maio de 1973 – o terceiro 

filho nasceu mais tarde. Preferiu morar em 
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Vitória, embora adorasse o município da Serra, 

onde instalou sua primeira empresa, a FIBRASA, há 

mais de 40 anos atrás. 

Naquela época a Serra tinha cerca de 12.000 

moradores. Carapina era quase um deserto. 

Laranjeiras nem existia. Somente a Serra Sede 

era movimentada. A Serra não tinha expressão 

como Vitória, tanto que o CIVIT, onde foi 

instalada a FIBRASA, se chama Centro 

Industrial de Vitória. 

 

A FIBRASA nasceu de um sonho do jovem 

Sérgio de Castro de abrir uma fábrica de 

embalagens de plástico. Naquela época, o Banco 

de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) 

já possuía linhas de crédito e incentivos para 

atrair investimentos para o Espírito Santo. 

 
Foi aí que o jovem empreendedor mineiro 

apresentou o seu projeto para instalar uma 

indústria de sacos plásticos trançados para 

embalar o açúcar que, na ocasião era embalado 

em sacos de algodão bem mais caro, apresentou 

seu projeto que foi aprovado pelo BANDES. 

 
Porém, em razão do forte lobby das indústrias de 

sacos de algodão do Nordeste, houve uma 

alteração na legislação brasileira exigindo que o 

açúcar fosse embalado em sacos de algodão. 

Mas, o projeto seguiu, pois a sacaria produzida 

passou a ser usada na embalagem do trigo 

produzido e depois ganhou o mercado do sal. 

 

Sua vida de empreendedorismo é uma escola 

para todos. Diversos foram os ramos em que 

buscou atuar, alguns não teve o mesmo êxito, 

contudo, seu espírito empresarial não se abala. A 

visão empreendedora de Sérgio Rogério de 

Castro o levou a observar, ainda no início dos 

anos 70, o que seria a área recheada de mato e 

água do mar, no que é hoje a Enseada do Suá, em 

Vitória. Em 1974, ele adquiriu uma área de 135 mil 

metros quadrados (m2), onde agora se situa o 

Tribunal de Justiça do Estado, o edifício comercial 

Victoria Office Tower e outros empreendimentos já 

entregues e habitados, só existem hoje cinco lotes 

vazios. 

 
A História do Senhor Sérgio Rogério de castro é mais 

que prova de sua cidadania de fato em nosso Estado, 

por essa razão, conclamamos aos Nobres Pares que 

votem conosco pela APROVAÇÃO da presente 

proposição, para que o nosso Estado do Espírito 

Santo, possa conceder a este cidadão que já é 

capixaba de fato, também o reconhecimento dessa 

condição por direito. 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.972 

 

Institui a Comenda do Mérito Legislativo Doutor 

Élcio Alvares no âmbito da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo - Ales. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica instituída a Comenda do Mérito 

Legislativo Doutor Élcio Alvares no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – 

Ales. 

 

Art. 2º A Comenda do Mérito Legislativo Doutor 

Élcio Alvares será conferida aos cidadãos brasileiros 

que se destacarem, nacional ou internacionalmente, 

atuando com criatividade inovadora de comprovada 

eficiência e notável saber, no âmbito do serviço 

público em quaisquer dos poderes dos entes 

federados. 

 

Parágrafo único. A critério da Mesa da Assembleia, 

será constituída uma Comissão composta de 06 (seis) 

membros para procederem às pesquisas necessárias 

para comprovação do mérito do destaque. 

 

Art. 3º A Comenda do Mérito Legislativo a que se 

refere esta Resolução será conferida pela Ales a até 

30 (trinta) cidadãos, por meio de indicação 

parlamentar e ocorrerá preferencialmente no mês de 

dezembro de cada ano. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta 

Resolução correrão por conta de dotação 

orçamentária da Ales. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 
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ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.017 

 

Autoriza a transposição do prazo da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, para apurar denúncias 

relacionadas à “Máfia dos Guinchos” e 

“Pátio/Estacionamento/Depósito” de veículos 

apreendidos e possível conluio entre autoridades, 

prestadores de serviços e lesão ao cidadão, além de 

investigar participação de servidor público e 

empresas terceirizadas com intuito de lesar o 

contribuinte. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI, combinado com o 

artigo 59, § 12 do Regimento Interno, aprovado pela 

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

acordo com a aprovação do Requerimento nº 

117/2017, na Sessão Ordinária do dia 16 de outubro 

de 2017, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 

Legislativa de 2018 (Quarta Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Oitava Legislatura), o prazo de 

funcionamento da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, criada pela Resolução nº 3.941, de 25 de 

março de 2015, para apurar denúncias relacionadas à 

“Máfia dos Guinchos” e 

“Pátio/Estacionamento/Depósito” de veículos 

apreendidos e possível conluio entre autoridades, 

prestadores de serviços e lesão ao cidadão, além de 

investigar participação de servidor público e 

empresas terceirizadas com intuito de lesar o 

contribuinte. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.019 

 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” a 

JOANA PENHA DE SOUZA PEICHINHO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com os artigos 2º da 

Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 

1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” no Grau de “Cavaleiro”, a Penha de Souza 

Peichinho, concedendo-lhe as insígnias e o Diploma 

do respectivo Grau. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.020 

 

Prorroga prazo da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, criada pela Resolução nº 4.298, de 03 de 

maio de 2016, para apurar as recorrentes denúncias 

de maus tratos contra animais. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 30, inciso II e art. 59 do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 

aprovação do Requerimento nº 119/2017, na Sessão 

Ordinária do dia 18 de outubro de 2017, promulga a 

seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) 

dias, o prazo dos trabalhos desta Comissão 

Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução nº 

4.298, de 03 de maio de 2016, para apurar as 

recorrentes denúncias de maus tratos contra animais. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 5.021 

 

Autoriza a transposição do prazo da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução nº 

4.298, de 03 de maio de 2016, para apurar as 

recorrentes denúncias de maus tratos contra animais. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 30, inciso II e art. 59 do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 

aprovação do Requerimento nº 120/2017, na Sessão 

Ordinária do dia 18 de outubro de 2017, promulga a 

seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 

Legislativa de 2018 (Quarta Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Oitava Legislatura), o prazo de 

funcionamento da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, criada pela Resolução nº 4.298, de 03 de 

maio de 2016, para apurar as recorrentes denúncias 

de maus tratos contra animais. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

 

ATO Nº 1819 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, LUCIANA GOMES COUTINHO, 

do cargo em comissão de Assessor Sênior de 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1820 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 

suas atribuições legais, resolve, 

 

 EXONERAR, a pedido, na forma do 

artigo 61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar 

nº 46, de 31 de janeiro de 1994, DANIELA 

RAMOS NOGUEIRA FARIA, do cargo em 

comissão de Diretor de Controle Interno, código 

DCI, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1821 

 

 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, ANDRE GOMES GIORI, 

do cargo em comissão de Supervisor do Setor de 

Contratos, código SSC, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 18 de outubro de 2017. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 1822 

 

 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, ROBSON RODRIGUES 

BATISTA, do cargo em comissão de Assessor Júnior 

de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1823 

 

 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, ROSILENE SIMONELI 

RIBEIRO, do cargo em comissão de Assessor 

Sênior de Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1824 

 

 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, ANA PAULA DE SOUZA 

GONÇALVES, do cargo em comissão de Assessor 

Júnior de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1825 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, AMANDA MORENO RAMOS, 

do cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código TJGRP, do 

gabinete do Deputado Amaro Neto, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

173165/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1826 

 

 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, EMERSON GOMES FERREIRA, 

do cargo em comissão de Coordenador Especial de 

Rádio e TV, código CERTV, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1827 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
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 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, JOSE CALDAS DA COSTA, do 

cargo em comissão de Coordenador Especial de 

Relações Institucionais, código CERI, da Secretaria 

da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1828 

 

 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, RENATO PAUSEN 

GUIMARÃES, do cargo em comissão de Assessor 

Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1829 

 

 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, CHARLES FARIA DOS 

SANTOS, do cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, do gabinete do Deputado Euclério Sampaio, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 173177/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1830 

 

 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, JAQUELINE DE OLIVEIRA 

VIANNA, do cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, do gabinete do Deputado Marcelo Santos, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 173175/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1831 

 
 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, LEANDRO SILVA DO 
NASCIMENTO, do cargo em comissão de Assessor 

Júnior de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1832 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 



Vitória-ES, quinta-feira, 19 de outubro de 2017 Diário do Poder Legislativo - 7 

 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, TIAGO MAGESKI, do cargo em 

comissão de Assessor Júnior de Secretaria, código 

AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1833 

 

 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 ROBERTO DOS SANTOS 

CARDOSO, do cargo em comissão de Assessor 

Sênior de Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1834 
 

 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, HUGO CORREA DE OLIVEIRA, 

do cargo em comissão de Assessor Júnior de 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1835 

 

 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, ELIANE DA CUNHA LIMA COSTA, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior da 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1836 

 

 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, LAURA FERNANDA SCHULTZ, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1837 

 

 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, JAQUELINE DE OLIVEIRA VIANNA, 

para exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 

de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 
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ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1838 

 

 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, RENATO PAUSEN GUIMARÃES, para 

exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, no gabinete do Deputado Amaro Neto, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 173166/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1839 

 

 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 CALDAS DA COSTA, para exercer o 

cargo em comissão de Coordenador Especial de 

Rádio e TV, código CERTV, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1840 

 

 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, AMANDA MORENO RAMOS, para exercer 

o cargo em comissão de Assessor Sênior de 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1841 

 

 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, ANA PAULA DE SOUZA GONÇALVES, 

para exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 

da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1842 

 

 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, GLACILEIA ZANELATO STELZER, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 
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ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1843 

 

 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, KARYNA RODRIGUES BATISTA 

ARAUJO, para exercer o cargo em comissão de 

Assessor Sênior da Secretaria, código ASS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1844 

 

 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, ROBSON RODRIGUES BATISTA, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1845 
 

 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, ROSILENE SIMONELLI RIBEIRO, para 

exercer o cargo em comissão de Supervisor do Setor 

de Contratos, código SSC, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1846 

 

 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, FLAVIO DE SOUZA PIRES, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 

código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1847 

 

 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, ANDRE GOMES GIORI, para exercer o 

cargo em comissão de Diretor de Controle Interno, 

código DCI, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1848 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
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 CESSAR, os efeitos do Ato nº 581, 

publicado em 24/03/2017, na parte referente ao 

servidor ANDRE GOMES GIORI. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1849 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 DESIGNAR, o servidor efetivo, 

LEONARDO BINDA DO NASCIMENTO, 

matrícula nº 207927, para a Função Gratificada de 

acompanhamento e controle das atividades inerentes 

ao Cento de Documentação da Secretaria de 

Comunicação Social, dentre elas a seleção, avaliação, 

controle, armazenamento, recuperação e 

disseminação do material produzido pelo jornalismo 

e por outros departamentos da TV Assembleia, 

classificada como FG2, em observância da Lei nº 

10.082, publicada em 29.08.2013. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DO 1º TERMO DE 

APOSTILAMENTO AO CONTRATO 

 

Nº 031/2013 

 

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 de Apostilamento ao Contrato, 

conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

CONTRATADA: MS INFORMÁTICA LTDA. 

 

OBJETO: Acréscimo do valor do Contrato, 

considerando o excedente de cópias relativo à 

franquia global do Contrato nº 031/2013 

 

VALOR: O valor do TERMO DE 

APOSTILAMENTO é de R$ 15.000,00 (Quinze mil 

reais). 

 

VIGÊNCIA: O TERMO DO APOSTILAMENTO 

entra em vigor na data da assinatura. 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 

 

ATIVIDADE: 2001 

 

PROCESSO: 172442 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

10 de outubro de 2017. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO DO 2º TERMO DE 

APOSTILAMENTO AO CONTRATO 

Nº 007/2015 

 

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 de Apostilamento ao Contrato, 

conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

CONTRATADA: SERVILIMP SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA 

LTDA EPP. 

 

OBJETO:  – Repactuação do Contrato nº 007/2015, 

baseada na Convenção Coletiva de Trabalho do 

SINDLIMP, registrada no Ministério do Trabalho e 

Emprego em 31/05/2017 – ES000165/2017. 

 

VALOR: O valor do TERMO DE 

APOSTILAMENTO é de R$ 97.371,07 (noventa e 

sete mil, trezentos e setenta e um reais e sete 

centavos). 

 

VIGÊNCIA: O TERMO DO APOSTILAMENTO 

entra em vigor na data da assinatura, com efeitos 

retroativos, conforme itens 2.1.1 e 2.1.2. 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37 
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ATIVIDADE: 2001 

 

PROCESSO: 172057 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

10 de outubro de 2017. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 
 

 

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO 

Nº 007/2015 

 

 

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: SERVILIMP SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA 

LTDA EPP. 

 

OBJETO: O objeto do TERMO ADITIVO é a 

prorrogação pelo prazo de 60 (sessenta) dias do 

Contrato nº 007/2015 

 

VALOR: O valor do TERMO ADITIVO é de R$ 

388.617,13 (trezentos e oito e oito mil, 

seiscentos e dezessete reais e treze centavos). 
 

VIGÊNCIA: O TERMO ADITIVO entra em vigor 

no dia 11 de outubro de 2017. 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37 

 

ATIVIDADE: 2001 

 

PROCESSO: 172679 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de outubro de 2017. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 19.10.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 

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

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

vários benefícios para o solo, entre eles o aumento de matéria orgânica, a 

proteção contra a erosão e o melhor aproveitamento da água. 

01h15 

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

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

Conexão Ciência conversa com o presidente da Fundação Jardim Zoológico 

de Brasília, Gerson Norberto. 

 

03h25 COMISSAÕ DE EDUCAÇÃO Reunião Ordinária 

04h50 
COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE 

Reunião Ordinária 

07h00 

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

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

ambiente. A Gliricídia sepium se caracteriza como uma leguminosa arbórea 

perene considerada de múltiplo uso. A leguminosa tem um enraizamento 

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

alimentar os animais. 

08h00 

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

condenado por estupro de vulnerável. Veja também a reportagem  especial 

sobre a Lei das filas. 
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08h15 
MOSAICO ENTREVISTA O programa destaca os lançamentos do cinema. Neste episódio o Mosaico 

fala sobre a obra do artista plástico Jorge Solé. 

08h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

09h00 
COMISSÃO DE 

CIDADANIA 

Reunião Ordinária 

10h25 
CPI DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

Reunião Ordinária 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos brasileiros. Em 

tempo de crise, empreender acaba sendo questão de sobrevivência para 

alguns. Além de esclarecer sobre comportamentos empreendedores, esta 

reportagem apresenta os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. São 

contadas, ainda, histórias de quem sonhou  iniciar um projeto e de quem teve 

que empreender por necessidade 

12H20 MOSAICO ENTREVISTA O programa destaca os lançamentos do cinema. Neste episódio o Mosaico 

fala sobre a obra do artista plástico Jorge Solé. 

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

Público do Estado do Espírito Santo no processo de adoção de crianças e 

adolescentes 

 

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

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

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

é capixaba, nascido em São José do Calçado. 

 

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

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

Ciência debate os avanços da tecnologia para o zoneamento agrícola de risco 

climático. O entrevistado é o pesquisador da Embrapa Ary Fortes 

 

14h00 GUARDA E ADOÇÃO 

RESPONSÁVEL DE 

ANIMAIS DOMÉSTICOS (V) 

Sessão Solene 

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

15h00 
TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ES 

Trabalhos Do Tribunal De Contas Do Es 

18h00 

COM A PALAVRA O deputado Marcelo Santos, do PMDB, é o entrevistado no programa "Com 

a Palavra''. O presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia e 

membro da Mesa Diretora fala sobre as realizações de seu mandato 

18h30 

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

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

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

é capixaba, nascido em São José do Calçado. 

19h00 

 

HOMENAGEM AO 

PESCADOR 

Sessão Solene 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

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

seu trabalho que mistura congo e música eletrônica. 

22h45 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça Valéria Barros Duarte explica o papel do Ministério 

Público do Estado do Espírito Santo no processo de adoção de crianças e 

adolescentes 

23h15 DEDO DE PROSA Carlos Fonseca é poeta, autor de dois livros: “mil e tantas palavras” e 

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

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

é capixaba, nascido em São José do Calçado. 

 

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

a Palavra''. O presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia e 

membro da Mesa Diretora fala sobre as realizações de seu mandato 

 

 

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

 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

NONAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 

DE OUTUBRO DE 2017. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Doutor Hércules, 

Enivaldo dos Anjos, Esmael de Almeida, 

Euclério Sampaio, Hudson Leal, Nunes, 

Pastor Marcos Mansur e Raquel Lessa) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 

Deputada Raquel Lessa e a convite 

do Presidente, assume a  2.ª 

Secretaria, o Senhor Deputado 

Doutor Hércules 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) – Convido o Senhor Deputado 

Doutor Hércules a ocupar a 2.ª Secretaria. (Pausa) 

Convido a Senhora Deputada Raquel Lessa a 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(A Senhora Deputada lê Raquel 

Lessa lê 1.º Coríntios 13: 13)  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) – Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da vigésima 

sessão extraordinária, realizada em 10 de outubro de 

2017. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Em discussão a ata. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Hudson Leal, para discuti-la. 

Havendo S. Ex.ª declinado, e não havendo 

mais orador inscrito, em votação. 

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: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 314/2017 

 

Vitória, 10 de outubro de 2017. 

 

Assunto: Uso da Tribuna Popular 

 

Senhor Presidente: 

 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos 

através deste, solicitar de Vossa Excelência, que 

conceda o uso da Tribuna Popular desta Casa de Leis 

no dia 04 (quatro) de dezembro (segunda-feira) do 

corrente ano, para a Senhora Kátia Fialho Nogueira 

(Contabilista, Escritora, Roteirista, Redatora e 

Revisora) para falar sobre a importância do 

profissional da contabilidade no âmbito das 

Entidades Beneficentes de Assistência Social - EBAS 

- do Terceiro Setor. 

Sem mais para o momento, desejamos votos 

de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente,  

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 

OFÍCIO N.º 301/2017 

 

Vitória, em 06 de outubro de 2017.  

 

Senhor Presidente: 

 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 
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Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao 

mês de setembro/2017.  

Segue em anexo. 

Respeitosamente, 

 

LUZIA TOLEDO 

Presidente da Comissão de Turismo e Desporto 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Mensagem n.º 

358/2017, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei Complementar nº 029/2017, que altera 

a Lei Complementar nº 513, de 11 de dezembro de 

2009, que alterou o Fundo de Defesa e 

Desenvolvimento do Meio Ambiente – FUNDEMA. 

Publicado Integralmente no DPL do dia 16 

(dezesseis) de outubro de 2017. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Publique-se, em homenagem ao 

Senhor Deputado Sergio Majeski. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Mensagem n.º 

359/2017, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei Complementar nº 030/2017, que altera 

a Lei nº 3.196, de 09.01.1978 e a Lei Complementar 

nº 850, de 17.03.2017, disciplinando a atuação no 

serviço público ativo de policiais militares da reserva 

e policiais civis aposentados. Publicado 

Integralmente no DPL do dia 16 (dezesseis) de 

outubro de 2017. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Publique-se, a pedido do mesmo. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 360/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta aos 

pedidos de informações, formulados pelo Deputado 

Padre Honório, por meio dos Requerimentos N.
os

 97 

e 98, de 2017, ao Procurador Geral do Estado e ao 

Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca, conforme documento em anexo. 

Vitória, 10 de outubro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Ciente. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 361/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei nº 160/2017, que “Autoriza o Poder 

Executivo a doar imóvel ao Município de Cariacica.” 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei nº 10.742, de 05 de outubro de 2017. 

 

Vitória, 10 de outubro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 362/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei nº 161/2017, que “Autoriza o Poder 

Executivo a doar imóvel à Companhia Espírito 

Santense de Saneamento - CESAN.” 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei nº 10.743, de 05 de outubro de 2017. 

 

Vitória, 10 de outubro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 363/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei nº 164/2017, que “Institui o 

Sistema de Monitoramento e de Avaliação de 

Políticas Públicas do Espírito Santo.” 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei nº 10.744, de 05 de outubro de 2017. 

 

Vitória, 10 de outubro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Ciente. 

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 COMPLEMENTAR N.º 

31/2017 

 

Altera a redação do inciso I do artigo 

10 da Lei Complementar 809, 23 de 

setembro de 2015, e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. O inciso I do artigo 10 da Lei 

Complementar 809/15 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 10. (...) 

 

I – maternidade, com prazo de 

duração de 180 (cento e oitenta) 

dias.”  

 

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

sua publicação.  

 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2017. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A licença maternidade ou licença-gestante, é 

um benefício garantido pelo artigo 7º, inciso XVIII, 

da Constituição Federal, que consiste em conceder 

licença remunerada à mulher que deu à luz, ou que 

adotou, ou até mesmo antes do parto. A pessoa 

recebe, durante a licença, o valor do salário mensal 

que recebia antes do afastamento. 

A mulheres trabalham com mais satisfação e 

tranquilas ao saberem que podem ficar com seus 

filhos nos seis primeiros meses de vida, salientando 

que esse período é, inclusive, recomendando pela 

Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da 

Saúde para a amamentação exclusiva.  

A Sociedade Brasileira de Pediatria também 

alega que os bebês que ficam seis meses ao lado da 

mãe têm reduzidas as chances de contrair 

pneumonia, desenvolver anemia e padecer com 

crises de diarreia. Segundo a Sociedade, o Brasil 

investe milhões ao ano para atender a crianças com 

doenças que poderiam ser evitadas, caso a 

amamentação regular tivesse acontecido durante 

esses primeiros meses de vida. 

Tal Projeto de Lei Complementar visa 

igualar o período de licença maternidade, em 

respeito ao Princípio da Isonomia, conforme os 

demais servidores estatutários e em comissão. 

Pelos fatos expostos e pela relevância do 

tema, contamos com o apoio dos nobres pares para a 

aprovação da presente propositura. 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Luzia Toledo) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Devolva-se ao autor. 

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 386/2017 

 

Dispõe sobre a inclusão no roteiro 

turístico da Secretaria de Estado de 

Turismo do Espírito Santo, o 

“Santuário São José De Anchieta”, 

localizado no município de 

Anchieta-ES. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Brasileira


16 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 19 de outubro de 2017 

 

DECRETA: 

 

Art.1º - Fica incluído no roteiro turístico da 

Secretaria Estadual do Turismo do Espírito Santo, o 

Santuário São José de Anchieta, localizado no 

município de Anchieta – ES. 

 

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

sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2017. 

 

ALMIR VIEIRA 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No município de Anchieta, há muito tempo o 

Santuário São José de Anchieta tem sido prestigiado 

e visitado por romeiros e turistas de várias cidades, 

movimentando consideravelmente o comércio da 

cidade através da venda de artesanatos e produtos 

coloniais gerando emprego e renda aos munícipes. 

A inclusão do Santuário São José de 

Anchieta no roteiro turístico da Secretaria, atrairá um 

grande público em curto espaço de tempo, 

beneficiando assim toda a população, bem como 

destacando ainda mais os potenciais turísticos da 

Região. 

O turismo como fenômeno humano, pode 

resgatar a perspectiva empreendedora da 

comunidade.  

Assim, demonstrando os motivos que 

nortearam a presente proposição que é um assunto de 

grande utilidade pública para a população, a 

implementação de tal medida legislativa, solicito o 

concurso dos Nobres Colegas e de Vossa Excelência 

à aprovação da mesma. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Publique-se. 

No momento, estamos sem quorum e 

aguardaremos dois minutos para saber se há 

possibilidade de apreciar algum Expediente sujeito à 

deliberação. (Pausa) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Padre Honório) 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO PARLAMENTAR DA MÁFIA DOS 

GUINCHOS 

 

REQUERIMENTO N.º 117/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Comissão Parlamentar de Inquérito criada 

pela Resolução nº 3.941/15 e aditada pela Resolução 

nº 4.348/16, para apurar denúncias relacionadas à 

“Máfia dos Guinchos” e 

“Pátio/Estacionamento/Depósito” de veículos 

apreendidos e possível conluio entre autoridades, 

prestadores de serviços e lesão ao cidadão, além de 

investigar participação de servidor público e 

empresas terceirizadas com intuito de lesar o 

contribuinte, por deliberação de seus membros, em 

reunião ordinária realizada nesta data, com fulcro no 

artigo 59, § 12 da Resolução nº 2.700/09 (Regimento 

Interno) desta Casa de Leis, vem requerer a Vossa 

Excelência, a transposição desta Comissão, com o 

seu respectivo prazo, para a próxima Sessão 

Legislativa. 

 

Vitória, 09 de outubro de 2017.  

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Presidente da Comissão 

 

Requerimento n.º 126/2017, da Deputada 

Luzia Toledo, de transferência de Sessão Solene, em 

homenagem  aos “Profissionais do Turismo”,  que  

seria realizada às 15:00 horas, do dia 20 de outubro, 

para o dia 22 de novembro, às 15:00 horas, do 

corrente ano. Lido na 90ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 09 (nove) de outubro de 2017. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO N.º 127/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Mesa Diretora, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Exª., após ouvido o Plenário, realização de 

SESSÃO SOLENE, a realizar-se no dia 26 de 

Outubro de 2017, às 19 horas, em homenagem  aos 

servidores ativos e inativos com destaque na 

prestação de relevantes serviços à Assembleia 

Legislativa, através da Comenda “José Maria 

Pimenta”, instituída pela resolução nº 4.110, de 15 de 

setembro de 2015. 

 

Palácio Domingos Martins, 09 de outubro de 

2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2° Secretário 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO N.º 128/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Os Deputados abaixo-assinados, 

componentes da Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, requerem 

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

realização de SESSÃO SOLENE EM 

HOMENAGEM À FUNDAÇÃO SÃO JOÃO 

BATISTA, de Aracruz, no dia 29 de novembro de 

2017, às 19 horas , no Plenário desta Casa, para 

homenagear o setor de educação do município. 

 

Palácio Domingos Martins, 09 de outubro de 

2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2° Secretário 

 

Parecer n.º
 
437/2017, da Comissão de Justiça, 

pela manutenção do despacho denegatório da 

Mesa Diretora, aposto ao  Projeto de Lei nº 

234/2017, do Deputado Hudson Leal, que torna 

obrigatório o registro de violência contra a mulher no 

prontuário de atendimento médico, na forma que 

especifica. Publicado Integralmente no DPL do dia 

09 de outubro de 2017. 

 

Parecer n.º
  

427/2017, da Comissão de 

Justiça, pela manutenção do despacho denegatório 

da Mesa Diretora, aposto ao  Projeto de Lei nº 

271/2017, do Deputado Bruno Lamas, que acrescenta 

os parágrafos 1º e 2º ao artigo 3º, da Lei 10.631/2017, 

que instituiu o Pacto pela Aprendizagem no Espírito 

Santo e dá outras providências. Publicado 

Integralmente no DPL do dia 09 de outubro de 

2017. 

 

Parecer n.º
  

428/2017, da Comissão de 

Justiça, pela manutenção do despacho denegatório 

da Mesa Diretora, aposto ao  Projeto de Lei nº 

284/2017,  do Deputado Euclério Sampaio, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade  de divulgação nos 

próprios  anúncios dos valores pagos para 

publicidades realizadas pela administração pública 

direta e indireta do Estado. Publicado Integralmente 

no DPL do dia 09 de outubro de 2017. 

 

Indicação n.º 1462/2017, do Deputado 

Sandro Locutor, ao Governador do Estado, para 

criação de um serviço que informa a função saldo nas 

telas dos caixas eletrônicos nos Bancos Banestes. 

Lido na 90ª Sessão Ordinária, realizada no dia 09 

(nove) de outubro de 2017. 

 

Indicação n.º 1463/2017, da Deputada Eliana 

Dadalto, ao Governador do Estado, para construção 

de um CRAS – Centro de Referência da Assistência 

Social no Bairro Planalto, município de Linhares/ES. 

Lido na 90ª Sessão Ordinária, realizada no dia 09 

(nove) de outubro de 2017. 

 

Indicação n.º 1464/2017, da Deputada Eliana 

Dadalto, ao Governador do Estado, para aquisição de 

Barracas padronizadas e personalizadas para atender 

a ASFELIN-Associação dos Feirantes de 

Linhares/ES. Lido na 90ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 09 (nove) de outubro de 2017. 

 

Indicação n.º 1465/2017, da Deputada Eliana 

Dadalto, ao Governador do Estado, para 

pavimentação asfáltica, no trecho que liga o distrito 

de Fátima, município de Jaguaré-ES, à comunidade 

São João Bosco no mesmo município. Lido na 90ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 09 (nove) de 

outubro de 2017. 

 

Indicação n.º 1466/2017, do Deputado 

Marcos Bruno, ao Governador do Estado, para 

reconstrução da rede de esgoto e asfaltamento das 

Ruas Lourival de Almeida, São Benedito, Araribóia e 

João Coutinho Siqueira, todas situadas no Bairro 

Flexal I, Município de Cariacica/ES. Lido na 90ª 

Sessão Ordinária, realizada no dia 09 (nove) de 

outubro de 2017. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1467/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Esmael de Almeida, no uso de 

suas atribuições regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 

174, do Regimento Interno da Assembléia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 

ao Governo do Estado/Secretaria de Estado da 

Segurança Pública e Defesa Social (SESP), a 

seguinte INDICAÇÃO: 

 

Que o Governo do Estado/Secretaria 

de Estado da Segurança Pública 

providencie a reestruturação da 

Delegacia de Polícia Civil de 

Ibiraçu, com a aquisição de novas 

viaturas, computadores, ar 

condicionado, ampliação do efetivo 
e outras melhorias físicas necessárias 
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ao bom trabalho desta importante 

instituição. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Estamos apresentando ao Governo do Estado 

esse pedido como soma de esforços para levar 

benefícios à classe dos policiais civis, delegados, 

oficiais e principalmente aqueles que se servem dos 

serviços oferecidos pela polícia. Não nos cansaremos 

de honrar esse homens da Segurança Pública, 

buscando melhorias que resultem em mais agilidade 

nas elucidações de crimes e na prestação de um 

melhor serviço à sociedade.  

A população do município, segundo as 

informações que nos chegam, tem reclamado da 

precariedade no atendimento e nos serviços de 

investigação da delegacia, devido à falta de 

funcionários e outras estruturas, e isto não é culpa da 

polícia e sim da falta de estrutura. Esta situação 

naturalmente que causa insegurança aos moradores. 

Para piorar, as pessoas mais idosas e cadeirantes não 

conseguem acessar o pavimento que compõem a 

gama de serviços à população em razão da falta de 

rampa de acessibilidade. Esperamos que o Governo 

atenda o mais rápido possível a esse pleito dos 

policiais. 

 

Palácio Domingos Martins, em 05 de outubro 

de 2017. 

 

ESMAEL ALMEIDA 

Deputado Estadual - PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1468/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado estadual Esmael Almeida, no uso 

de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 

174 do Regimento Interno, seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Paulo 

Hartung a presente INDICAÇÃO: 

 

Que a Secretaria de Estado dos 

Transportes e Obras Públicas faça a 

substituição de um quebra-molas, 

na rodovia ES-164 no centro do 

município de Vargem Alta (em 

frente a Vidraçaria Vargem Alta), por 

outro de acordo com as normas do 

Conselho Nacional de Trânsito - 

CONTRAN. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O referido quebra-molas tem apresentado 

estar acima do tamanho regulamentar de acordo com 

as normas do Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN, como mostram as fotos em anexo, o 

referido possui marcas feitas pelos fundos dos carros 

que ali trafegam, causando muitas vezes prejuízos 

aos condutores. 

Sabe se que o quebra-molas é de extrema 

importância, pois reduz o número de acidentes na via, 

porém se for instalado de forma irregular o quebra-

molas pode não ser um benefício e ao invés de ser um 

auxilio e ajudar os motoristas e pedestres, ele pode 

prejudica-los trazendo danos aos veículos como tem 

acontecido com os condutores de Vargem Alta. 

Portanto, pedimos a Secretária de Estado dos 

Transportes e Obras Públicas que substitua 

urgentemente o quebra-molas com as devidas 

regulamentações para que os motoristas e população 

dessa região não sejam prejudicados com a instalação 

que foi feita de forma irregular. Sendo assim, 

esperamos que esse pedido seja atendimento para que 

haja uma circulação de veículos adequada e não haja 

maiores problemas aos que trafegam pela via. 

 

Palácio Domingos Martins, em 05 de outubro 

de 2017. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1469/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado estadual Esmael Almeida, no uso 

de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 

174 do Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Governo do Estado/Secretaria de Estado da Saúde do 

Espírito Santo INDICAÇÃO: 

 

Que a Secretaria de Estado da Saúde 

do Espírito Santo providencie o 

abastecimento de remédios da 

farmácia do posto de saúde do 

bairro Residencial Vista do Mestre 

- Serra - ES, pois a falta de remédio 

prejudica a população que precisa 

dos medicamentos para cuidar da 

saúde. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A farmácia do posto de saúde do bairro 

Residencial Vista do Mestre Serra precisa de 
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remédios para que atenda as solicitações da 

população. Os medicamentos são adquiridos nos 

postos, pois muitos cidadãos não têm condições de 

pagar caso comprasse em uma farmácia particular. 

Além dos remédios que faltam no posto, é necessária 

a vacina gota para as crianças.  

Também no posto de saúde precisa de 

médico pediatra. Esse profissional é importante, pois 

acompanha desde cedo à criança. Todos os exames 

necessários, prevenção de doença e cuidado é 

orientado pelo pediatra. Assim, a criança ou bebê cria 

uma boa impressão do médico, e tende a ser um 

adulto que preza e é atento a sua saúde. 

Portanto, o posto de saúde dessa região 

requer melhorias para que possa melhor atender a 

população do bairro residencial vista do mestre na 

Serra. 

 

Palácio Domingos Martins, em 05 de outubro 

de 2017. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1470/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado estadual Esmael Almeida, no uso 

de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 

174 do Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Governo do Estado/Secretaria de Estado de 

Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano 

(SEDURB), a presente INDICAÇÃO: 

 

Que o Governo do Estado determine 

com urgência a realização de obras 

de substituição da tubulação de 

emissário de esgoto da Avenida 

Modolo, em Pedra Azul, tubulação 

obsoleta, danificada e corroída ao 

longo do tempo. 

 

Palácio Domingos Martins, em 05 de outubro 

de 2017. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Estamos apresentando aos senhores 

parlamentares, esta Indicação, propondo que o 
Governo do Estado determine com urgência a 
realização de obras de substituição da tubulação de 
emissário de esgoto da Avenida Modolo, em Pedra 

Azul, tubulação obsoleta, danificada e corroída ao 
longo do tempo. Considerando que a atual tubulação 
é antiga e pequena, há necessidade de troca para que 
as redes que ainda não realizaram a ligação ao 
sistema, o façam a fim de evitar contaminação já que 
estão ligadas à rede pluvial. 

A troca de toda a rede antiga de tubulação 

coletora de esgoto do centro da cidade da Avenida 

Modolo é uma antiga reivindicação dos moradores da 

região, inconformados com as redes coletoras de 

esgoto muito antigas construídas com até com 

manilhas de barro. Isso tem causado inúmeros 

problemas com essa rede antiga e por este motivo, 

pedimos que o Governo atenda esta reivindicação o 

mais urgente possível. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1471/2017 

 

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, o presente INDICAÇÃO: 

 

Estabelece a “Transferência do 

Distrito Policial de Atendimento à 

Mulher” do Município de Serra. 

 

Assembleia Legislativa, 05 de outubro de 

2017. 

 

JAMIR MALINI 

Deputado Estadual – PP 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se que o Distrito Policial de 

Atendimento à Mulher (DPAM) do município de 

Serra encontra-se atualmente localizado na Rua 

Sebastião Miranda, número 49, no bairro Boa Vista 

II. A nova sede do DPAM fica junto ao Pátio de 

Vistoria do Departamento Estadual de Transito do 

Espírito Santo (Detran|ES), atrás do Vitória Apart 

Hospital, deve ser transferido para uma região mais 

central do município, preferencialmente próximo a 

Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as 

Mulheres (SEPPOM). 

O DPAM foi transferido em janeiro de 2017, 

e até então a delegacia ficava localizada em 

Laranjeiras, estrategicamente posicionada numa 

região de fácil acesso, próxima a Secretaria e ao 

Terminal Rodoviário de Laranjeiras, facilitando 

assim o deslocamento das mulheres que buscam 
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ajuda do serviço da Rede de Atenção às Mulheres do 

Município de Serra.  

Com a transferência do DPAM, o número de 

mulheres recebidas na SEPPOM encaminhadas pela 

Delegacia caiu drasticamente. E isso dificulta muito a 

atuação da rede de atenção à mulher em situação de 

violência, pois além de denunciar, esta mulher 

precisa receber assistência para conseguir romper o 

ciclo da violência e não resultar, no estágio mais 

grave, em feminicídio.  

A secretaria de Políticas Públicas para as 

Mulheres/Seppom possui o Centro de referência em 

atendimento à mulher em situação de violência 

doméstica e sexual da Serra (CRAMVIS), com o 

serviço de psicólogas, assistentes sociais e apoio 

jurídico. Atualmente em parceria com a Defensoria 

Pública Estadual.  

Considerando a importância dos aspectos 

acima destacados, a proximidade da DPAM com 

estes serviços facilitará as ações de enfrentamento à 

violência contra a mulher na Serra. 

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 ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1472/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada abaixo assinada, 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: 

 
- Manutenção necessária de 
“todas” as rodovias pertencentes 
ao projeto “Caminhos do Campo”, 
existentes no município de 
Linhares-ES. Esta manutenção se 
faz necessária devido ao desgaste 
natural das rodovias, devido à data de 
construção das mesmas no ano de 
2005. Estas rodovias, são 
responsáveis pelo escoamento de 
toda a produção agrícola do 
município, oportunizando o melhor 
acesso e consequentemente a 
melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos e de todos os usuários, pois 

irá contribuir para o melhor 
deslocamento e mobilidade de todos,  
o quê justifica a presente indicação. 
 

Sala das Sessões, em 09 de outubro de 2017. 
 
ELIANA DADALTO 

Deputado Estadual-PTC 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1473/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada abaixo assinada, 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: 

 
- Sinalização Viária Vertical e 
Horizontal do município de Rio 
Bananal/ES. O mencionado 
município, hoje segundo último 
censo do IBGE/2016 conta com 
aproximadamente 19.321 habitantes 
que utilizam diariamente as ruas e 
avenidas desta localidade Dessa 
forma, a Sinalização Viária deste 
conceituado município, promoverá 
maior qualidade de vida para a 
população, pois irá oportunizar aos 
munícipes que ali residem o 
atendimento as orientações sobre a 
sinalização de trânsito formuladas 
pelo CONTRAN – Conselho 
Nacional do Trânsito, onde 
oportunizará a diminuição dos 
acidentes, o quê justifica a presente 
indicação. 
 

Sala das Sessões, em 09 de outubro de 2017. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputado Estadual-PTC 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1474/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 
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VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 

encaminhada ao Exmº. Senhor Paulo Hartung, 

Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 

INDICAÇÃO: 

 

Instalação de rede de água e esgoto 

no condomínio Boa Vista – Barro 

Alegre – Município de Apiacá.  

 

A presente indicação tem por objetivo 

solicitar ao Excelentíssimo Governador do Estado do 

Espírito Santo que providencie junto aos Órgãos 

competentes a instalação de rede de água e esgoto no 

condomínio Boa Vista – Barro Alegre – Município 

de Apiacá. 

O Condomínio Boa Vista, no Barro Alegre, 

Município de Apiacá, foi criado há mais de 15 anos, 

e atualmente conta com aproximadamente com 400 

famílias que compreendem mais de 2000 ( dois mil) 

habitantes.  

Após todos esses anos, até hoje o 

Condomínio não conta com rede de água e esgoto da 

Cesan, fazendo com que as residências venham a ter 

fossas e façam a captação de água no mesmo local. 

A situação é preocupante, pois trata-se de 

questão humanitária e de saúde pública a instalação 

de rede captadora de esgoto, bem como a instalação 

de rede de água potável por parte a Cesan. 

A Cesan criou o “Programa de Abordagem 

Domiciliar”, no qual um grupo de assistentes sociais 

visitam residência e comércios que ainda não 

possuem esgoto coletado e tratado, para incentivar 

que seja feita a ligação, mas para  tal necessita que a 

rede esteja apta a captação dos efluentes. 

Por essas razões, entendemos que a 

construção de rede de esgoto é URGENTE, por se 

tratar de uma questão de saúde e impacto ambiental; 

e compromisso do estado com o fornecimento de 

água tratada em rede específica, para a garantia da 

saúde pública e qualidade de vida da população. 

Na certeza do apoio e empenho de nosso 

Governador Paulo Hartung agradeço 

antecipadamente o atendimento da solicitação, que 

nesta, fazemos, em conjunto com o Vereador 

Mauro Cesar Scarpini Pimentel -  Cesinha, 

renovando nossa elevada estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, em 09 de outubro de 2017. 

 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual – Líder do PMN 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1475/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 

encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 

do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

REGULAMENTAÇÂO DA LEI Nº 

6.141/2000 QUE “AUTORIZA O 

PODER EXECUTIVO A ADOTAR 

MEDIDAS DE APOIO AOS 

SERVIDOES RESPONSÁVEIS 

POR PORTADORES DE 

DEFICIÊNCIAS FÍSICAS, 

SENSORIAIS OU MENTAIS”. 

 

A presente solicitação tem por objetivo 

indicar ao Excelentíssimo Governador do Estado do 

Espírito Santo que regulamente a Lei nº 6.141/2000 

que autoriza o Poder  Executivo a adotar medidas de 

apoio aos servidores responsáveis por portadores de 

deficiências físicas e sensoriais ou mentais. 
A Lei nº 6.141/2000 autoriza o Poder 

Executivo Estadual a instituir medidas de apoio aos 
Servidores da administração Pública Direta, Indireta 
e Fundacional, que sejam comprovadamente, pais ou 
responsáveis por portadores de deficiências físicas, 
sensoriais ou mentais, de forma a propiciar condições 
para a atenção especial a que os mesmos necessitam. 

“A condição de deficiência é uma 
experiência que viveram, vivem e viverão todos os 
seres humanos. Assim, é importante considerar a 
deficiência uma das características da diversidade 
humana. A história da visão cultural negativa e do 
tratamento que algumas características dos seres 
humanos sofreram nos séculos produziu um estigma 
social negativo sobre as pessoas com deficiência, 
carregando estas características (e, por reflexo, 
todas as pessoas que a possuíam) de uma não-
aceitação social. É, assim, importante incluir as 
condições de deficiência como uma das tantas 
diversidades que distinguem os seres humanos, 
indicando a condição de deficiência entre as 
características ordinárias dos seres humanos e 
removendo o estigma social negativo.”  
http://www.ridsnetwork.org/files/2015/06/disabilitaes
viluppo_por.pdf  

Para tanto se faz necessário garantir medidas 

ao Servidor Público Estadual para que o objetivo da 

inclusão social, do desenvolvimento humano e 

intelectual do deficiente físico aconteça vez que por 

falta de regulamentação, a Lei 6141/2000 torna-se 

ineficaz de aplicação dos direitos dos servidores que 

se enquadram no objeto da mesma. 

Certa do apoio do Governador Paulo Hartung 

é que fazemos a solicitação de Norma que 

regulamente a Lei n. 6.141/2000, afim de garantir ao 

Servidor Público estadual o direito de propiciar 

condições para a atenção especial a seus filhos ou sob 

sua responsabilidade, renovamos nossa parceria e 

elevada estima e consideração. 

 

http://www.ridsnetwork.org/files/2015/06/disabilitaesviluppo_por.pdf
http://www.ridsnetwork.org/files/2015/06/disabilitaesviluppo_por.pdf


22 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 19 de outubro de 2017 

Sala das Sessões, em 05 de outubro de 2017. 

 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual – Líder do PMN 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1476/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 

encaminhada ao Exmº. Senhor Paulo Hartung, 

Governador do Estado do Espírito Santo a seguinte 

INDICAÇÃO: 

 

Instalação de tela de proteção no 

campo de futebol do Independente 

Futebol Clube no Distrito de 

Bonsucesso – Município de Apiacá.  

 

A presente indicação tem por objetivo 

solicitar ao Excelentíssimo Governador do Estado do 

Espírito Santo a instalação de tela de proteção no 

campo de futebol do Independente Futebol Clube no 

Distrito de Bonsucesso – Município de Apiacá. 

O campo de futebol do Independente Futebol 

Clube foi declarado como de utilidade pública, e o 

mesmo foi desapropriado pela Municipalidade para 

ser revertido à população local para ser criado e 

estruturado o Estádio Municipal, para fins de 

atividades esportivas e recreativas do Distrito de 

Bonsucesso.  

O Distrito de Bonsucesso possui mais de 300 

famílias, com uma população superior a hum mil 

habitantes. População predominantemente de 

trabalhadores rurais distante da cidade, e que utilizam 

do campo para seu lazer e entretenimento aos finais 

de semana. 

Para um melhor aproveitamento do Campo 

de futebol se faz necessário a instalação de tela 

protetora ao redor do campo, conhecida como 

alambrado. 

Por essas razões, entendemos que a 

instalação de alambrado junto ao campo de futebol 

do Campo do Independente Futebol Clube inclusive 

com a colocação de duas traves para a atividade de 

futebol, é de fundamental importância para a boa 

prática esportiva e proteção tanto dos jogadores 

quanto do público presente. 

Na certeza do apoio e empenho de nosso 

Governador Paulo Hartung agradeço 

antecipadamente o atendimento da solicitação, que 

nesta, fazemos, em conjunto com Vereador Ireneu 

Goularte Oliveira, renovando nossa elevada estima 

e consideração. 

 

Sala das Sessões, em 09 de outubro de 2017. 

 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual – Líder do PMN 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1477/2017 

 

Senhor Presidente: 

 
DOUTOR HÉRCULES, Deputado 

Estadual, no uso de suas atribuições regimentais, 
requer a Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 
141, inciso VIII, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa, que seja encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a 
INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 

“Ampliar o benefício de isenção de 
IPVA para que pessoas com 
deficiência visual, tetraplegia ou 
deficiência mental grave possam ter 
acesso a essa isenção por meio de 
alguém que dirija por ele, sendo que 
nos casos de incapacidade, o veículo 
deverá ser adquirido pelo curador, 
tutor, pai ou responsável legal em 
nome próprio do curatelado, tutelado 
ou menor, nos moldes da iniciativa 
do Governo do Estado de São Paulo”. 

 
Sala das Sessões, 10 de outubro de 2017. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente indicação tem por finalidade 

ampliar a Lei para que pessoas com deficiência 

visual, tetraplegia ou deficiência mental grave 

possam ter acesso a essa isenção por meio de alguém 

que dirija por ele. Isso é importante para o exercício 

da cidadania, que envolve poder se locomover 

livremente e realizar suas atividades diárias. 

Nossa proposta é que o benefício seria 

concedido para um único veículo de propriedade da 

pessoa que se enquadre nessas condições. Além 

disso, o valor não pode ser superior a R$ 70 mil. O 

veículo deve estar registrado em nome do 

beneficiário, seja ele capaz ou incapaz. Nos casos de 

incapacidade, o veículo deverá ser adquirido pelo 

curador, tutor, pai ou responsável legal em nome 

próprio do curatelado, tutelado ou menor. 

De maneira geral, as exigências necessárias 

para a isenção de IPVA são as mesmas vigentes para 
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a aquisição de veículo novo com isenção do ICMS e 

incluem a necessidade de um laudo médico que ateste 

a deficiência. 

Por fim, nossa proposta tem por inspiração o 

decreto assinado pelo Governador Geraldo Alckmin 

na segunda-feira, dia 9/10, regulamentando a Lei nº 

16.498/2017 – SP. 

Assim sendo, submeto à apreciação de V. 

Ex.ª a presente indicação. 

 

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2017. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1478/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

CONSIDERANDO que o Prefeito Hermínio 

Hespanhol e o Vereador Nelson Fernandes Saturnino, 

do Município de Mantenópolis, encaminharam ofício 

solicitando providências a este Deputado, junto ao 

Governo do Estado; 

Essa indicação se faz necessária uma vez 

que, se atendida, propiciará melhor qualidade de vida 

e adequada via de acesso e passagem para todos que 

transitam nessa região; 

CONSIDERANDO que é um anseio da 

comunidade serem agraciados com a pavimentação 

asfáltica e a drenagem pluvial no seguinte endereço: 

 

Rua Catalunha, no Distrito de São 

José, município de Mantenópolis. 

 

A perda da qualidade de vida tem que ser 

evitada e, um dos fatores que tem atingido a 

população do município, tem sido a situação da 

pavimentação urbana que possibilita a melhora na 

trafegabilidade, oferecendo aos usuários condições de 

mobilidade e acessibilidade com conforto, segurança 

e economia como também a . 

O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO 

DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as 

formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso 

VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um 

apelo no sentido de VIABILIZAR RECURSOS 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E 

DRENAGEM PLUVIAL NAS REFERIDAS 

RUAS CITADAS ACIMA, NO MUNICÍPIO DE 

MANTENÓPOLIS. 

Ressalta-se que as obras representarão mais 

segurança para o trânsito e, se realizadas, os 

moradores da região sentir-se-ão agradecidos e 

saberão reconhecer o gesto do Executivo Estadual 

nessa questão. 

Por tudo o que foi exposto e considerando a 

relevância desta proposição, solicito aos ilustres pares 

a aprovação deste pleito. 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de outubro de 

2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1479/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

CONSIDERANDO que o Prefeito Hermínio 

Hespanhol e o Vereador Nelson Fernandes Saturnino, 

do Município de Mantenópolis, encaminharam ofício 

solicitando providências a este Deputado, junto ao 

Governo do Estado; 

Essa indicação se faz necessária uma vez 

que, se atendida, propiciará melhor qualidade de vida 

e adequada via de acesso e passagem para todos que 

transitam nessa região; 

CONSIDERANDO que é um anseio da 

comunidade serem agraciados com a pavimentação 

asfáltica e a drenagem pluvial no seguinte endereço: 

 

Ruas do bairro Cidade Nova, no 

Distrito de São José, município de 

Mantenópolis;  

 

A perda da qualidade de vida tem que ser 

evitada e, um dos fatores que tem atingido a 

população do município, tem sido a situação da 

pavimentação urbana que possibilita a melhora na 

trafegabilidade, oferecendo aos usuários condições de 

mobilidade e acessibilidade com conforto, segurança 

e economia como também a . 

O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO 

DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as 

formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso 

VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um 

apelo no sentido de VIABILIZAR RECURSOS 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 
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DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E 

DRENAGEM PLUVIAL NAS REFERIDAS 

RUAS CITADAS ACIMA, NO MUNICÍPIO DE 

MANTENÓPOLIS. 

Ressalta-se que as obras representarão mais 

segurança para o trânsito e, se realizadas, os 

moradores da região sentir-se-ão agradecidos e 

saberão reconhecer o gesto do Executivo Estadual 

nessa questão. 

Por tudo o que foi exposto e considerando a 

relevância desta proposição, solicito aos ilustres pares 

a aprovação deste pleito. 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de outubro de 

2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1480/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

CONSIDERANDO que o Prefeito Hermínio 

Hespanhol e o Vereador Nelson Fernandes Saturnino, 

do Município de Mantenópolis, encaminharam ofício 

solicitando providências a este Deputado, junto ao 

Governo do Estado; 

Essa indicação se faz necessária uma vez 

que, se atendida, propiciará melhor qualidade de vida 

e adequada via de acesso e passagem para todos que 

transitam nessa região; 

CONSIDERANDO que é um anseio da 

comunidade serem agraciados com a pavimentação 

asfáltica e a drenagem pluvial no seguinte endereço: 

 

Rua Pimenta, bairro Centro, 

município de Mantenópolis. 

 

A perda da qualidade de vida tem que ser 

evitada e, um dos fatores que tem atingido a 

população do município, tem sido a situação da 

pavimentação urbana que possibilita a melhora na 

trafegabilidade, oferecendo aos usuários condições de 

mobilidade e acessibilidade com conforto, segurança 

e economia como também a . 

O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO 

DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as 

formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso 

VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um 

apelo no sentido de VIABILIZAR RECURSOS 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E 

DRENAGEM PLUVIAL NAS REFERIDAS 

RUAS CITADAS ACIMA, NO MUNICÍPIO DE 

MANTENÓPOLIS. 

Ressalta-se que as obras representarão mais 

segurança para o trânsito e, se realizadas, os 

moradores da região sentir-se-ão agradecidos e 

saberão reconhecer o gesto do Executivo Estadual 

nessa questão. 

Por tudo o que foi exposto e considerando a 

relevância desta proposição, solicito aos ilustres pares 

a aprovação deste pleito. 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de outubro de 

2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1481/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

CONSIDERANDO que o Prefeito Hermínio 

Hespanhol e o Vereador Nelson Fernandes Saturnino, 

do Município de Mantenópolis, encaminharam ofício 

solicitando providências a este Deputado, junto ao 

Governo do Estado; 
Essa indicação se faz necessária uma vez 

que, se atendida, propiciará melhor qualidade de vida 
e adequada via de acesso e passagem para todos que 
transitam nessa região; 

CONSIDERANDO que é um anseio da 
comunidade serem agraciados com a pavimentação 
asfáltica e a drenagem pluvial no seguinte endereço: 
 

Rua João Rodrigues Oliveira, bairro 
Bela Vista (Estesquinho), município 
de Mantenópolis. 

 
A perda da qualidade de vida tem que ser 

evitada e, um dos fatores que tem atingido a 
população do município, tem sido a situação da 
pavimentação urbana que possibilita a melhora na 
trafegabilidade, oferecendo aos usuários condições de 
mobilidade e acessibilidade com conforto, segurança 
e economia como também a . 

O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO 
DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as 
formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso 
VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um 
apelo no sentido de VIABILIZAR RECURSOS 
PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
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OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 
DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E 
DRENAGEM PLUVIAL NAS REFERIDAS 
RUAS CITADAS ACIMA, NO MUNICÍPIO DE 
MANTENÓPOLIS. 

Ressalta-se que as obras representarão mais 

segurança para o trânsito e, se realizadas, os 

moradores da região sentir-se-ão agradecidos e 

saberão reconhecer o gesto do Executivo Estadual 

nessa questão. 

Por tudo o que foi exposto e considerando a 

relevância desta proposição, solicito aos ilustres pares 

a aprovação deste pleito. 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de outubro de 

2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1482/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

CONSIDERANDO que o Prefeito Hermínio 

Hespanhol e o Vereador Nelson Fernandes Saturnino, 

do Município de Mantenópolis, encaminharam ofício 

solicitando providências a este Deputado, junto ao 

Governo do Estado; 

Essa indicação se faz necessária uma vez 

que, se atendida, propiciará melhor qualidade de vida 

e adequada via de acesso e passagem para todos que 

transitam nessa região; 

CONSIDERANDO que é um anseio da 

comunidade serem agraciados com a pavimentação 

asfáltica e a drenagem pluvial no seguinte endereço: 

 

Rua Projetada A I, bairro Bela Vista 

(Estesquinho), município de 

Mantenópolis. 

 

A perda da qualidade de vida tem que ser 

evitada e, um dos fatores que tem atingido a 

população do município, tem sido a situação da 

pavimentação urbana que possibilita a melhora na 

trafegabilidade, oferecendo aos usuários condições de 

mobilidade e acessibilidade com conforto, segurança 

e economia como também a . 

O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO 

DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as 

formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso 

VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um 

apelo no sentido de VIABILIZAR RECURSOS 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E 

DRENAGEM PLUVIAL NAS REFERIDAS 

RUAS CITADAS ACIMA, NO MUNICÍPIO DE 

MANTENÓPOLIS. 

Ressalta-se que as obras representarão mais 

segurança para o trânsito e, se realizadas, os 

moradores da região sentir-se-ão agradecidos e 

saberão reconhecer o gesto do Executivo Estadual 

nessa questão. 

Por tudo o que foi exposto e considerando a 

relevância desta proposição, solicito aos ilustres pares 

a aprovação deste pleito. 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de outubro de 

2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1483/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

CONSIDERANDO que o Prefeito Hermínio 

Hespanhol e o Vereador Nelson Fernandes Saturnino, 

do Município de Mantenópolis, encaminharam ofício 

solicitando providências a este Deputado, junto ao 

Governo do Estado; 

Essa indicação se faz necessária uma vez 

que, se atendida, propiciará melhor qualidade de vida 

e adequada via de acesso e passagem para todos que 

transitam nessa região; 

CONSIDERANDO que é um anseio da 

comunidade serem agraciados com a pavimentação 

asfáltica e a drenagem pluvial no seguinte endereço: 

 

Rua Projetada A II, bairro Bela Vista 

(Estesquinho), município de 

Mantenópolis. 

 

A perda da qualidade de vida tem que ser 

evitada e, um dos fatores que tem atingido a 

população do município, tem sido a situação da 

pavimentação urbana que possibilita a melhora na 

trafegabilidade, oferecendo aos usuários condições de 

mobilidade e acessibilidade com conforto, segurança 

e economia como também a . 

O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO 

DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as 

formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso 

VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
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Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um 

apelo no sentido de VIABILIZAR RECURSOS 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E 

DRENAGEM PLUVIAL NAS REFERIDAS 

RUAS CITADAS ACIMA, NO MUNICÍPIO DE 

MANTENÓPOLIS. 

Ressalta-se que as obras representarão mais 

segurança para o trânsito e, se realizadas, os 

moradores da região sentir-se-ão agradecidos e 

saberão reconhecer o gesto do Executivo Estadual 

nessa questão. 

Por tudo o que foi exposto e considerando a 

relevância desta proposição, solicito aos ilustres pares 

a aprovação deste pleito. 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de outubro de 

2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1484/2017 

 

Senhor Presidente: 

 
CONSIDERANDO que o Prefeito Hermínio 

Hespanhol e o Vereador Nelson Fernandes Saturnino, 
do Município de Mantenópolis, encaminharam ofício 
solicitando providências a este Deputado, junto ao 
Governo do Estado; 

Essa indicação se faz necessária uma vez 
que, se atendida, propiciará melhor qualidade de vida 
e adequada via de acesso e passagem para todos que 
transitam nessa região; 

CONSIDERANDO que é um anseio da 
comunidade serem agraciados com a pavimentação 
asfáltica e a drenagem pluvial no seguinte endereço: 
 

Rua Jânio Ferreira, bairro Bela Vista 
(Estesquinho), município de 
Mantenópolis. 

 
A perda da qualidade de vida tem que ser 

evitada e, um dos fatores que tem atingido a 
população do município, tem sido a situação da 
pavimentação urbana que possibilita a melhora na 
trafegabilidade, oferecendo aos usuários condições de 
mobilidade e acessibilidade com conforto, segurança 
e economia como também a . 

 
O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO 

DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as 

formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso 

VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um 

apelo no sentido de VIABILIZAR RECURSOS 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E 

DRENAGEM PLUVIAL NAS REFERIDAS 

RUAS CITADAS ACIMA, NO MUNICÍPIO DE 

MANTENÓPOLIS. 

Ressalta-se que as obras representarão mais 

segurança para o trânsito e, se realizadas, os 

moradores da região sentir-se-ão agradecidos e 

saberão reconhecer o gesto do Executivo Estadual 

nessa questão. 

Por tudo o que foi exposto e considerando a 

relevância desta proposição, solicito aos ilustres pares 

a aprovação deste pleito. 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de outubro de 

2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1485/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

CONSIDERANDO que o Prefeito Hermínio 

Hespanhol e o Vereador Nelson Fernandes Saturnino, 

do Município de Mantenópolis, encaminharam ofício 

solicitando providências a este Deputado, junto ao 

Governo do Estado; 

Essa indicação se faz necessária uma vez que, se 

atendida, propiciará melhor qualidade de vida e 

adequada via de acesso e passagem para todos que 

transitam nessa região; 

CONSIDERANDO que é um anseio da comunidade 

serem agraciados com a pavimentação asfáltica e a 

drenagem pluvial no seguinte endereço: 

 

Rua Bela Vista, bairro Centro, 

município de Mantenópolis. 

 

A perda da qualidade de vida tem que ser 

evitada e, um dos fatores que tem atingido a 

população do município, tem sido a situação da 

pavimentação urbana que possibilita a melhora na 

trafegabilidade, oferecendo aos usuários condições de 

mobilidade e acessibilidade com conforto, segurança 

e economia como também a . 

 

O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO 

DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as 
formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso 
VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
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solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um 
apelo no sentido de VIABILIZAR RECURSOS 

PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS 

DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO E 

DRENAGEM PLUVIAL NAS REFERIDAS 

RUAS CITADAS ACIMA, NO MUNICÍPIO DE 

MANTENÓPOLIS. 
Ressalta-se que as obras representarão mais 

segurança para o trânsito e, se realizadas, os 

moradores da região sentir-se-ão agradecidos e 

saberão reconhecer o gesto do Executivo Estadual 

nessa questão. 

Por tudo o que foi exposto e considerando a 

relevância desta proposição, solicito aos ilustres pares 

a aprovação deste pleito. 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de outubro de 

2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1486/2017 

 

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 que 

seja encaminhada ao Exmo. Governador do Estado 

do Espírito Santo, Dr. Paulo Cesar Hartung Gomes, a 

seguinte 

 

INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, respeitosamente, 

indicar a V.Exa. que o Governo do Estado determine 

à Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca a assinatura de 

um Convênio com a Prefeitura de Santa 

Leopoldina/ES, objetivando a implantação de Torre 

de Telefonia Móvel para beneficiar os distritos de 

Três Pontes, Regência e adjacências, que irá 

beneficiar em torno de 12.000 habitantes. 

 

Senhor Governador, 

 

A Torre de Telefonia Móvel e o serviço são 

necessários e de fundamental importância para o 

homem do campo, e a falta dos equipamentos 

citados, tem provocado uma série de transtornos à 

população e empresários do ramo de compra e venda 

de bovinos, ovinos, caprinos e agricultura, porque 

sem as mencionadas torres, é impossível a 

comunicação via celular em toda a região, 

dificultando o desenvolvimento e crescimento do 

município. 

A indicação que ora apresentamos é um 

apelo do Empresário Luiz Carlos Sant’Ana, 

munícipes, comerciantes e produtores rurais, enfim 

de toda a sociedade civil do município, que tem em 

torno de 12.000 habitantes. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reinvindicação acima. A telefonia móvel é a chave do 

novo mundo, para a manutenção do homem no 

campo, importantíssimo a sobrevivência das áreas 

urbanas. 

 

Palácio Domingos Martins, em 09 de outubro 

de 2017. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual PMDB 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1487/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada abaixo assinada, 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: 

 

- Construção do Centro de 

Referência de APLV – Alergia a 

Proteína do Leite de Vaca no 

município de Linhares/ES. A 

construção desta obra neste 

município de Linhares/ES, em muito 

contribuirá para o acesso aos 

cidadãos que necessitam de 

atendimento de reabilitação, não 

somente deste município, mas ainda, 

dos municípios circunvizinhos. 

Somente o mencionado município 

conta com população de 

aproximadamente 170.000 (cento e 

setenta mil) habitantes, que por si 

só já justificaria o atendimento desta 

solicitação. Mas, informo ainda que, 

o Município de Linhares é cortado 

pela BR 101 por mais de 

100kilômetros, onde este dado  nos 

traz a informação que este fato 

aumenta o índice de usuários, que em 
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na maioria dos casos tem que se 

deslocarem para a capital Vitória em 

busca de atendimento, aumentando 

ainda mais a demanda já existente 

nos centro de referência já existente. 

Dessa forma, a construção deste 

Centro de Referência, promoverá 

maior qualidade de vida para a 

população, no que diz respeito a sua 

mobilidade e prevenção a qualquer 

tipo de imprevistos,  pois, o cidadão 

será atendido dentro de sua própria 

cidade ou região, eliminando a 

necessidade de deslocamento para 

outros municípios, o quê justifica a 

presente indicação. 

 

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2017. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputado Estadual-PTC 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1488/2017 

 

Senhor Presidente: 

 
A Deputada abaixo assinada, 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: 

 
- Construção e Instalação da Rede 
Cuidar no município de 
Linhares/ES. A construção desta 
obra neste município de Linhares/ES, 
em muito contribuirá para o acesso 
aos cidadãos que necessitam de 
atendimento especializado em suas 
diversas áreas, não somente deste 
município, mas ainda, dos 
municípios circunvizinhos, vez que 
esta rede atenderá a regionalização 
do atendimento da Saúde. Somente o 
mencionado município conta com 
população de aproximadamente 
170.000 (cento e setenta mil) 
habitantes, que por si só já 
justificaria o atendimento desta 
solicitação. Mas, informo ainda que, 
o Município de Linhares é cortado 
pela BR 101 por mais de 
100kilômetros, onde este dado  nos 
traz a informação que este fato 
aumenta o índice de usuários, que em 
na maioria dos casos tem que se 

deslocarem para a capital Vitória em 
busca de atendimento, aumentando 
ainda mais a demanda já existentes. 
Dessa forma, a construção e 
instalação da Rede Cuidar, 
promoverá maior qualidade de vida 
para a população, no que diz respeito 
a sua mobilidade e prevenção a 
qualquer tipo de imprevistos,  pois, o 
cidadão será atendido dentro de sua 
própria cidade ou região, eliminando 
a necessidade de deslocamento para 
outros municípios, o quê justifica a 
presente indicação. 
 

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2017. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputado Estadual-PTC 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1489/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e nos termos do artigo 

174 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, em 

atenção a solicitação Paulo Emílio Bastos Guerra 

Filho (FIFI), requer a Vossa Excelência, após ouvido 

o Plenário, que seja encaminhada ao Exmº Sr. 

Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 

César Hartung Gomes, a seguinte indicação:  

 
- que seja executada obra de 
pavimentação asfáltica do trecho da 
estrada que liga a localidade de Santa 
Fé à localidade de Bonsucesso, no 
município de Apiacá, trecho de 
aproximadamente 20 kms, obra 
paralisada há cerca de 8 anos.  

 
Na oportunidade, informamos que a presente 

Indicação, apresentada a este deputado signatário 
pelo Sr. Paulo Emílio Bastos Guerra Filho (FIFI), 
trata-se de reivindicação antiga da sociedade local, 
que tem a referida estrada como principal via de 
escoamento da produção rural e transporte de cargas 
e passageiros, o que torna a via de fundamental 
importância para o desenvolvimento socioeconômico 
da região. Registra-se que a obra está paralisada há 
cerca de 8 anos, situação que causa constrangimento 
àquela honrada e trabalhadora população. Assim, 
considerando a atual situação precária e de abandono 
da estrada, ressaltamos que o atendimento a tal 
solicitação irá manifestar a atenção e a valorização do 
Governo do Estado para com o município de Apiacá 
e sua população.     
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Palácio Domingos Martins, em 10 de outubro 

de 2017. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Deputado Estadual - Democratas 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1490/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado ao final assinado, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, nos termos do artigo 141, VIII e 174 do 
Regimento Interno – constante da Resolução 2.700 
de 29 de junho de 2009 - ouvindo o Plenário, que seja 
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor PAULO 
HARTUNG, governador do Estado do Espírito 
Santo, à indicação da seguinte matéria: 
 

Solicita que o Governo do Estado 

determine a Secretaria de Estado 

de Segurança Pública que viabilize 

um estudo para atender o 

município de Vila Valério com a 

instalação de uma Delegacia de 

Polícia 24 horas. , atendendo as 

necessidades dos moradores do 

município e região.    

 

Palácio Domingos Martins, em 10 de outubro 

de 2017. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual – PODEMOS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O município de Vila Valério vem crescendo 

nos últimos anos, o que torna imprescindível que 

sejam adotadas as providências cabíveis no sentido 

de determinar a instalação da Delegacia de Policia 24 

horas, além de estudos estáticos demonstrarem o 

aumento da criminalidade que se estende, de maneira 

assustadora, nos municípios do interior do Estado, 

essa também é uma solicitação dos munícipes, que 

estão preocupados com esse aumento da 

criminalidade. 

Com pouco mais de 14.000 mil habitantes 

tem crescido e recebido investimentos na área urbana 

bem como nos setores rurais.  Por ser integrante da 

Região das Pedras, Pão e Mel, sua economia além de 

estar ligada a agricultura familiar e pecuária vem 

demonstrando forte vocação turística, haja vista, os 

eventos celebrados na cidade, como Campeonato de 

Voo Livre, Festa do Coco e Café, Enduro de 

Motocross, além das festas religiosas, têm 

movimentado a população local e atraído turistas do 

seu entorno, o que, consequentemente, acaba sendo 

um forte atrativo para os adeptos ao crime, motivo 

pelo qual, há uma grande incidência de ocorrência 

por roubos, assaltos e outros crimes, prejudicando a 

segurança das famílias, comerciantes e empresários 

locais. 

Solicito o apoio dos senhores deputados e do 

Governo do Estado para essa indicação. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1491/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado ao final assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 141, VIII e 174 do 

Regimento Interno – constante da Resolução 2.700 

de 29 de junho de 2009 - ouvindo o Plenário, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor PAULO 

HARTUNG, governador do Estado do Espírito 

Santo, à indicação da seguinte matéria: 

 

Solicita ao Governo do Estado a 

Reforma da Escola Municipal 

Professora Zuleika Flores da 

Purificação no distrito de 

Jabaquara no município de 

Anchieta em atendimento aos 

anseios dos moradores.   

 

Palácio Domingos Martins, em 09 de outubro 

de 2017. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual - PODEMOS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As unidades escolares são imprescindíveis 

para o desenvolvimento das pessoas, das 

organizações e da sociedade como um todo e, é nelas 

que, a maioria das crianças e dos jovens aprende uma 

diversidade de conhecimentos formando seu caráter e 

sua intelectualidade, por isso a educação é um direito 

de todos e dever do estado promover e facilitar a sua 

acessibilidade.  

Por esse motivo se faz necessária à reforma 

da Escola Municipal Professora Zuleika Flores da 

Purificação, que se encontra precisando urgentemente 

de uma reforma que venha oferecer infraestrutura 

para melhor atender as necessidades dos seus 

estudantes e colaboradores. 

Solicito o apoio dos senhores deputados e do 

Governo do Estado para essa indicação. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1492/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado ao final assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 141, VIII e 174 do 

Regimento Interno – constante da Resolução 2.700 

de 29 de junho de 2009 - ouvindo o Plenário, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor PAULO 

HARTUNG, governador do Estado do Espírito 

Santo, à indicação da seguinte matéria: 

 

Solicita ao Governo do Estado a 

Construção de Creche Pública no 

distrito de Iriri no município de 

Anchieta em atendimento aos 

anseios dos moradores da região.   

 

Palácio Domingos Martins, em 09 de outubro 

2017. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual - PODEMOS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A comunidade do distrito de Iriri encontra-se 

carente de atendimento na educação infantil, para 

atendimento as crianças de 0 a 6 anos. Essa creche irá 

tranquilizar a vida de um considerável número de 

famílias, cujos pais, assim como em qualquer outro 

lugar, necessitam trabalhar para o sustento da família, 

garantindo segurança aos pequenos cidadãos. 

Considerando a importância de oportunizar 

aos pais um trabalho produtivo, capaz inclusive de 

contribuir sobremaneira para com o desenvolvimento 

do nosso Estado, cabe ao mesmo à parceria no 

atendimento desta demanda.  

Uma creche pública é um eficaz instrumento 

de educação e integração dos pequenos preparativos 

para a vida acadêmica póstera. A sua não existência é 

tirar dessas crianças o direito ao desenvolvimento 

integral para a vida.  

 
Solicito o apoio dos senhores deputados e do 

Governo do Estado para essa indicação. 
 

Em votação os Requerimentos n.
os

 117/2017; 
126/2017; 127/2017; 128/2017; os Pareceres n.º

s
 

437/2017; 427/2017; 428/2017; as Indicações n.º
s
 

1462/2017; 1463/2017; 1464/2017; 1465/2017; 
1466/2017; 1467/2017; 1468/2017; 1469/2017; 
1470/2017; 1471/2017; 1472/2017; 1473/2017; 
1474/2017; 1475/2017; 1476/2017; 1477/2017; 
1478/2017; 1479/2017; 1480/2017; 1481/2017; 
1482/2017; 1483/2017; 1484/2017; 1485/2017; 

1486/2017; 1487/2017; 1488/2017; 1489/2017; 
1490/2017;     1491/2017 e   1492/2017. 
 

Votação adiada por falta de quorum.  

 

Lamentavelmente, não há quorum para 

apreciação dos requerimentos que dependem de 

aprovação do Plenário. 

Como há quorum para a manutenção da 

sessão e não havendo mais Expediente a ser lido, 

passa-se à fase das Comunicações.  

Ouviremos do Plenário se devemos passar 

um vídeo do Governo. (Pausa)  

O Senhor Deputado Sergio Majeski também 

concordou.  

Por favor, Luciano, passe o vídeo para nós. 

Também sou contra, mas a maioria aprovou. 

 
* EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME CÓPIAS ENVIADAS 
PELOS RESPECTIVOS SETORES DE 
ORIGEM. 
 

(Registra presença o Senhor 
Deputado Dary Pagung) 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Sei que o Plenário é 
soberano e V. Ex.ª colocou para apreciação do 
Plenário, mas isso é um negócio bem extemporâneo.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) – É o 

vídeo que foi passado ontem. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – É que temos quatro deputadas e 
elas estão exigindo que seja passado. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Poderia ser no horário de comunicação de S. Ex.
as

. 
 

(É exibido o vídeo) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Lembramos aos Senhores 
Deputados que com o voto, inclusive, do Senhor 
Deputado Sergio Majeski, esse vídeo passará durante 
todo o mês de outubro em homenagem à campanha. 

S. Ex.ª está reclamando que está vendo 
poucas vezes, então, passaremos duas vezes em cada 
sessão. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Neste momento de 

encher linguiça... 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Não é não. Estamos com a palavra 
para dar na fase das Comunicações, mas V. Ex.ª 
continua com a palavra. 
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O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
Não posso falar não? 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – V. Ex.ª está com a palavra 

garantida pelo Presidente democrático. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
Pois não. Posso falar? 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – V. Ex.ª não pode chamar a atenção 
de S. Ex.ª. S. Ex.ª está com a palavra. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Estamos 
aguardando, Senhor Deputado Doutor Hércules. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Mas não chame a atenção de S. 
Ex.ª. S. Ex.ª está com a palavra. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
Senhor Presidente, hoje é o Dia do Deficiente. Quero 
lembrar à Assembleia que nós mesmos não estamos 
cumprindo com a lei, com a Lei de Acessibilidade, 
principalmente com os vasos sanitários da 
Assembleia, que não são próprios para os cadeirantes. 

A descarga também não é e as torneiras também não 
são. 

A transmissão por Libras, apesar da luta de 
muitos anos, não conseguimos ainda fazer com que o 
deficiente auditivo possa, de sua casa, saber o que 
estamos falando. Então, quero deixar esse registro, 

mais uma vez, e já fiz por escrito não só ao 
Presidente da Assembleia, mas para todas as 
secretarias do Estado, para o Governo do Estado e 
para todas as prefeituras do estado, para que deem 
acessibilidade, pelo menos, no vaso sanitário, porque 
é um vaso especial para o cadeirante, além da 

descarga e da torneira. Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Gildevan Fernandes. (Pausa) 

Havendo declinado, concedo-a ao Senhor 
Deputado Gilsinho Lopes. (Pausa) 

Havendo declinado, concedo-a ao Senhor 
Deputado Hudson Leal. (Pausa) 

Havendo declinado, concedo-a ao Senhor 
Deputado Jamir Malini. (Pausa) 

Havendo declinado, concedo a palavra à 
Senhora Deputada Janete de Sá. (Pausa) 

Havendo declinado, concedo-a ao Senhor 
Deputado José Esmeraldo. (Pausa) 

Havendo declinado, concedo a palavra à 
Senhora Deputada Luzia Toledo. 

 

(Registram presença os Senhores 
Deputados Sandro Locutor e Janete 
de Sá) 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) – 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas Raquel 
Lessa, Eliana Dadalto e Janete de Sá, quero 
cumprimentar os Senhores Deputados presentes, os 
técnicos desta Casa e agradecer pela contribuição 
valiosa que nos dão. Cumprimentar a imprensa 

presente. 
Neste momento, dando continuidade ao que o 

presidente Enivaldo dos Anjos, com o nosso 
acolhimento, apresentou o início do vídeo, 
apresentado ontem no Palácio Anchieta, quero 
ratificar não só o vídeo, mas a campanha para 

incentivar as denúncias.  
Quero dizer que marcamos para o dia 20, às 

14h, uma reunião que já tínhamos falado aqui, que 
iríamos fazer uma reunião com a Secretaria de 
Educação. Temos várias indicações, projetos de lei, 
em que falamos da transversalidade da educação e 

está na Lei Maria da Penha. É discutir a Lei Maria da 
Penha nas nossas escolas. 

Agradeço ao secretário Haroldo Rocha, que 

marcou para o dia 20, às 14h. Estaremos lá, como 

presidente da Frente Parlamentar de Enfrentamento à 

Violência Doméstica, à violência contra a mulher, 

nesta Casa. Já estou convidando as minhas colegas 

para estarem presentes, às 14h, e os deputados que 

puderem estar presentes. Será às 14h, na Secretaria 

da Educação, com as presenças da Secretaria de 

Direitos Humanos e da Secretaria de Segurança. 

Faremos um triângulo e vamos ver se a nossa 

Secretária de Comunicação, Andréia Lopes, poderá 

estar presente. Seria muito importante.  

Acho que cada um de nós tem que se 
apropriar da campanha feita pelo Governo do Estado. 
É uma campanha que o Governo não é o dono dela, 
mas o próprio governador, ontem, de uma forma 

muito competente, convocou. Ele nem chamou, mas 
convocou a sociedade para essa campanha. É uma 
campanha que eu tenho que me apropriar dela, você 
tem que se apropriar dela. Cada um que está aqui nos 
ouvindo, na Assembleia Legislativa, olhando para 
nós, e vocês que estão nos vendo aí, da sua casa, essa 

é uma campanha de todos nós. É uma campanha para 
as nossas meninas, os nossos meninos, para as nossas 
jovens, para as nossas mulheres. Enfim, é uma 
campanha que temos que ter, à frente, o Governador 
do Estado, como estava, o seu secretariado, os 
prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, as 

vereadoras, as lideranças religiosas, lideranças 
sindicais, as lideranças de um modo geral. 

Se nós não nos apropriarmos, como fez um 

homem fez agora... O Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, quando fez esse gesto, não foi apenas um 

gesto, é uma atitude. Quando ele diz que vai passar, 

até o final de outubro, a campanha, pela denúncia, ele 

está convocando cada um de nós e cada um dos 

nossos telespectadores e das nossas telespectadoras. 

Então, quero repetir que nós, às 14h, no dia 

20, se Deus quiser, estaremos na Secretaria de 

Educação, junto com o secretário Haroldo Rocha, 

recebendo os demais secretários para que façamos 
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um trabalho de forma transversal. É aquilo que 

viemos apresentando aqui, nesta Casa de Leis. 

Hoje, no jornal A Gazeta, saiu esse texto 

aqui, e eu quero rapidamente...  

Denunciar, denunciar e denunciar. Essa é 

uma das principais atitudes que devem ser tomadas 

diante da violência contra a mulher. O alerta foi dado, 

ontem, pelos secretários de Direitos Humanos, Júlio 

Pompeu, e de Segurança, André Garcia. Só neste ano, 

o estado já atingiu cem mortes de mulheres. 

Infelizmente, com todo o trabalho que todos 

nós fazemos, um trabalho que não tem nome, que é 

coletivo, já atingimos o índice de cem mulheres 

assassinadas no estado do Espírito Santo. É um dado 

que nos incomoda muito, que nos deixa fora do 

prumo. Não é isso que queremos para nossas 

mulheres. Nós somos o equilíbrio da sociedade, 

somos muito importantes para a sociedade. Os 

homens são muito importantes para nós, mas na 

verdade, pela criação divina, nós somos o centro da 

sociedade. Temos que ter respeito dos homens, temos 

que ter respeito da sociedade e é isso que estamos 

procurando. É uma falta de atitude, uma falta de ação 

os homens ainda não entenderem que somos 

equilíbrio na cozinha, na nossa casa, no nosso 

trabalho. Onde quer que estejamos somos o equilíbrio 

da sociedade. Por isso precisamos ser respeitadas e é 

isso que a campanha está determinando, nos 

orientando, nos enviando.  

Parabenizamos o governador Paulo Hartung 

pela atitude.  

 

Para o Secretário de Direitos 

Humanos do Estado, Júlio Pompeu, 

um dos focos da campanha são as 

pequenas violências, que acontecem 

no cotidiano e muitas pessoas não 

percebem. “A pequena do assédio, a 

pequena no rock, quando as 

mulheres são pegas pelo braço, na 

piada de mau gosto”.  

 

Acho que é exatamente para isso que estamos 

aqui, para agregar, somar. Quero ser, mais uma vez, 

um braço nessa campanha. Quero ser, mais uma vez, 

um braço para nossas mulheres.  

Para as nossas crianças, nossas meninas, hoje 

é Dia Estadual da Menina, dando continuidade ao Dia 

Internacional da Menina. Essa lei é de nossa autoria. 

O Dia Internacional da Menina, Senhor Deputado 

Nunes, celebrado pelas Nações Unidas desde 2012, 

no dia 11 de outubro, marca os progressos realizados 

na promoção dos direitos das meninas e mulheres 

adolescentes e reconhece a necessidade de ampliar as 

estratégias para eliminar as desigualdades de gênero 

em todo o mundo. 
O lema da ONU Mulheres, da Campanha do 

Secretário-Geral das Nações Unidas: ‘Una-se pelo 
Fim da Violência contra as Mulheres’. 

Hoje é um dia que marca, um dia importante. 
Ontem foi um dia muito importante, o dia da 

campanha no estado do Espírito Santo, lançada no 
Palácio Anchieta, no Salão São Tiago, pelo 
governador e seu secretariado. Mas, hoje, dia 11, é o 
Dia Internacional da Menina, que vem exatamente 
como embasamento para acabar com a violência 
contra as mulheres. 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância, 

Unicef, expressa sua preocupação com a situação de 

milhões de meninas e adolescentes na região, 

especialmente aquelas que vivem em situação de 

extrema pobreza ou estão sujeitas à discriminação de 

gênero e a outros tipos de violência. A América 

Latina e o Caribe são as únicas regiões onde as taxas 

de gravidez na adolescência estão estagnadas ou 

aumentaram, apesar das taxas totais de fecundidade 

estarem em declínio. 

Portanto, essa lei é nossa e o dia é hoje. Junto 

com as Nações Unidas colocamos o Dia Estadual da 

Menina.  
Termino dizendo que o fato mais 

preocupante é a taxa de gravidez, que vem 
aumentando para o grupo de meninas de até quinze 
anos. Essa é outra preocupação do Ministério da 
Saúde, da sociedade, uma preocupação nossa.  

Peço que o cameraman focalize esse 
panfleto, para lembrá-los da Fazenda da Esperança, 
dias 13 e 14, sexta-feira e sábado. Renovo que 
estaremos no show apresentado pela Fazenda da 
Esperança de Guaratinguetá. O Frei Hans estará aqui 
em Vitória.  

Serão dois shows com os meninos da 
Fazenda da Esperança. 

Muito obrigada, Presidente! Ratifico que é 
muito importante que participemos, porque estamos 
cuidando dos meninos em risco na nossa sociedade. 
Fazenda da Esperança, dias 13 e 14, no Álvares 
Cabral, a partir das 19h. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Erick 

Musso, Freitas, Gildevan Fernandes,  

Gilsinho Lopes e Marcelo Santos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, bom vê-los, Senhores Deputados Amaro 

Neto e Nunes. Muito obrigado pela presença. 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

cumprimento e parabenizo V. Ex.ª pelo trabalho que 

vem desenvolvendo à frente da Comissão de 

Segurança, reconhecido por toda a Polícia, seja Civil 

ou Militar. Parabéns! 

Reporto-me hoje, Senhor Deputado Nunes, 

sobre a Lei n.º 13.425, de 2017, intitulada Lei Boate 

Kiss, de combate a incêndio e a desastres em locais 

de reunião de público. 

http://e25.d32.myftpupload.com/unase
http://e25.d32.myftpupload.com/unase
http://www.unicef.org.br/
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A Lei n.º 13.425 entrou em vigor no final de 

setembro, isto é, após decorridos cento e oitenta dias 

de sua publicação. 

O objetivo da lei é evitar tragédias como a 

ocorrida em 2013, na boate Kiss, em Santa Maria, 

que matou duzentas e vinte e quatro pessoas e feriu 

seiscentas e oitenta. 

A referida norma alterou aspectos do Código 

de Defesa do Consumidor, referindo-se à Lei n.º 

8.078, de 1990, bem como à Lei de Improbidade 

Administrativa, Lei n.º 8.429/1992. 

O resumo que fiz agora dos principais pontos 

da nova lei: 

 

1) Os municípios, ao realizarem o 

planejamento urbano, deverão observar 

normas especiais de prevenção e combate 

a incêndio e desastres para locais de 

grande concentração e circulação e 

pessoas. 

Considera-se local de grande concentração e 

circulação de pessoas aqueles com ocupação 

simultânea potencial igual ou superior a cem pessoas. 

Mesmo que a ocupação simultânea potencial seja 

inferior a cem pessoas, essas normas especiais 

deverão ser também observadas se o local for: 

 
a) ocupado predominantemente por idosos, 

crianças ou pessoas com dificuldade de 
locomoção; 

b)  possuir, em seu interior quantidade de 
material de alta inflamabilidade. 
 

2) O prefeito poderá conceder autorização 
especial para realização de eventos em 
locais de grande concentração e 
circulação de pessoas, para isso é 
necessário que: 

 
a) o evento integre o patrimônio cultural 

local ou regional; e 
 

b) sejam adotadas medidas necessárias 
de prevenção e combate a incêndios 
e desastres. 
 

3) As medidas de prevenção e combate a 
incêndio e a desastres deverão ser analisadas 
previamente pelo Corpo de Bombeiros Militar, com 
realização de vistoria in loco.  

Nos locais onde não houver possibilidade de 
realização de vistoria pelo Corpo de  Bombeiros 
Militar, a análise das medidas de prevenção ficará a 
cargo da equipe técnica da Prefeitura. 

 
4) Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar 

planejar, analisar, avaliar, vistoriar, aprovar e 
fiscalizar as medidas de prevenção e combate a 
incêndio e a desastres em estabelecimentos, 
edificações e áreas de reunião de público, sem 
prejuízo das prerrogativas municipais no controle das 
edificações e do uso do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano e das outras atribuições dos 
profissionais responsáveis pelo  respectivos projetos. 

 
Inclui-se, Senhora Deputada Raquel Lessa, 

nas atividades de fiscalização previstas à aplicação de 
advertência, multa, interdição e embargo na forma da 
legislação estadual pertinente. 

 
5) Os municípios que não contarem com 

unidades de Corpo de Bombeiros Militar 
instaladas poderão criar e manter 
serviços de combate a incêndio e 
atendimento a emergências, mediante 
convênio com a respectiva corporação 
militar estadual. 

 

6) Os cursos de graduação em Engenharia e 

Arquitetura, bem como os cursos de 

tecnologia e de ensino médio correlatos, 
incluirão nas disciplinas ministradas 
conteúdo relativo à prevenção e ao 
combate a incêndio e a desastres.   

 

7) Será obrigatório curso específico voltado 

para a prevenção e combate a incêndio para os 

oficiais e praças integrantes dos setores técnicos e de 

fiscalização dos Corpos de Bombeiros Militares, em 

conformidade com seus postos e graduações e os 

cargos a serem desempenhados.  

 

Quero destacar este item 08.  

 

8) Pratica ato de improbidade administrativa 

(art. 11 da Lei n.º 8.429/92) o prefeito que, no prazo 

máximo de dois anos, a contar da vigência da Lei n.º 

13.425/2017, deixar de editar normas especiais de 

prevenção e combate a incêndios e a desastres para 

locais de grande concentração e circulação de 

pessoas.  

 

A conduta do prefeito, neste caso, deverá ser 

dolosa, ou seja, praticada com o propósito de atentar 

contra os princípios da administração pública e, na 

hipótese de ser condenado, as sanções previstas no 

art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa são:  

 

a) ressarcimento integral do dano, se houver; 

b) suspensão dos direitos políticos de três a 

cinco anos; 

c) perda da função pública; 

d) pagamento de multa civil de até cem vezes 

o valor da remuneração percebido pelo 

agente; 

e) proibição de contratar com o poder público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 

créditos, direta ou indiretamente, ainda que 

por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;  

 

Também destaco: 
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9) A Lei nº 13.425/2017 altera o Código de 

Defesa do Consumidor e prevê que o fornecedor 

de bens ou serviços comete prática abusiva se 

permitir o ingresso, em seu estabelecimento, de 

um número maior de consumidores que o fixado 

pela autoridade administrativa como máximo. 

 

Confira. O art. 39 do Código de Defesa do 

Consumidor:  

 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de 

produtos ou serviços, dentre outras 

práticas abusivas: (Redação dada 

pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) 

(...) 

XIV - permitir o ingresso em 

estabelecimentos comerciais ou de 

serviços de um número maior de 

consumidores que o fixado pela 

autoridade administrativa como 

máximo. (Incluído pela Lei nº 

13.425, de 2017) 

 

O item 10 eu também destaco: 

 

10) Além de ser considerado prática 

abusiva, o fornecedor que permitir a entrada de um 

número maior de pessoas do que o permitido comete 

crime previsto no art. 65 do Código de Defesa do 

Consumidor, que diz o seguinte: 

 

Art. 65. Executar serviço de alto 

grau de periculosidade, 

contrariando determinação de 

autoridade competente: 

Pena: Detenção de seis meses a 

dois anos e multa. 

(...) 

§ 2º A prática do disposto no inciso 

XIV do art. 39 desta Lei também 

caracteriza o crime previsto no 

caput deste artigo. (parágrafo 

inserido pela Lei nº 13.425/2017). 

 

Ou seja, o que nós temos aqui hoje já em 

vigor é uma lei que veio, Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, de um acidente que vitimou mais de duzentas 

e vinte pessoas, Senhor Deputado José Esmeraldo. O 

acidente na boate Kiss, o incêndio, matou duzentas e 

vinte e quatro pessoas e deixou seiscentas e oitenta 

feridas.  

Essa nova lei veio justamente fazer um 

rearranjo e cobrar das autoridades - e aí eu cito: corpo 

de bombeiros militar, os órgãos vinculados à 

prefeitura municipal - que a partir de agora terão um 

prazo legal de dois anos para estabelecer aquilo que é 

estipulado pela nova lei. E, como presidente da 

Comissão de Infraestrutura e hoje conveniado com o 

Conselho Regional de Engenharia, faremos 

fiscalizações, principalmente nessas casas noturnas.  

É inadmissível que uma casa noturna que 

comporta mil pessoas possa receber, dentro dela, 

mais de duas mil. É inadmissível que tenhamos uma 

casa que abrigue, em seus shows, mais de dez mil 

pessoas, e não tem a condição legal de receber sequer 

mil, podendo causar assim, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, uma catástrofe. Causar um mal 

geral a um público que chamamos de consumidor, 

que pagou para ter a garantia de estar dentro de um 

estabelecimento com a segurança devida, dentro das 

normas estabelecidas pelas legislações estadual, 

municipal e federal. 

Termino a minha fala dizendo que como 

Presidente da Comissão de Infraestrutura convidarei 

a Comissão de Segurança, presidida pelo Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, para juntos com o 

Conselho Regional de Engenharia façamos as 

fiscalizações devidas para garantirmos, assim, o 

direito do consumidor, de que todas as casas noturnas 

estão atuando de forma legal. As que não estão, 

teremos a obrigação de comunicar aos órgãos 

competentes que cassem as suas devidas licenças. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória, Rodrigo 

Coelho e Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Nunes. (Pausa)      

Declinou. Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, obrigado, Presidente. 

Cumprimento o nosso ex-presidente, Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço, a nossa liderança, 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes que está 

compenetrado trabalhando. S. Ex.ª já está abençoado. 

Está ao lado do Senhor Deputado Pastor Marcos 

Mansur que está abençoando-o. 

Cumprimento também os demais servidores 

da Casa e aqueles que nos acompanham pela TV 

Assembleia. 

Antes mesmo de começar a falar sobre aquilo 

que gostaria de me aprofundar hoje um pouco mais 

ou repetir o que já falamos aqui, registro que esta 

semana tive o prazer de conhecer uma grande 

liderança, uma vereadora dinâmica de Vargem Alta, 

pelo nome de Leila. Uma pessoa extremamente 

comprometida com as causas sociais e com o 

desenvolvimento da sua comunidade e da sua região. 

Hoje, também tive a alegria de receber no 

meu gabinete o senhor Daniel, vereador por Viana, 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/445043823/lei-13425-17
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10597823/artigo-65-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/445043823/lei-13425-17
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que também desenvolve um trabalho extraordinário, 

juntamente com o competente prefeito Gilson, que 

tem feito a diferença naquele município. Então, 

agradeço a essas duas lideranças, assim como ao 

prefeito Gilson que visitou esta Casa, nesta semana. 

São pessoas desse nível, comprometidas com esse 

espaço público, assim como vários deputados. 

Inclusive o Senhor Deputado Dary Pagung é uma 

pessoa extremamente comprometida e extremamente 

sincera nas suas ações parlamentares. Parabenizo S. 

Ex.ª. 

Gostaria de falar um pouco mais sobre a 

importância de estarmos, principalmente nos 

próximos meses, preparando-nos para ocupar esse 

lugar tão especial que é o espaço público. No 

próximo ano teremos eleições para deputado 

estadual, deputado federal, senador - são duas vagas 

no Senado -, governador do estado e também para 

presidente da República. Então, é muito importante 

nos prepararmos e estarmos aptos para votar ou para 

receber o voto de alguém. 

Sabemos que a política define a vida das 

pessoas no sentido do acesso às políticas públicas ou 

da ausência dessas políticas. Um bom gestor público 

faz com que o seu município, o seu estado ou o seu 

país olhe para os pobres, olhe para os ricos ou para 

ninguém, somente para ele mesmo. Ou olhe para os 

dois, como agentes transformadores da sociedade. O 

que mais importa é que precisamos ocupar esse 

espaço, e as pessoas, às vezes, elegem os agentes 

públicos como os únicos responsáveis pela corrupção 

no mundo. Aliás, os meios de comunicação muitas 

vezes fazem isso.  

Outro dia, numa palestra, um grupo de 

pessoas dizia que não queriam mais mexer com 

política por causa da corrupção. Eu dizia: e o aluno 

que cola de outro aluno, também não está cometendo 

corrupção? Não está se apropriando daquilo que não 

lhe pertence? E o professor que compra uma 

monografia, também não está cometendo corrupção? 

E o empresário que sonega impostos, também não 

está cometendo corrupção? O religioso que desvia o 

dinheiro da sua igreja? Enfim, a corrupção é um mal 

que se entranhou, desde o início da humanidade, no 

cérebro e no comportamento das pessoas.  

Corrupção nada mais é que desvio de 

conduta. A pessoa aceitará se estiver seja na 

associação, seja na política, seja na família, seja na 

igreja ou em qualquer lugar. Mas isso não justifica a 

ausência das pessoas, quando são convidadas para 

colocarem seus nomes à disposição para disputar um 

espaço.  

Teremos a oportunidade, no próximo ano, de 

escolher os nossos representantes. Mas, para escolhê-

los, precisamos ter representantes preparados ou 

nomes preparados, que possam ocupar esses lugares. 

Nesta Casa, são trinta vagas; no Congresso Nacional, 

o Estado do Espírito Santo possui dez vagas; no 

Senado são três, e no próximo ano teremos eleição 

para dois senadores ou senadoras. Teremos a escolha 

do governador, do presidente, do vice-presidente, do 

vice-governador. Olhem a oportunidade que teremos 

para dispensar alguns servidores públicos, que não 

estão cumprindo com dignidade a sua missão, ou 

contratar novos servidores públicos para trabalhar 

esses espaços importantes.  
Portanto, temos a Escola de Formação em 

Gestão Política, um grande campo de aprendizagem e 
de reencantamento de novas lideranças para que 
possam, se colocando à disposição, oferecer 
qualidade no embate e no debate. Por isso, não fique 
parado, não diga que não vota em ninguém, porque 
quando você diz que não vota em ninguém, você 
acaba votando em alguém.  

Senhora Deputada Eliana Dadalto, a 
acomodação é o pior remédio para a transformação 
de uma sociedade. Você somente terá realmente 
condição de reivindicar todos os seus direitos, se 
estiver participando efetivamente do processo. No 
próximo ano, teremos a grande oportunidade de dizer 
da nossa insatisfação ou da nossa satisfação com 
aqueles que nos representam. 

Já foi falado pela Senhora Deputada Luzia 

Toledo, ontem, sobre a campanha da não violência, 

principalmente, contra a mulher. Teremos, amanhã, 

no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, 

um dia de paralisação em que teremos dois temas 

importantes. Primeiro, debateremos, refletiremos, 

lembraremos, conversando sobre as crianças. Como 

existe violência contra as crianças! Às vezes, dentro 

da família; às vezes, nos lugares onde os menores são 

recolhidos, pelos traficantes, pela sociedade, pela 

ausência das políticas públicas, enfim. Muita 

violência transformando essas crianças em futuros 

marginais. E violência contra a mulher.  

Vamos aproveitar o dia de amanhã, dia 

consagrado à Mulher escolhida entre todas as 

mulheres, representando as mulheres negras, as 

índias, as americanas, as brasileiras, as europeias, as 

asiáticas, representando todas essas mulheres e 

levando a uma reflexão profunda sobre a importância 

da mulher na sociedade.  

Jesus Cristo, que teve um trabalho 
extraordinário, em sua época, para a inclusão da 
mulher no processo que, ao longo do tempo, os 
cristãos a excluem, que Nossa Senhora Aparecida 
possa estar, com o seu exemplo, com o seu 

testemunho e com a sua presença na religiosidade 
popular, na fé das pessoas, amanhã, levando, 
principalmente, aos cristãos de todo o mundo, a 
responsabilidade de não cometer violência e, 
principalmente, não cometer violência contra a 
mulher. A violência não serve em lugar nenhum, 

mas, principalmente, para a mulher, que muitas vezes 
é violentada quando o homem não lhe oportuniza 
aquilo que é de seu direito, principalmente na zona 
rural.  

Portanto, que amanhã tenhamos um dia 

abençoado, e que todos, pelas bênçãos de Nossa 

Senhora Aparecida, vivam em paz. Um bom dia a 

todos, e fiquem com Deus. 
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(Registram presença os Senhores 

Deputados Jamir Malini e José 

Esmeraldo) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Enquanto o Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur chega à tribuna, recorro à 

Comissão de Justiça sobre o meu Projeto Lei n.º 

385/2017.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Defiro o requerimento.  

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR – 

(PSDB) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, cumprimento também os nossos 

colaboradores desta Casa e, principalmente, os 

nossos telespectadores. 

Quero, hoje, porque não tive oportunidade no 

dia de ontem, fazer a minha fala e a minha 

repercussão sobre os últimos acontecimentos que, em 

minha opinião, são atentados ao pudor, à decência, e 

até mesmo à ordem desta Nação. Graças a Deus que 

esta Casa se manifestou, por meio de muitos 

deputados, no dia de ontem; o Congresso Nacional 

também se manifestou, e muitas outras instâncias 

políticas desta Nação, em protesto ao que estamos 

vendo acontecer, principalmente contra a família 

brasileira.  

Começo a minha fala dizendo o resultado de 

uma pesquisa elaborada pela Universidade de 

Harvard, capitaneada pela equipe do historiador e 

sociólogo Edward Gibbon, sobre a decadência e o 

fim das principais civilizações dessa nação. Ele 

Coloca nessa pesquisa que, em primeiro lugar, a 

primeira causa que leva uma sociedade a perder o seu 

rumo e a ruir é a ruptura da estrutura familiar. É o 

primeiro item dessa pesquisa que foi detectado: a 

ruptura da estrutura familiar. Depois, vem a 

diminuição do senso de responsabilidade individual; 

depois, o excesso de impostos, de controle e de 

intervenção por parte do Governo. Em quarto lugar, a 

busca dos prazeres de forma hedonista, violenta e 

imoral; e, por último, coloca o declínio dos valores 

morais e dos valores éticos.  

É esse o contexto e o perigo em que a nação 

brasileira está incorrendo. Vimos e estamos vendo, 

recentemente, exposições e mostras, por esse país 

afora, pelas capitais afora, inclusive, financiadas com 

dinheiro público, financiadas, Senhor Deputado 

Freitas, com o nosso dinheiro. São impostos que 

estão deixando de ser pagos, para investir nessas 

exposições. Repudiamos porque entendemos que é  

um atentado às crianças brasileiras, é um atentado aos 

adolescentes, é um atentado à nossa juventude, é um 

atentado às nossas famílias, é um atentado a todas as 

pessoas de bem da nossa sociedade, independente da 

religião a qual pertencemos. E o pior, o problema se 

agrava porque temos o apoio da mídia, temos o apoio 

dos chamados intelectuais, ou pelo menos se dizem 

intelectuais, apoio de artistas, que estão confundindo 

as coisas. Inclusive, estamos percebendo, como foi 

bem colocado aqui ontem pelo Senhor Deputado 

Freitas, e quero até dizer, Deputado Freitas, baseado 

em que V. Ex.ª disse, que estamos vivendo uma 

ditadura, uma ditadura de tentativa de imposição de 

comportamento social por emissoras de televisão, 

inclusive, num programa de domingo à noite, 

chamado Fantástico. 

Vimos uma matéria extremamente 

tendenciosa, onde foi mostrado um lado só da moeda. 

Vimos que, infelizmente, tentaram também 

transformar o programa numa guerra religiosa, 

tentando jogar uma religião contra a outra, de 

maneira extremamente covarde e tendenciosa. Vimos 

ali um artista, um cantor de renome nacional, 

confundindo arte com pornografia, confundindo 

liberdade com libertinagem, e ele pediu respeito. 

Respeito a quê? É ele que tem que respeitar, são os 

intelectuais que precisam respeitar, somos nós que 

exigimos respeito com as nossas crianças, e que 

exigimos respeito com nossos adolescentes, e que 

exigimos respeitos com nossos jovens. 

 

O Sr. Freitas – (PSB) – Senhor Deputado, 

parabenizo V. Ex.ª pelo pronunciamento, aliás, esta 

Casa precisa fazer isso com mais veemência e com 

mais intensidade, Deputado Marcos Mansur. Quero 

aproveitar, dentro do seu pronunciamento, e 

parabenizar o vereador Reginaldo Almeida, que foi 

contemporâneo e Deputado nesta Casa comigo, que 

apresentou um projeto na Câmara de Vila Velha, será 

votado hoje em regime de urgência, que proíbe esse 

tipo de exposição na cidade de Vila Velha, que 

atentem contra a dignidade sexual e contra a 

dignidade das famílias. 

É preciso que nós, que somos detentores de 

mandatos, que representamos a sociedade como um 

todo, precisamos nos indignar e nos posicionar contra 

essas aberrações que atinge, e atinge em cheio as 

famílias brasileiras. 

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR – 

(PSDB) – Muito obrigado, Senhor Deputado, pelo 

acréscimo. 

Quero terminar, caminhar para o pensamento 

final, dizendo que essa televisão é uma das grandes 

culpadas do caos que está instalado no nosso país, 

porque ela semeia violência, semeia pornografia, e 

depois, vem de maneira hipócrita nos seus telejornais 

cobrar e falar de corrupção. Quero dizer que a 

corrupção não está apenas na política, mas, 

principalmente, na degradação dos valores e na 

degradação dos princípios da nossa sociedade. 

Quero dizer que estão tirando os muros, as 

colunas e os pilares de sustentação da nossa 

segurança espiritual, da nossa segurança moral, da 



Vitória-ES, quinta-feira, 19 de outubro de 2017 Diário do Poder Legislativo - 37 

nossa segurança ética. A nossa sociedade está em 

perigo. Depois essa mesma televisão vem de maneira 

hipócrita cobrar, e vem falar de pedofilia, quando 

estão incentivando a pedofilia; crianças a passar a 

mão em homem pelado, crianças sendo expostas à 

exposição de homem nu, e vem me dizer que isso é 

arte? Isso é arte no inferno! 

Nós precisamos realmente reagir, precisamos 

nos posicionar, precisamos de fato e de verdade 

denunciar, porque se continuarmos assim, o nosso 

futuro não será longo. 

Quero dizer que por muito menos do que 

isso, quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que 

Sodoma e Gomorra foram destruídas por conta de 

situações semelhantes. Se continuarmos assim, a 

pesquisa científica mostra que a nossa sociedade está 

chegando ao final. Se continuarmos assim, o nosso 

fim está próximo. 

É por isso que quero conclamar todas as 

pessoas de bem do nosso estado do Espírito Santo; 

quero conclamar todas as pessoas que ainda primam 

pelos valores, que ainda primam por princípios, que 

ainda primam pela ética para reagir, a não aceitar e a 

fazermos um grande enfrentamento, um 

enfrentamento inteligente denunciando, legislando.  

E aqui quero dizer: temos um poder grande 

dentro das nossas casas, que é o de permitir que essas 

programações não sejam acessadas dentro de casa, 

que é o de fazermos um protesto para que essas 

emissoras, principalmente a emissora ditadora do 

Brasil, não sejam acessadas dentro da nossa casa. 

Não vale a pena ver de novo! Quero aqui dizer: não 

vale a pena ver de novo! Não vale a pena ver nem 

uma vez, quanto mais ver de novo! 
Esse é o nosso protesto, esta é a nossa fala e 

que Deus nos guarde e que Deus abençoe o Brasil. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Concedo a palavra à Senhora 
Deputada Raquel Lessa. 

 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) – Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, quero saudar a nossa TV Assembleia e 
todos os nossos servidores. 

Vou falar hoje sobre um evento muito 
importante do qual participamos no início do mês, em 
Marilândia. Foi o primeiro concurso de café conilon 
de excelência. Parabenizo todos os nossos 
agricultores que participaram desse concurso, os 
nossos agricultores que tiveram a coragem de entrar 
para competir com o café conilon de excelência. Esse 
foi o primeiro. Sei que foi o primeiro de muitos que 
irão acontecer em Marilândia.  

Parabenizo o prefeito Geder Camata, que está 

fazendo um excelente trabalho naquele município, 

um prefeito trabalhador, um prefeito muito ético, com 

responsabilidade e, mesmo com pouco recurso, tem 

feito um grande governo em Marilândia. Parabenizo 

o Geder e toda sua equipe. 

Parabenizo a Câmara de Vereadores, que 

ficou junto nesse concurso com o prefeito, toda sua 

equipe trabalhando muito. Foi um sucesso! 
Também quero parabenizar o nosso Incaper, 

a fazenda do Incaper, uma fazenda experimental, 
reconhecida no Brasil. Saúdo o Verdinho, o Paulinho, 
o Marcelo, o Marciano. Eles fazem um trabalho 
muito bom naquela fazenda experimental do Incaper.  

Tive o prazer também nesse dia de 

compartilhar com todos ali presentes. Havia mais de 

quinhentas pessoas entre agricultores e várias 

autoridades. Tive o prazer de compartilhar com eles a 

Lei n.º 2736, de nossa autoria, que declara Marilândia 

a Capital Estadual da Pesquisa do Café Conilon. Fiz 

essa lei com muita alegria a pedido do Verdinho, do 

vereador Cima Fubá, que nos levou toda a história da 

fazenda do Incaper. Já conhecia muito, desde quando 

era prefeita de São Gabriel da Palha. 

São Gabriel da Palha fez o primeiro concurso 

de café conilon de excelência e hoje estamos no 

décimo quarto evento. Marilândia também vai 

avançar muito nesse concurso. Isso incentiva nossos 

agricultores a terem café de qualidade, a agregar 

preço ao produto. Isso é muito importante. Parabéns a 

todos! 
Segunda-feira estive em Marilândia 

recebendo o Título de Cidadã Marilandense. 
Agradeço à Câmara Municipal pela aprovação do 
meu nome, agradeço ao vereador Beto Partelli, ao 
Cimá Fubá e ao presidente Nino Vermelho que me 
concederam o Título de Cidadã Marilandense. Recebi 
com muita honra e orgulho. Honrarei este título, 
Marilândia. 

Participei também, neste final de semana, da 
festa Pomitafro em Vila Pavão, uma grande festa 
cultural, onde há um resgate da cultura, festa das 
etnias. Temos os pomeranos, italianos e os 
afrodescendentes. Há  seis anos não havia esta festa e 
o prefeito Irineu Wutke voltou com ela. A 
comunidade pedia esta festa. A cidade se envolveu, 
ficou linda, quinze dias antes a cidade estava toda 
enfeitada, toda bonita. O comércio entrou no clima de 
festa, os moradores enfeitaram suas residências. 
Parabéns prefeito Irineu, você é pomerano e está 
fazendo o resgate dessa cultura. É muito bacana para 
a cidade, ela se envolve, cria aquele bairrismo. Então 
é importante, foi uma festa linda, uma festa muito 
bem organizada.  

Parabenizo o Gil Vieira Leandro Paz, 

secretário de Cultura, parabenizo todas as equipes 

que se envolveram; o José Henrique Martins, 

secretário de Agricultura; o secretário de Obras. A 

prefeitura toda se envolveu. A Ingrid, um amor de 

pessoa, estava à frente junto com o prefeito e o vice-

prefeito José Wilson. Parabéns a vocês por terem 

realizado esta festa tão linda, a Pomitafro, um resgate 

à cultura. Muito nos alegrou estarmos juntos com 

vocês nesta festa.  

Ontem, na parte da manhã, não pude 

participar de um evento muito importante que houve 
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no Palácio sobre a violência contra as mulheres, 

evento de grande importância. Mas também tinha um 

compromisso em São Gabriel da Palha, uma reunião 

onde tratamos da segurança pública. Estivemos 

reunidos com a prefeita Céia Ferreira, em São 

Gabriel da Palha, com o prefeito Robinho Parteli de 

Vila Valério. Esteve presente o tenente-coronel 

Aleixo que comanda a nossa região, e discutimos 

sobre melhorias da segurança dentro da nossa cidade 

de São Gabriel da Palha e de Vila Valério e de toda 

região do entorno. 

Temos visto alguns problemas de segurança, 

que deixa as pessoas meio preocupadas, um pouco 

com medo. Mas o nosso coronel Aleixo junto com a 

tropa, muitos jovens policiais, com muita vontade de 

trabalhar, com muita disposição para trabalhar. 

Começou o comandante falando com eles e eles 

respondendo, sempre firme no trabalho deles. 

Parabéns comandante, tenente–coronel Aleixo, pelo 

seu trabalho no Norte do Estado do Espírito Santo. 

Tem feito um excelente trabalho, muito preocupado 

em combater as criminalidades. Foi prontamente em 

São Gabriel da Palha, onde tratamos desse avanço. 

Precisamos melhorar a segurança de São Gabriel da 

Palha e de Vila Valério e toda nossa região, bem 

como em todo o Estado do Espírito Santo.  

São Gabriel da Palha quando tinha vinte mil 

habitantes tinha sessenta e poucos policiais, hoje São 

Gabriel da Palha tem trinta e oito mil habitantes mais 

a população de Vila Valério e estamos na faixa de 

trinta e seis policiais. Há um déficit de policiais. 
Teremos uma reunião com o coronel Nilton, 

segunda-feira, para tratar desse assunto e colocarmos 
mais policiais em São Gabriel da Palha e Vila 
Valério, porque esse déficit está muito grande. 
Quando tínhamos vinte mil habitantes tínhamos 
sessenta e dois policiais, hoje, temos trinta e oito mil 
habitantes mais a população de Vila Valério juntos e 
estamos com trinta e seis. 

Compreendemos, haverá outro concurso, 

todo esforço do nosso governador, todo esforço da 

segurança pública, mas pediremos ao coronel Nilton 

que olhe com carinho por São Gabriel da Palha, que 

olhe com carinho por Vila Valério e todo o Norte do 

estado onde há esse déficit de policiais.  

Nossa reunião, ontem, foi muito boa. Nossa 

tropa está bem atenta, com muita garra, muita 

vontade de trabalhar e mostraram isso para nós. 

Mostraram as dificuldades, mas mostraram, também, 

o entusiasmo com que estão para defender seu 

trabalho e a honra de ser um policial combatente. Isso 

é importante. 

Parabéns ao coronel; à prefeita Céia; ao 

prefeito Robinho, de Vila Valério; e ao tenente-

coronel Aleixo, que comanda aquela região e que faz 

um excelente trabalho à frente do Batalhão de Nova 

Venécia e toda a região Norte.  

Muito obrigada. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Almir Vieira) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho. (Pausa)  

Tendo S. Ex.ª declinado, concedo a palavra 

ao Senhor Deputado Sandro Locutor. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, Mesa Diretora, servidores desta Casa e 

amigos telespectadores que nos acompanham pela 

TV Assembleia, TV Educativa e também pelos 

demais canais que nos levam aos mais variados 

logradouros do Espírito Santo, nosso muito bom-dia. 

Senhor Presidente, começo minha fala, hoje, 

felicitando a Câmara Municipal de Cariacica que, 

nesta semana, aprovou um projeto, de iniciativa do 

governo municipal, do nosso prefeito Juninho, 

autorizando o município, que está com sua 

contabilidade em dia, com capacidade de 

endividamento adequado, autorizando um 

empréstimo ao município de Cariacica no valor de 

oitenta e cinco milhões de reais.  

O prefeito municipal, com essa fonte de 

recurso disponibilizado para o município, realizará o 

sonho de muitas pessoas da comunidade do nosso 

município de Cariacica com obras importantes para o 

município, de infraestrutura e de melhorias em vários 

setores da administração pública do município de 

Cariacica. 

Por isso, minha fala inicial é no sentido de 

felicitar a Câmara Municipal de Cariacica, o 

presidente Cesar e todos os vereadores que votaram 

favoravelmente a esse projeto de iniciativa do 

prefeito Juninho.  

Em um momento de crise financeira e de 

queda de arrecadação, o gestor público tem que se 

redescobrir, reinventar e buscar alternativas para que 

seja superada a dificuldade de gerir neste momento. 

Felicito também o prefeito Juninho. Temos 

enfrentado, na administração pública municipal, 

muita dificuldade, em virtude da queda de 

arrecadação. Tem sido contundente em relação ao 

ponto eletrônico dos médicos e dos profissionais de 

saúde. É importante que isto seja dito para a 

sociedade, que o ponto eletrônico é fundamental.  

Temos dificuldade em ter o médico no 

plantão em todo o tempo. É compreensível que um 

mesmo médico atenda em vários vínculos, em outros 

munícipios, tenha seu consultório particular, mas é 

importante que seja cumprida a carga horária para a 

qual é contratado.  

É muito fácil colocar a culpa de um não 

atendimento na Unidade de Saúde apenas em cima do 

prefeito municipal ou do secretário municipal de 
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Saúde. Há que se ter o entendimento do CRM, entre os 

conselhos regionais, para que os municípios consigam 

manter os profissionais médicos nas unidades de saúde. 

A sociedade clama por um melhor atendimento, e 

todos que fazem saúde nos municípios têm que ter sua 

responsabilidade, têm que cumprir sua responsabilidade, 

de acordo com o que é contratado. 

Felicito, mais uma vez, a Câmara Municipal e o 

prefeito Juninho por estarem redescobrindo condições para 

gerir o município, buscando financiamento. O Governo do 

Estado também estará liberando mais seis milhões em 

recursos para obras de infraestrutura no município de 

Cariacica. Ainda ontem, estive com o governador Paulo 

Hartung e a visão também está voltada para ajudar o nosso 

município.  

Queria agradecer, mais uma vez, ao Governo 

pelas obras da Escola Gladiston Barbosa, em Jardim 

Botânico. As obras estão de vento em popa na fase de 

base, praticamente pronta, com o concreto já sendo 

colocado naquelas vigas, naquelas colunas que, 

certamente, levantarão uma brilhante escola, uma linda 

Escola Gladiston Barbosa, no bairro Jardim Botânico, na 

minha região da Grande Castelo Branco, região sete. 

Quero também agradecer, mais uma vez, à 

Secretaria de Ciência e Tecnologia, pois, hoje, abriram 

mais seiscentas vagas de inscrição de qualificação 

profissional, uma no município de Serra, com trezentas 

vagas, em Jardim Tropical, e outra no bairro de Bela 

Aurora, em Cariacica, na Igreja Assembleia de Deus de 

Bela Aurora. Junto à comunidade quero felicitar e 

parabenizar o Preto, presidente da Associação de 

Moradores de Bela Aurora, bem como o pastor Adão e 

toda a direção da Igreja Assembleia de Deus de Bela 

Aurora, que cedeu espaço para trezentas vagas de 

qualificação profissional, encaminhadas pelo Governo do 

Estado, dentro do Projeto Oportunidades. 

Quero também, Senhor Presidente, fazer uma fala 

em relação às questões nacionais. É importante que nós, 

nesta Assembleia, acompanhemos, de fato, o que está 

acontecendo em nível de Brasil, em nível de Brasília. 

Vivenciamos um momento realmente muito duro, muito 

triste da vida pública, e tenho dito com constância que as 

pessoas de bem precisam se colocar à disposição da vida 

pública para que possamos, em conjunto - a começar da 

sua casa, da sua rua, da sua comunidade, do seu segmento 

social, do nosso município e do nosso estado -, alcançar a 

transformação do país.  

Discutimos alguns temas que são, de forma 

populista, encaminhados nível de discussão nacional 

como, por exemplo, a questão da liberação do porte de 

arma para todo cidadão brasileiro. Temos que analisar se, 

culturalmente, a nossa população brasileira está em 

condições de estar armada, todos os dias, nas ruas. 

Entendemos que o cidadão tem o direito, sim, de se 

defender, mas tem que haver critérios para conceder porte 

de arma.  

Vivenciamos tragédias diuturnamente em nível de 

Brasil, em nível de estado e em nível de mundo. 

Recentemente, houve esse fato terrível nos Estados 

Unidos, onde um cidadão ceifou a vida de várias pessoas e 

vitimou várias outras pessoas que ainda encontram-se 

hospitalizadas, muitas ainda em estado grave. Isso tem que 

servir de exemplo, tem que servir de base para que 

possamos, meu querido Senhor Deputado Amaro Neto, 

futuro senador, pensar, em nível de Brasil, como faremos 

para regulamentar a utilização de armas. Não pode ser a 

bel-prazer, não pode ser de forma do bem querer do 

cidadão ir lá e ter o direito de comprar uma arma, sem 

critérios rígidos. 

Vi, outro dia, um potencial candidato à 

presidência da República, no estado do Pará, vinculando 

que os fazendeiros, que todo cidadão terá direito a ter fuzis 

e armamento para defender-se e contra-atacar o 

Movimento dos Sem Terra. Não é dessa maneira que 

fortaleceremos a democracia neste país. Não é estimulando 

a violência.  

Outro dia, aqui mesmo no Espírito Santo, em um 

bairro do município de Serra e em outro bairro importante 

de Vitória, Jardim Camburi, tínhamos afixados em postes - 

não se sabe por quem, se por alguma organização ou por 

pensamento de alguma pessoa -, cartazes apregoando 

linchamentos e espancamentos de meliantes que, por 

ventura, cometam crimes de furto, assalto, roubo e 

tentativas. Estimulando a população a pegar esses cidadãos 

e praticar atos de violência, tentar fazer justiça com as 

próprias mãos. Não é dessa forma que melhoraremos a 

segurança pública. Não é fazendo atos populistas, igual a 

esse do Pará, que vamos conseguir transformar o nosso 

Brasil. O que precisamos, Senhor Deputado Amaro Neto, é 

fazer com que as forças armadas, as forças de segurança 

pública nacional tomem conta das nossas fronteiras.  

Digo sempre que o Espírito Santo não produz 

armas, não produz drogas e nem munição. No entanto, 

somos um estado ainda muito violento e todos os dias 

vemos vitimadas pessoas com arma de fogo, com munição 

e envolvimento em drogas. 

Então, temos que fazer com que o governo federal 

assuma a sua responsabilidade de cuidar das suas 

fronteiras, de fazer um treinamento diferenciado para os 

alunos e soldados do Exército, da Marinha e da 

Aeronáutica, para que possamos, verdadeiramente, cuidar 

das nossas fronteiras, porque o Espírito Santo é um estado 

penalizado por esses estímulos à violência, como arma, 

munição e drogas, e não produz nada disso. E a 

responsabilidade de cuidar da região de fronteira e de 

fiscalização é da Polícia Federal, do Exército Brasileiro e 

das Forças de Segurança Nacional.  

Então, precisamos que a União tome conta e 

assuma as suas responsabilidades. Para isso, meu querido 

Deputado Gilsinho Lopes, precisamos que Brasília faça 

um novo pacto federativo, em que os recursos arrecadados 
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nos estados e municípios sejam distribuídos para os 

municípios mais legitimamente e de forma mais 

isonômica. E não apenas imputar, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, a cada dia, mais responsabilidade aos 

municípios e ficando com a fatia do recurso todo. 

Precisamos de um novo pacto federativo e fazer 

com que a União, de fato, assuma suas responsabilidades. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

(Registra presença o Senhor Deputado 

Marcos Bruno) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski, pelo tempo de dez minutos. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, 

meus cumprimentos ao Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, que preside a sessão nesse momento, aos colegas 

que se fazem presentes no plenário, aos funcionários da 

Casa, aos que estão nas galerias no dia de hoje e àqueles 

que nos assistem por meio da TV Assembleia. 

O próximo domingo é Dia do Professor e, hoje, 

vamos fazer uma homenagem e reflexões sobre essa 

carreira. 

O professor brasileiro, sobretudo o professor da 

educação básica e, mais ainda, o professor da educação 

básica da rede pública, seja municipal ou estadual, tem 

muito pouco a comemorar. 

Às vezes, muitas outras carreiras também 

enfrentam uma série de problemas, mas o volume de 

problemas enfrentados pelos professores é inigualável, 

acho. Isso porque a questão do professor, os problemas 

enfrentados pelos professores são cumulativos: é a questão 

da qualificação profissional, da remuneração, da falta de 

estrutura e equipamentos para trabalhar, é o desrespeito de 

uma parte dos alunos e, às vezes, de pais de alunos e da 

própria sociedade, é a forma com que os governos e a 

secretaria de Educação tratam os professores. 

A situação do professor, porque, às vezes, por 

exemplo, se você entra em uma carreira, às vezes tem 

grandes possibilidades de crescimento naquela carreira; 

mesmo de professor. Por exemplo, se você entra em um 

instituto federal ou em uma universidade federal como 

professor, mas sabe que se for se especializando vai tendo 

uma série de vantagens, você tem um número reduzido de 

aulas para se dedicar à pesquisa... 

O professor que entra, hoje, na rede estadual do 

Espírito Santo, por exemplo, o que ele vislumbra de 

futuro? Porque poderia, assim: Começo ganhando mal, 

mas tenho oportunidade de me qualificar e à medida que o 

tempo for passando vou me especializando e a minha 

condição de trabalho, o reconhecimento ao meu trabalho 

vai melhorando. Não existe isso. Ou seja, o professor, 

hoje, entra para dar aulas, está tudo muito ruim e não há 

perspectiva nenhuma de melhora  nem a longo prazo, 

quanto mais a curto e médio prazo. Hoje, os professores 

brasileiros e, obviamente, os capixabas, não podem sair da 

sala de aula para fazerem uma qualificação. O Plano 

Nacional e o Plano Estadual de Educação, em uma das 

suas metas, preveem aumento substancial de professores 

mestres e doutores até o ano de 2024 e o Governo do 

Estado do Espírito Santo proíbe licença para 

especialização. Hoje, inclusive, por exemplo, conheço 

vários professores que estão fazendo mestrado ou 

doutorado, que querem tirar licença sem vencimentos; nem 

isso o Governo do Estado do Espírito Santo está 

permitindo.  

No Estado do Espírito Santo, sessenta e seis por 

cento dos profissionais da educação são DTs. Isso é 

inconstitucional – já denunciei isso várias vezes. Mas por 

que o Governo faz questão de manter tantos DTs? Porque 

a designação temporária é o símbolo máximo da 

precarização do trabalhador, porque não tem direito a nada 

e o Governo manda embora na hora que bem entender. 

Hoje, vários professores que são DTs estão entrando na 

Justiça para requerer Fundo de Garantia e imediatamente 

são demitidos do Estado. Se um professor for um pouco 

mais crítico é demitido do Estado. O Governo 

propositalmente mantem essa precarização da educação 

porque a designação temporária é um tipo de contrato ruim 

para todo mundo, não somente para o profissional, mas 

para a escola, para o aluno. Só é bom para o Governo, que 

mantém essa atitude ditatorial nas escolas e contra os 

professores. 

A remuneração dos professores da rede estadual, 

e por tabela dos municípios também, hoje, chega mal a 

dois mil reais, que é o valor do ticket-alimentação de um 

juiz, de um desembargador, de um conselheiro do Tribunal 

de Contas, que é de quase dois mil reais. Isso é um 

absurdo. O salário de um professor, hoje, da rede estadual, 

é menos da metade do que é o auxílio-moradia de juízes, 

desembargadores, conselheiros de Tribunais de Contas, 

procuradores e não sei mais o quê. Quer dizer, é 

humilhante ser professor, hoje, no Brasil.  

Somada a essas condições, as escolas, como os 

jornais mostraram, aqui no Espírito Santo, noventa e cinco 

por cento das escolas não têm alvará de funcionamento, 

não têm licença de Bombeiros, não têm licença de 

saneamento, as condições são insalubres. Temos centenas 

de salas de aula no Estado do Espírito Santo que 

funcionam dentro de uma estrutura de PVC, em condições 

completamente insalubres. A violência que aumenta na 

sociedade explode todos os dias dentro das escolas, com 

alunos envolvidos com o tráfico de drogas, com a 

desestrutura familiar; e o professor tem que lidar com essa 

situação sem amparo, absolutamente, de ninguém.  

Sobre a questão da infraestrutura, a falta de 

material, recentemente o Governo inventou de instalar 

pauta eletrônica nas escolas do Estado sem dar nenhuma 

estrutura para isso e está virando um inferno na vida dos 

professores. Não há, para os professores, que se vislumbre 

uma melhoria.  

O Plano Nacional e o Plano Estadual de Educação 

dizem que nos primeiros dois anos de vigor, ou seja, nesse 
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espaço que estamos agora, haveria de rever a questão 

salarial dos professores para que eles tivessem a média 

salarial de profissionais de outras áreas com a mesma 

formação. Aqui no Espírito Santo nem se começou a 

discutir sobre isso. Sobre a questão das gestões 

democráticas das escolas, o Governo foge disso como o 

diabo foge da cruz. Então, a situação do professor é muito 

ruim no Espírito Santo.  

Faço, ainda, uma crítica aberta mesmo à 

Comissão de Educação desta Casa. Semana que vem a 

Comissão de Educação fará uma sessão solene alusiva ao 

Dia do Professor. Vejam só! As pessoas que receberão 

medalhas são o secretário de Educação, senhor Haroldo 

Rocha, o governador do Estado do Espírito Santo e os 

superintendentes de Educação do Estado. Ou seja, como 

homenagear alguém como o secretário de Educação deste 

Estado ou o governador deste Estado, que tratam os 

professores e a educação do jeito que ela vem sendo 

tratada aqui no estado? Isso é uma afronta aos professores 

da rede estadual e, por tabela, das redes municipais  

 também. Um Governo que fechou cinquenta escolas, que 

massacra os professores, que demite os professores, que 

não dá concursos, que mantém sessenta por cento do 

quadro profissional de DTs no Estado, quem mantém 

escolas funcionando sem alvará de funcionamento.  

Este governador, semana que vem, receberá uma 

medalha que, inclusive, o Regimento diz que não pode ser 

dada para ninguém que não seja educador. Já entramos 

com requerimento, estamos esperando a resposta da Mesa, 

mas é humilhante.  

No Dia dos Professores, deveriam ser 

homenageados os professores que fazem excelente 

trabalho, porque, apesar de tudo isso, centenas de 

professores da rede estadual estão fazendo um trabalho 

brilhante, apesar das condições humilhantes a que são 

submetidos.  

Então, não haveria de se conceder homenagem 

nenhuma ao governador e ao secretário de Educação no dia 

alusivo ao Dia do Professor. Isso é tripudiar da situação 

dos profissionais da Educação deste estado.  

A Assembleia deveria, sim, homenagear os 

professores, aqueles que, apesar de humilhados pelo 

salário que têm, aqueles que humilhados pelas condições 

de trabalho, aqueles humilhados pela violência imposta, 

muitas vezes, pela própria sociedade e pelos alunos; esses 

deveriam, realmente ser homenageados. 

Então, fica aqui para o Dia dos Professores toda a 

minha solidariedade aos professores, a minha palavra de 

estímulo. Que não desistam de lutar por uma educação 

melhor, por uma situação melhor, que estejam firmes e 

possam contar sempre com o nosso apoio. Continuaremos 

apoiando. 

Sou professor há mais de trinta anos. Há trinta 

anos, quando comecei a dar aula, os problemas eram 

basicamente os mesmos enfrentados pelos professores, 

com alguns agravantes. 

Parabéns a todos os meus queridos colegas e que 

Deus os proteja muito! 

Obrigado, Presidente! 

 

(Registra presença o Senhor Deputado 

Bruno Lamas) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço. (Pausa) 

Havendo declinado, concedo-a ao Senhor 

Deputado Almir Vieira. (Pausa) 

Havendo declinado, concedo-a ao Senhor 

Deputado Amaro Neto. (Pausa) 

Havendo declinado, concedo-a ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 

Presidente, é um prazer fazer um pronunciamento com V. 

Ex.ª presidindo a sessão.  V. Ex.ª sabe do respeito e da 

consideração que tenho por sua pessoa e como tem 

ajudado e colaborado para que eu faça o mandato da 

melhor forma possível. Cumprimento todos os meus 

colegas e aproveito esta oportunidade para fazer uma 

referência muito positiva ao Detran. 

Muitas vezes, usamos esta tribuna como críticos 

construtivos, no intuito de melhorar a prestação da 

qualidade do serviço, seja na educação, na saúde ou na 

segurança pública.  

Aliás, dirijo-me, antes, aos moradores de Serra, 

especialmente da Grande Jacaraípe. Tivemos ontem uma 

agenda de quase quatro horas com a equipe do secretário 

André Garcia, coordenada pela doutora Gracimeri, 

pontuando ações para diminuírem os crimes patrimoniais e 

os assassinatos ocorridos naquela região. 

Teremos ações pontuais nos próximos dias. 

Agradeço à equipe da Secretaria de Segurança pelo 

atendimento de ontem, em que, com a sociedade civil 

organizada, com o Conselho Interativo de Segurança 

Pública, com o delegado local, com o major responsável 

pela 14.ª Cia, avançamos e avançamos muito. Teremos 

resultados nos próximos dias. 

Mas voltando ao Detran, a imprensa de quando 

em quando coloca, e corretamente, dando publicidade e 

transparência, relação dos motoristas com a CNH 

suspensa. Eu estava nessa relação. 

É bom termos esse debate franco, olho no olho. 

Também sou um cidadão, também tenho que cumprir as 

penalidades, as regras. E um veículo que está em meu 

nome, que não utilizo, é utilizado e está em meu nome, 

tomou multas e tive que fazer o curso de reciclagem. Fiz, e 

fiz a prova. Estou novamente habilitado.  

Mas o meu elogio, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, é em relação a uma novidade que poucos capixabas 

sabem: do curso de reciclagem on-line. Eu fiz o meu 

cadastro em um centro de formação, fiz o reconhecimento 

facial, entreguei meus documentos, paguei minhas taxas, e 
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fiz um curso on-line de muitas horas, de quatro módulos. 

Entre tantas matérias tem lá: prevenção de acidentes, 

relacionamento com a sociedade, direção defensiva, 

primeiros socorros, legislação. Tudo isso de forma on-line, 

moderna. Parabéns ao Romeu, parabéns a todos os 

servidores do Detran por essa modernidade. Que isso seja 

divulgado para todos os capixabas.  

A cada conclusão de módulo é necessário realizar 

uma prova, e só se muda de módulo se concluir cem por 

cento de acerto. E, em seguida, é emitido um certificado de 

conclusão do curso, que vai culminar com a autorização 

para realização de uma prova presencial. 

Parabéns. O Detran está se modernizando. Isso é 

bom para os capixabas, especialmente para quem está no 

interior e precisa desse serviço e mora longe. E, quando 

acerta, temos que registrar, e está registrado aqui um 

elogio ao Governo do Estado, ao Detran, ao Romeu, por 

essa inovação, que traz muito mais benefícios aos 

capixabas.  

Muito obrigado, Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Findo o tempo destinado à fase das 

Comunicações, passa-se à Ordem do Dia.  

Votação da redação final do Projeto de Lei n.º 

133/2016, da Senhora Deputada Janete de Sá, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da afixação de placas de aviso aos 

condutores, em estacionamentos públicos e privados no 

Estado, alertando para a devida atenção ao desembarcarem 

de seus veículos mantendo a permanência de crianças e 

animais domésticos no interior do mesmo. Publicado no 

DPL do dia 20/05/2016. Parecer n.º 432/2017, da 

Comissão de Justiça, pela aprovação, publicado no DPL 

do dia 09/10/2017. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 

 

Votação da redação final do Projeto de Lei n.º 

236/2016, do Senhor Deputado Marcos Bruno, que institui 

a política estadual de incentivo e fomento às feiras de 

alimentos orgânicos no âmbito do Estado. Publicado no 

DPL do dia 09/08/2016. Parecer n.º 431/2017, da 

Comissão de Justiça, pela aprovação, publicado no DPL 

do dia 09/10/2017. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) – 

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

recomposição de quorum.  

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – É regimental.  

Solicito aos Senhores Deputados que registrem 

presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das presenças)  

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os 

Senhores Deputados Almir Vieira, 

Amaro Neto, Da Vitória, Dary Pagung, 

Eliana Dadalto, Erick Musso, Euclério 

Sampaio, Freitas, Gildevan Fernandes, 

Gilsinho Lopes, Hudson Leal, Janete de 

Sá, Luzia Toledo, Marcelo Santos, 

Marcos Bruno, Nunes, Padre Honório, 

Pastor Marcos Bruno, Raquel Lessa, 

Rodrigo Coelho, Sandro Locutor e 

Theodorico Ferraço) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Doutor 

Hércules, Doutor Rafael Favatto, 

Enivaldo dos Anjos, Esmael de Almeida, 

Jamir Malini, José Esmeraldo e Sergio 

Majeski)  

 

Registraram presença apenas oito Senhores 

Deputados.  

Registro a presença de trinta e seis alunos do 1.º 

ano do ensino médio da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Maria de Lourdes Poyares Labuto, 

do município de Cariacica, acompanhados das professoras 

Priscilla Lauret Coutinho Alves e Edinéia Costalonga Lira. 

Agrademos a presença de vocês, e colocamos as 

dependências da Assembleia à disposição de todos vocês 

de Cariacica, sabendo que breve ou em um futuro 

próximo, vocês poderão estar aqui representando aquele 

próspero município, um dos mais importantes da Grande 

Vitória e do estado do Espírito Santo. 

Não havendo quorum para manutenção da sessão, 

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

Deputados para a próxima, ordinária, dia 16 de outubro de 

2017, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  

O que ocorrer. 

 

ORDEM DO DIA: Discussão única, nos termos 

do art. 66, § 6.º, da Constituição Estadual, do veto total 

aposto aos Projetos de Lei n.
os

 245/2016, 338/2016 e  

200/2017; votação, da redação final, do Projeto de Lei n.º 

39/2017; discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.º 37/2016; votação adiada, com 

discussão única encerrada, dos Projetos de Lei n.
os

 

207/2015 e 297/2015; votação adiada, com discussão 

prévia encerrada, dos Projetos de Lei n.
os

 51/2017, 
 

212/2017, 
 

230/2017, 251/2017; discussão prévia dos 

Projetos de Lei n.
os  

222/2016, 180/2017 e 
 
184/2017.  

Está encerrada a sessão.  
Encerra-se a sessão às dez horas e trinta e 

dois minutos. 
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