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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

ATOS DA CORREGEDORIA GERAL 
 

CORREGEDOR GERAL: Deputado SANDRO 

LOCUTOR 

7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello Ribeiro” 

DATA: 25/04/2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18h05min 

 

PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª 

LEGISLATURA 
 

1 - LEITURA DO EXPEDIENTE: 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não há. 
 

B - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 

Não há. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 
 

Discussão e votação das seguintes matérias: 

Não há. 

 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado GILDEVAN 

FERNANDES 

VICE-PRESIDENTE:  Deputada LUZIA 

TOLEDO  

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”  

DATA: 25/04/2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 13h30min 

 

PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OF/GAB. Dr. RF/Nº 130/2017 - O Exm° Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto justifica sua 

ausência na Reunião Extraordinária desta Comissão 

ocorrida no dia 17 de abril de 2017. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

MENSAGEM DE VETO 56/17 - Análise do Veto 

AUTOR: Governador do Estado 

EMENTA: Mensagem encaminhando Veto Parcial 

aposto ao Projeto de Lei nº 237/2015, do Deputado 

Doutor Hercules que Reconhece os indivíduos com 

doenças renais crônicas e transplantados como 

pessoas portadoras de deficiência orgânica, para 

fins de atendimento preferencial, e dá outras 

providências. 

PROJETO DE LEI 63/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Padre Honório 

EMENTA: Declara de Utilidade Pública a 

Associação dos Agricultores Agroecológicos do 

Assentamento Treze de Maio. 

PROJETO DE LEI 88/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado José Carlos Nunes 

EMENTA: Cria Delegacia Especializada de 

Repressão aos Crimes de Racismo, Xenofobia, 

Homofobia e Intolerância Religiosa e Afins no 

Estado do Espírito Santo e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI 99/17 - Despacho Denegatório 

AUTOR: Deputado Rafael Favatto 

EMENTA: Impõe obrigações às seguradoras de 

veículos no credenciamento de oficinas. 

PROJETO DE LEI 106/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Institui a Semana Estadual de 

Conscientização Sobre os Cuidados e a Guarda 

Responsável dos Animais Domésticos no Estado do 

Espírito Santo. 

PROJETO DE LEI 114/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Esmael de Almeida 

EMENTA: Institui o Dia Estadual de Luta contra a 

Doutrinação Política e Ideológica nas Escolas. 

PROJETO DE LEI 213/16 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Dispõe sobre a presença de doulas 

durante todo o período de trabalho de parto, parto e 

pós-parto imediato e estabelece outras providências. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 08/17 - Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputado Doutor Hércules 

EMENTA: Acrescenta o § 2º ao art. 102 da 

Resolução nº 2.700/2009, que dispõe sobre sessões 

ordinárias a serem realizadas na semana do 

Carnaval. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 11/17 - Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputado José Carlos Nunes 

EMENTA: Acrescenta inciso no art. 52 do 

Regimento Interno, que dispõe sobre a Comissão de 

Defesa da Cidadania e Direitos Humanos. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
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SENHORES DEPUTADOS: 

 

Deputado Dary Pagung: Projeto de Lei n°: 63/17 e 

99/17. 

 

Deputada Janete de Sá: Projeto de Lei n°: 114/17. 

 

Deputada Luzia Toledo: Projeto de Lei n°: 106/17 

e 213/17. 

 

Projeto de Resolução n°: 11/17. 

 

Deputado Marcelo Santos: Mensagem de Veto n°: 

56/17. 

 

Projeto de Lei n°: 88/17. 

 

Projeto de Resolução n°: 08/17 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

PROJETO DE LEI 67/17 - Despacho Denegatório 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Dispõe sobre a solicitação de doação de 

sangue como quesito para investidura em cargos 

públicos no Estado do Espírito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 29/03/2017 

PRAZO DO RELATOR: 18/04/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 25/04/2017 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

Obs: Pauta gerada em 19/04/2017, às 08:30 horas, 

sujeita a alteração até a data da próxima reunião.  

 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado RODRIGO COELHO 

VICE-PRESIDENTE:  Deputada LUZIA 

TOLEDO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

DATA: 26/04/2017 

DIA DA SEMANA: quarta-feira 

HORÁRIO: 12:00h 

 

PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

OS DESAFIOS E A NECESSIDADE DA 

INCLUSÃO DO AUTISMO NA ESCOLA: Sobre 

a necessidade de se criar um plano de ensino que 

respeite a capacidade de cada aluno e que proponha 

atividades diversificadas para todos. Reestruturação 

do ensino e suas práticas usuais, uma vez que na 

inclusão não é a criança que se adapta à escola, mas a 

escola que para recebê-la deve se transformar. 

 

Secretaria de Educação 

 

Secretaria de Saúde 

 

Secretaria de Assistência Social 

 

AMAES - Associação dos Amigos dos Autistas do 

Espirito Santo 

 

APACHES - Associação dos Pais dos Autistas do 

Sul do Estado 

Dr. Marlus Thompson 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

Obs. Pauta gerada no dia 18/04/2017 às 10h sujeita 

a alteração até a hora da Reunião. 

 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado ALMIR VIEIRA 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 25/04/2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 9h 

 

PAUTA DA 07ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 
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1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

- Ofício nº 495/2017 do Chefe de Gabinete da 

Presidência do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, Sr. Mozart Silva Júnior, agradecendo 

o Convite para participar da Audiência Pública de 

Prestação de Contas dos Trabalhos realizados pela 

Secretaria de Estado da Saúde do 3º Quadrimestre de 

2016, e apresentando escusas do Exmo. Presidente, 

Sergio Aboudib Ferreira Pinto, pela impossibilidade 

de comparecimento ao evento, tendo em vista 

compromissos institucionais anteriormente 

agendados para a referida data; 

 

- Ofício nº 045/2017 do Presidente da Federação das 

Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Espírito 

santo, agradecendo a Comissão de Saúde pela 

dedicação na organização e realização da Prestação 

de Contas da Federação e Reunião dos Hospitais; 

 

- Ofício nº 178/2017 do Deputado Bruno Lamas, 

encaminhando cópia do Ofício nº 042/2017 da 

Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos 

do Estado do Espírito Santo, que versa sobre o fim da 

imunidade tributária para as Entidades Filantrópicas. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

Projeto de Lei nº 324/2016 - Análise de Mérito 

Autor: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Fica Instituída a Semana de 

Conscientização, Enfrentamento e Combate à 

Violência Obstétrica. 

Entrada na Comissão: 05/04/2017 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA: 

  

- Deliberar Audiência Pública sobre “Os Trabalho 

prestado pelos socorristas de ambulância aos 

usuários”, no dia 22 de junho, quinta-feira, às 19h, 

no Plenário Dirceu Cardoso, nesta Casa de Leis; 

 

A Comissão está recebendo a visita do Dr. Carlos 

Alberto Timóteo, Cirurgião Dentista Buco-Maxilo-

Facial, que fará uma explanação sobre “Fenda 

Palatina e Lábio Leporino”; 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 
 

A Comissão estará recebendo no dia 02 de maio, 

terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa, a 

visita do Senhor Paulo Henrique Couzi Rosa, 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Guaçuí, Vereadores e Representantes da Santa Casa 

de Misericórdia, para debater sobre “Os 

atendimentos da Santa Casa de Misericórdia de 

Guaçuí”; 

 

A Comissão estará recebendo no dia 09 de maio, 

terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa, a 

visita do Sr. Márcio Àvila, Gerente de Acesso 

Mercado Político da Divisão de Vacinas da Sanofi 

Pasteur, que fará uma explanação sobre “Como 

prevenir novos surtos de Dengue de maneira 

planejada, estratégica e com custo efetividade”; 
 

A Comissão estará recebendo no dia 16 de maio, 

terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa, a 

visita dos Senhores Rodrigo Aquino e Rodrigo 

Coelho, Sócio Fundador e Diretor Regional da 

empresa Intensicare - Inovação que Salva Vidas, 

que farão uma explanação sobre “Gestão Inteligente 

de UTI”; 

 

A Comissão estará recebendo no dia 30 de maio, 

terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa, a 

visita dos Representantes dos Hospitais do Estado 

que possuem convênios com Organizações Sociais, 

para averiguação dos serviços oferecidos à 

população; 

 

A Comissão estará recebendo no dia 06 de junho, 

terça-feira, às 9 horas, a visita do Dr. Ariosto 

Santos, Médico Cirurgião Plástico, que fará uma 

explanação sobre “Prevenção de queimadura”;  

 

A Comissão estará recebendo no dia 13 de junho, 

terça-feira, às 9 horas, a visita do Revmo. Dom 

Dario Campos, Presidente da Santa Casa de 

Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, para 

debater sobre “A Residência Médica com a 

EMESCAM”. 

 

Pauta atualizada no dia 19/04/2017, às 08:21 horas, 

sujeita a alteração até a hora da reunião. 

 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO 

 

PRESIDENTE: Deputado GILSINHO LOPES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO 

SAMPAIO 

REUNIÃO: Reunião Extraordinária - Audiência 

Pública 

LOCAL: Câmara Municipal de Santa Maria de 

Jetibá/ES 

DATA: 27/04/2017 

DIA DA SEMANA: quinta-feira  

HORÁRIO: 18h00min  
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PAUTA DA 2ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA/AUDIÊNCIA PÚBLICA, 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA:  

 

Audiência Pública, com objetivo de discutir o tema: 

“Insegurança Pública em Santa Maria de Jetibá, 

aumento dos homicídios, furtos, roubo e tráfico de 

drogas”, tendo como proponente o Excelentíssimo 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes. 

 
CONVIDADOS: 

 

 Deputados Estaduais, bem como os Membros 

Efetivos e Suplentes da Comissão de 

Segurança e Combate ao Crime Organizado. 

 

 Secretário de Justiça do Estado do Espírito 

Santo 

 

 Secretário de Segurança Pública do Estado 

do Espírito Santo 

 

 Comandante da Polícia Militar do Estado do 

Espírito Santo 

 

 Defensoria Pública - ES 

 

 Procuradoria Geral de Justiça - ES 

 

 Chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito 

Santo 

 

 Vereadores da Câmara Municipal e 

Secretários Municipais de  Santa Maria de 

Jetibá 

 

 Delegado do Município  

 

 Promotor e Juiz de Direito  

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado NUNES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado PADRE 

HONÓRIO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão 

Castello Ribeiro” 

DATA: 25/04/2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 13h30min 

 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 

 

PROJETO DE LEI Nº 16/2016 

AUTOR: Deputado Doutor Rafael Favatto  

EMENTA: Dispõe sobre a criação do cadastro de 

médicos especialistas no Estado do Espírito Santo e 

dá outras providências. 

RELATOR: Deputado Padre Honório  

ENTRADA NA COMISSÃO: 07/02/2017 

PRAZO DO RELATOR: 09/05/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/05/2017 

 

PROJETO DE LEI Nº 153/2016 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski  

EMENTA: Modifica a Lei nº 5.988/99, atualizando a 

nomenclatura e dispondo sobre o limite do número de 

alunos nas salas de aula que possuem alunos com 

deficiência matriculados. 

RELATOR: Deputado Nunes  

ENTRADA NA COMISSÃO: 07/02/2017 

PRAZO DO RELATOR: 09/05/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/05/2017 

 

PROJETO DE LEI Nº 155/2014 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 

EMENTA: Dispõe sobre compensação de 

pagamentos de tarifa de pedágios na alíquota do 

Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor-

IPVA e dá outras providências. 

RELATOR: Deputado Padre Honório  

ENTRADA NA COMISSÃO: 07/02/2017 
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PRAZO DO RELATOR: 09/05/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/05/2017 
 

PROJETO DE LEI Nº 223/2016 

AUTORA: Deputada Raquel Lessa  

EMENTA: Institui a Política Estadual de Formação 

e Capacitação Continuada de Mulheres para o Mundo 

do Trabalho e dá outras providências. 

RELATOR: Deputado Nunes 

ENTRADA NA COMISSÃO: 07/02/2017 

PRAZO DO RELATOR: 09/05/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/05/2017 
 

PROJETO DE LEI Nº 229/2015 

AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

auditorias trimestrais nos aparelhos utilizados para 

escuta telefônica. 

RELATOR: Deputado Marcos Mansur 

ENTRADA NA COMISSÃO: 07/02/2017 

PRAZO DO RELATOR: 09/05/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/05/2017 
 

PROJETO DE LEI Nº 259/2016 

AUTORA: Deputada Raquel Lessa  

EMENTA: Institui oficialmente a Semana do 

Coração no Estado do Espírito Santo e dá outras 

providências. 

RELATOR: Deputado Padre Honório  

ENTRADA NA COMISSÃO: 04/04/2017 

PRAZO DO RELATOR: 09/05/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/05/2017 
 

PROJETO DE LEI Nº 299/2015 

AUTOR: Deputado Marcos Bruno 

EMENTA: Institui o Programa Estadual de Doação 

de Livros - PEDLivros - literários e paradidáticos e 

dá outras providências. 

RELATOR: Deputado Nunes 

ENTRADA NA COMISSÃO: 07/02/2017 

PRAZO DO RELATOR: 09/05/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/05/2017 
 

PROJETO DE LEI Nº 303/2016 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Institui o Dia Estadual da Menina. 

RELATOR: Deputado Marcos Mansur 

ENTRADA NA COMISSÃO: 07/03/2017 

PRAZO DO RELATOR: 09/05/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/05/2017 
 

PROJETO DE LEI Nº 326/2016 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Fica instituído o Dia Estadual do 

Hoteleiro Hospitalar, a ser comemorado no dia 09 de 

Novembro. 

RELATOR: Deputado Marcos Mansur 

ENTRADA NA COMISSÃO: 04/04/2017 

PRAZO DO RELATOR: 09/05/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/05/2017 
 

PROJETO DE LEI Nº 342/2016 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski 

EMENTA: Institui o Dia Estadual da Pessoa com 

Nanismo, no dia 25 de outubro de cada ano. 

RELATOR: Deputado Marcos Mansur 

ENTRADA NA COMISSÃO: 04/04/2017 

PRAZO DO RELATOR: 09/05/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/05/2017 

 

PROJETO DE LEI Nº 499/2015 

AUTOR: Deputado Rodrigo Coelho 

EMENTA: Estabelece normas suplementares à 

Legislação Federal no tocante à oferta e apresentação 

de produtos ou serviços no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 

RELATOR: Deputado Padre Honório 

ENTRADA NA COMISSÃO: 07/02/2017 

PRAZO DO RELATOR: 09/05/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/05/2017 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 

13/2015 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski   

EMENTA: Estabelece normas de finanças públicas 

complementares à Lei Complementar Federal nº 101, 

de 04 de maio de 2000, e à Lei Federal nº 4.320, de 

17 de março de 1964, com o objetivo de garantir a 

observância dos princípios de responsabilidade e 

transparência da gestão fiscal nas transições de 

governo no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

RELATOR: Deputado Nunes 

ENTRADA NA COMISSÃO: 02/03/2017 

PRAZO DO RELATOR: 09/05/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/05/2017 

 

D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 
3 - COMUNICAÇÕES:  

As que ocorrerem. 

 

 

PRESIDENTE: Deputado NUNES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado PADRE 

HONÓRIO 

REUNIÃO: Extraordinária 

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

DATA: 27/04/2017 

DIA DA SEMANA: quinta-feira 

HORÁRIO: 9h 

 

PAUTA DA 8ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA/AUDIÊNCIA PÚBLICA 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 

DA 18ª LEGISLATURA 
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1 - EXPEDIENTE: 

 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 
 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 

Não houve no período. 
 

D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 
 

E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 
 

Audiência Pública, com objetivo de discutir o tema: 

“Reforma Trabalhista que Tramita no 

Congresso”, tendo como proponente o 

Excelentíssimo Senhor Deputado Nunes. 

 

3 - COMUNICAÇÕES:  

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE 

 

PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado SANDRO 

LOCUTOR 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”   

DATA: 25/04/2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

2 - ORDEM DO DIA:  
O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

 

Na 3ª Reunião Extraordinária realizada aos dias 19 

do mês de abril do ano corrente, às 11hs, este 

colegiado deliberou pela “Reconvocação” do atual 

presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito 

Santo (SINDIMETAL), o Ilmo. Sr. Roberto Pereira 

de Souza, e do ex-presidente: Ilmo. Sr. Tarcísio 

Vieira Vargas”, para comparecerem na Reunião 

Ordinária que será realizada nesta data, dia 25 de 

abril do ano corrente (terça-feira), às 11hs, no 

Plenário “Rui Barbosa”, nessa Casa de Leis, com a 

finalidade de prestar, pessoalmente, informações 

sobre “denúncias” recebidas por este colegiado, de 

ex-metalúrgicos.  

 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 
INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL, 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 

 

PRESIDENTE: Deputado ESMAEL ALMEIDA 

VICE-PRESIDENTE: Deputado JAMIR MALINI 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 25/04/2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 10 horas 

 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS RELATORES: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

- Deliberar convite ao Superintendente do SEBRAE-

ES, Senhor José Eugênio Viera para explanar o tema: 
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“Pessoas que fizeram da crise uma oportunidade de 

negócio”, no dia 09 de maio de 2017. 

 

PROJETO DE LEI Nº 154/2016 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski 

EMENTA: Dispõe sobre Política Estadual de 

Incentivo à pesquisa, à produção e a disponibilização 

de recursos de Tecnologia Assistiva, na forma que 

especifica. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 14/03/2017 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

PRAZO DO RELATOR: 28/03/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 11/04/2017 

 

PROJETO DE LEI Nº 214/2015 

AUTOR: Deputado Padre Honório 

EMENTA: Obriga as Instituições de Ensino Superior 

a divulgar o percentual de aprovação e reprovação de 

seus egressos inscritos em exames de proficiência 

profissional ou de admissão às ordens e conselhos 

profissionais. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 14/03/2017  

RELATOR: Deputado Jamir Malini 

PRAZO DO RELATOR: 28/03/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 11/04/2017   

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

 

  Presença do Diretor da ANP, Senhor Waldyr 

Martins Barroso, que fará uma explanação acerca dos 

seguintes assuntos:  

- Acidente do navio Plataforma Cidade São Mateus; 

- Previsão de retorno das atividades; 

- Prejuízos que a União, o Estado e os Municípios 

tiveram com a paralisação da exploração de Óleo e 

Gás; e o resultado das investigações e medidas de 

segurança adotadas a partir deste acidente.    

 

Pauta gerada no dia 19 de abril de 2017, às 

12h59min, sujeita a alterações até a hora do início 

da reunião. 
 

 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 

 
PRESIDENTE: Deputado PADRE HONÓRIO 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado  

MEMBRO: Deputado PASTOR MARCOS 

MANSUR  

REUNIÃO: 5ª Reunião Extraordinária - Audiência 

Pública  

LOCAL: Câmara Municipal de Nova Venécia - ES  

DATA: 28/04/2016 

DIA DA SEMANA: sexta-feira 

HORÁRIO: 18h00min 

 

PAUTA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 

AUDIÊNCIA PÚBLICA - DA 3ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

Audiência Pública, com o objetivo de discutir o tema: 

“Drogas - Várias Faces de uma Mesma Moeda”, 

tendo em vista, a necessidade de trazer a 

problemática das drogas para ser tratada como uma 

questão social, de saúde pública e, 

imprescindivelmente, com intensa participação da 

família, da escola e da mídia, tendo como proponente 

o Excelentíssimo Sr. Deputado Padre Honório. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

PRESIDENTE: Deputada ELIANA DADALTO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR 

HÉRCULES 

MEMBRO: Deputado ALMIR VIEIRA 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 

DATA: 26/04/2017 

DIA DA SEMANA: quarta-feira 

HORÁRIO: 12:30 horas 

 

PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Projeto de Lei Nº 340/2016 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Freitas 

Ementa: Institui a Política Estadual de Incentivo às 

Agroindústrias. 
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PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 

Projeto de Lei Nº 261/2016 - Análise de Mérito 

Autora: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Institui a Semana Estadual da Qualidade da 

Merenda Escolar. 

Entrada na Comissão: 05/04/2017 

Relator: Deputado Doutor Hércules 

Prazo do Relator: 10/05/2017 

Prazo da Comissão: 24/05/2017 

 

Projeto de Lei Nº 329/2016 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Marcelo Santos 

Ementa: Declara de Utilidade Pública a Fundação 

Rômulo Neves Balestrero  

Entrada na Comissão: 05/04/2017 

Relator: Deputado Doutor Hércules 

Prazo do Relator: 10/05/2017 

Prazo da Comissão: 24/05/2017 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

- Deliberar convite a Procuradora de Justiça e 

Dirigente da CACO (Centro de Apoio Operacional de 

Defesa Comunitária) do Ministério Público Estadual, 

Doutora Celia Lucia Vaz de Araújo, juntamente com 

a Assessora Técnica Flávia Rocha Cazzotto, e a 

Agente Técnica Patrícia Gomes Maia. A Secretária 

Municipal de Assistência Social do Município de 

Vila Velha, a Senhora Ana Cláudia Pereira Simões 

Lima, e também da Coordenadora do Movimento 

Nacional da População de Rua do Espírito Santo, 

Senhora Rosângela Candido Nascimento Roseno, 

para debater o tema: “A atual situação e o aumento 

da população de rua no Espírito Santo”. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

 

- Presença da Procuradora de Justiça, Doutora Celia 

Lucia Vaz de Araújo; 

 

- Presença da Assessora Técnica, Senhora Flávia 

Rocha Cazzotto; 

 

- Presença da Agente Técnica, Senhora Patrícia 

Gomes Maia; 

 

- Presença da Secretária Municipal de Assistência 

Social do Município de Vila Velha, Senhora Ana 

Cláudia Pereira Simões Lima. 
 

- E da Coordenadora do Movimento Nacional de 

População de Rua do Espírito Santo, Senhora 

Rosângela Candido Nascimento Roseno. 

CPI DA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS 

 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado PASTOR 

MARCOS MANSUR 

RELATOR:  

REUNIÃO: 1ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

DATA: 25.04.2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não há. 
 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 
 

Objetivo da Comissão: Apurar suposta 

irregularidade no pagamento e sonegação de 

tributos e valores gerados nas atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás natural no 

Estado do Espírito Santo, bem como, possível 

omissão e ou abuso de autoridade de Agentes 

Políticos e Públicos na defesa dos interesses 

fiscais, financeiros e administrativos do Estado do 

Espírito Santo e seus Municípios, especialmente no 

cumprimento do dever constitucional de suas 

funções de fiscalização, apuração, cobrança e 

execução judicial de dívidas tributárias, junto às 

empresas petrolíferas e suas empresas contratadas 

e sua relação com possíveis doações financeiras 

efetuadas a organizações do Terceiro Setor, 

especialmente ONG’S e OSCIP’S, apurando a 

origem e destinação dos respectivos recursos; e, 

pagamento de benefícios salariais a servidores 

públicos sem a devida cobertura legal, conforme 

consta no Requerimento nº 101/2015, e também, 

apurar denúncias quanto ao funcionamento de 

indústrias poluidoras sem licenciamento ambiental, 

com licenciamento vencido ou com eventuais 

condicionantes não cumpridos; sobre o alto nível 

de emissão de poluentes pelos veículos de 

transporte público em desacordo com a legislação 

vigente; quanto à inobservância de teto 

remuneratório constitucional nos poderes do 

Estado; quanto o pagamento de auxílio moradia 

sem lei específica; quanto o vazamento ilegal de 

interceptações telefônicas por agentes públicos e 

quanto à cobrança de emolumentos em valores 
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abusivos pelos cartórios extrajudiciais e a negativa 

de recebimento de valores por meios que facilitem 

o atendimento aos usuários (cartões de crédito e 

débito) no âmbito do Estado do Espírito Santo.” 
 

 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATO Nº 780 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

CONSIDERAR LICENCIADO, para 

tratamento de saúde, no dia 05/04/2017, o Deputado 

JAMIR MALINI, na forma do Art. 305, inciso II do 

Regimento Interno. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 781 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

DESIGNAR a servidora efetiva 

ELISANGELA CAMPOS RODRIGUES, 

matrícula nº 207963, ocupante do cargo efetivo de 

Técnico Legislativo Sênior, para exercer a Função 

Gratificada de Coordenação do Grupo de Recursos 

Humanos, FG3, em substituição a servidora MARIA 

DE LOURDES ZAMPROGNO DARIO, matrícula 

nº 16600, afastada a partir de 17/04/2017, por motivo 

de férias, enquanto durar seu afastamento. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 782 

 
 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, JEANNY SANTOS LIMA DE 

JESUS, do cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, do gabinete do Deputado Almir Vieira, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 170947/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 783 

 

 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, MARIA FERREIRA DA SILVA, 

do cargo em comissão de Supervisor do Centro de 

Estudos e Pesquisas da Procuradoria, código SCEP, 

da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 784 

 

 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, AGLAIA MOREIRA MURAD 

BRUMANA, do cargo em comissão de Supervisor 

do Gabinete da Direção Geral, código SGDG, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 785 

 

 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, LUCAS DO NASCIMENTO 

MEIRELLES, do cargo em comissão de Supervisor 

da Equipe de Apoio da Taquigrafia e dos Anais 

Taquigráficos, código SEAT, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 786 

 

 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, REGINA MICHIKO TOOKI 

RAMOS AZOLIN, do cargo em comissão de 

Assessor Júnior de Secretaria, código AJS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 787 
 

 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, MARIA DAVINA REZENDE DA 

SILVA, do cargo em comissão de Assessor Sênior de 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 788 

 

 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, VALTER RODRIGUES DE 

PAULA, do cargo em comissão de Assessor Júnior 

de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 789 

 

 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, SAMUEL PELISSARI, do cargo 

em comissão de Assessor Sênior de Secretaria, 

código ASS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 790 

 

 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, GIOVANI PAGOTO FIOREZE, 

do cargo em comissão de Assessor Júnior de 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 791 

 
 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, EVANI DOMINGOS DO 

NASCIMENTO, do cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do 

Deputado Da Vitória, por solicitação do próprio 

Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 792 

 

 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 KARYNA RODRIGUES 

BATISTA ARAUJO, do cargo em comissão de 

Assessor Sênior de Secretaria, código ASS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 793 

 

 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 Sênior da 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 794 

 

 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, GIOVANI PAGOTO FIOREZE, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior da 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 795 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, EVANI DOMINGOS DO NASCIMENTO, 

para exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 

da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 796 

 

 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, LUCIENE BATISTA DOS SANTOS, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 797 

 

 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, MARIA APARECIDA COSTA BAPTISTA, 

para exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 

da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 798 

 

 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, LUCAS DO NASCIMENTO MEIRELLES, 

para exercer o cargo em comissão de Supervisor do 

Gabinete da Direção Geral, código SGDG, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 799 

 

 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, AGLAIA MOREIRA MURAD BRUMANA, 

para exercer o cargo em comissão de Supervisor do 

Centro de Estudos e Pesquisas da Procuradoria, 

código SCEP, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 800 

 
 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, MARIA FERREIRA DA SILVA, para 

exercer o cargo em comissão de Supervisor de 

Segurança Legislativa, código SSL, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 801 

 

 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, JEANNY SANTOS LIMA DE JESUS, para 

exercer o cargo em comissão de Supervisor da 

Equipe de Apoio da Taquigrafia e dos Anais 

Taquigráficos, código SEAT, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 802 

 

 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, VALTER RODRIGUES DE PAULA, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior da 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 803 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 INCLUIR, na relação constante no Anexo I 

do Ato nº 2222, publicado no Diário do Poder 

Legislativo de 27/01/2011, o seguinte servidor: 
 

ANEXO I 
 

SERVIDORES DESIGNADOS PARA ATIVIDADE 

DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 
 

NOME MATRÍCULA CARGO 

MARIA FERREIRA 

DA SILVA 
205115 

Supervisor de Segurança 

Legislativa 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 804 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

CESSAR, os efeitos do Ato nº 3730, 

publicado em 21/12/2016, que designou o servidor 

efetivo RICARDO PEREIRA THOM, matrícula nº 

207871, para Função Gratificada Especial de Gestão 

de Contratos - FGEGC3, com o objetivo de realizar 

a Gestão do Contrato nº 020/2016, referente à 

prestação de serviços continuados de operação, 

manutenção preventiva e manutenção corretiva dos 

sistemas de ventilação e ar condicionado, a partir de 

14/03/2017. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 805 

 

 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 FERNANDES E SILVA, para 

exercer o cargo em Comissão de Técnico Júnior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, no gabinete do Deputado Gildevan 

Fernandes, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº 171268/2017. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de abril de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

(*) ATO Nº 776 

 

 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, FERNANDO VAILANT SÁ PRADO 

CARREIRO, para exercer o cargo em comissão de 

Chefe de Gabinete da Presidência, código CGP, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

(*) Reproduzido por ter sido redigido com incorreção. 

 
(*) ATO Nº 778 

 

 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, WILDER BARBOZA DO CARMO, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Rodrigo Coelho, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 171143/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de abril de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 

ATOS DO SUBDIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DO 4º 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: SERVLIMP SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VITÓRIA 

LTDA. 

 

OBJETO: O objeto do TERMO ADITIVO é a 

prorrogação pelo prazo de 06 (seis) meses do 

Contrato nº 007/2015. 

 

VALOR: O valor do TERMO ADITIVO é de R$ 

1.166.013,39 (Um milhão, cento e sessenta e seis 

mil, treze reais e trinta e nove centavos). 

 

VIGÊNCIA: O TERMO ADITIVO entra em 

vigor no dia 11 de abril de 2017. 

 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.37. 

 

ATIVIDADE: 2001. 

 

PROCESSO: 170848. 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

18 de abril de 2017. 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES 

TEIXEIRA DE FREITAS 

Subdiretor-Geral da Secretaria 

 
RESUMO ORDEM 

DE FORNECIMENTO nº 011/2017 

 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 

atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

emissão da Ordem de Fornecimento nº 011/2017, 

conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATADA: MS INFORMÁTICA – 

EIRELI. 
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CNPJ: 10.508.381/0001-78. 

 
OBJETO: Conserto de impressoras dos gabinetes 

da ALES. 

 
VALOR: R$ 8.078,00 (oito mil, setenta e oito 

reais). 

 

PROCESSO: 151256. 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

19 de abril de 2017. 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES  

TEIXEIRA DE FREITAS 

Subdiretor-Geral da Secretaria 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 20.04.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h00 COMISSÃO DE POLÍTICAS 

SOBRE DROGAS 

Reunião ordinária 

01h40 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

E COMISSÃO DE 

COOPERATIVISMO 

Reunião conjunta 

02h51 SESSÃO ESPECIAL Protagonismo feminino na luta pelos direitos no ES 

05h06 SESSÃO SOLENE Homenagem aos 10 anos da Convenção de Ministros Evangélicos 

Interdenominacional do Brasil e Exterior - COMEIBE 

06h30 FIOCRUZ – 

UNIDIVERSIDADE 

O programa traz: “Xadrez” 

07h00 STJ NOTÍCIAS Nesta edição o tema central do programa STJ Noticias é Imposto de Renda. 

Quais as novas regras e mudanças deste ano? Quem é obrigado a declarar e 

quem está isento da declaração? 

07h30 MPF: INTERESSE PÚBLICO Ministério Público Federal quer regulamentar a importação de sementes da 

Cannabis Sativa para pesquisa. Recém-nascidos em SP terão direito ao teste do 

pezinho ampliado. Justiça determina demarcação de áreas de marinha no litoral 

de Sergipe. Acordo firmado no Amazonas possibilitará a construção de escolas 

indígenas. 

08h00 ESPAÇO RURAL A produção de morango conquista cada vez mais espaço nas lavouras 

capixabas, principalmente entre os pequenos produtores, que usam a mão de 

obra familiar no cultivo da fruta. Quem fala sobre o assunto é a coordenadora 

do Polo de Morango do Incaper, Cíntia Bremenkamp. 

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

09h00 COMISSÃO DE POLÍTICAS 

SOBRE DROGAS 

Reunião ordinária 

10h11 COMISSÃO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

Reunião ordinária 

12h00 SÉRIES - ROTAS 

TURISTICAS CAPIXABAS 

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

Estado, cortadas por uma estrada aberta no período colonial brasileiro para 

ligar Ouro Preto, em Minas Gerais, a Vitória, com o objetivo de desenvolver a 

região. O trecho capixaba da chamada Rota Imperial São Pedro de 

Alcântara abrange 14 municípios e foi oficialmente transformado em roteiro 

turístico. 

12h30 MP COM VOCÊ    A promotora de Justiça de Vila Velha e do Centro de Apoio Operacional de 

Implementação das Políticas Públicas de Educação (Cape) do Ministério 

Público do Estado (MP-ES), Camila Melo Baptista Abelha, fala em entrevista 

ao MP com Você da educação inclusiva para crianças com deficiência e a 

implantação do marco regulatório no País.  
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13h00 UM DEDO DE PROSA  Isabella Mariano é escritora, jornalista e uma das editoras da revista Trino. A 

publicação tem como foco a literatura feminina e nessa segunda edição a 

revista deu prioridade às mulheres. 

13h30 OPINIÃO  Secretário de Estado da Transparência e ex-secretária de Estado da Justiça, 

Eugênio Ricas, fala sobre a situação dos presídios no Espírito Santo.  

14h00 CONTRAPONTO  Alfonso Silva, presidente do ES Convention & Visitors Bureau e Danielli 

Nogueira, turismóloga; falam sobre o turismo no ES. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

14h45 BIOGRAFIA Ludovico Persici entrou para a história do cinema capixaba como o primeiro a 

produzir imagens em movimento no Estado, produzindo até mesmo um filme 

de bang bang. 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ES 

Trabalhos do tribunal de contas do ES 

18h00 UM DEDO DE PROSA  Isabella Mariano é escritora, jornalista e uma das editoras da revista Trino. A 

publicação tem como foco a literatura feminina e nessa segunda edição a 

revista deu prioridade às mulheres. 

18h30 SOM DA TERRA  O Som da Terra recebe o intérprete de sertanejo e forró, cantor Vitor Lima. 

19h00 SESSÃO SOLENE Aniversário da PM ES 

20h30 PROPAGANDA 

PARTIDÁRIA 

PRTB 

20h35 BIOGRAFIA Ludovico Persici entrou para a história do cinema capixaba como o primeiro a 

produzir imagens em movimento no Estado, produzindo até mesmo um filme 

de bang bang. 

21h00 # CONFIRMA O #Confirma dessa semana mostra que o recadastramento biométrico avança 

em mais uma etapa pelo Brasil a fora. E para isso a Justiça Eleitoral preparou 

uma campanha especial, pra você eleitor. Toda a história da Biometria atrai 

vários países que se inspiram e aprendem com a Justiça Eleitoral como ser uma 

referência no assunto. 

21h30 REPORTAGEM ESPECIAL Nesta reportagem especial sobre adoção você vai conhecer famílias que se 

formaram por laços tão fortes quanto o cordão umbilical. Desde a vontade de 

serem pais e mães, passando pela gravidez invisível até a chegada dos filhos do 

coração. Veja ainda os passos legais a serem tomados e as dicas de uma 

psicóloga para uma criação sem traumas. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 MP COM VOCÊ    A promotora de Justiça de Vila Velha e do Centro de Apoio Operacional de 

Implementação das Políticas Públicas de Educação (Cape) do Ministério 

Público do Estado (MP-ES), Camila Melo Baptista Abelha, fala em entrevista 

ao MP com Você da educação inclusiva para crianças com deficiência e a 

implantação do marco regulatório no País.  

22h45 OPINIÃO  Secretário de Estado da Transparência e ex-secretária de Estado da Justiça, 

Eugênio Ricas, fala sobre a situação dos presídios no Espírito Santo.  

23h15 CONTRAPONTO  Alfonso Silva, presidente do ES Convention & Visitors Bureau e Danielli 

Nogueira, turismóloga; falam sobre o turismo no ES. 

23h45 PERSONALIDADES Quarenta anos de carreira no jornalismo capixaba contados pela protagonista 

da história, a apresentadora, jornalista e escritora Jeanne Bilich.  

Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO 

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

 

 

• SEXTA-FEIRA - 21.04.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h00 COMISSÃO DE POLÍTICAS 

SOBRE DROGAS 

Reunião ordinária 

01h15 COMISSÃO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

Reunião ordinária 

02h55 SESSÃO SOLENE Aniversário da PM ES 

04h15 COMISSÃO DE Reunião ordinária 

https://www.youtube.com/results?q=%23Confirma
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AGRICULTURA 

05h55 CPI DA GRILAGEM Reunião ordinária 

06h30 TSE: # CONFIRMA O #Confirma dessa semana mostra que o recadastramento biométrico avança 

em mais uma etapa pelo Brasil a fora. E para isso a Justiça Eleitoral preparou 

uma campanha especial, pra você eleitor. Toda a história da Biometria atrai 

vários países que se inspiram e aprendem com a Justiça Eleitoral como ser uma 

referência no assunto. 

07h00 STJ CIDADÃO Adoção é o tema do STJ Cidadão desta semana. Personagens contam histórias 

de adoção, especialistas e magistrados comentam decisões importantes do 

Superior Tribunal de Justiça que impactam a vida dessas pessoas. Um dos 

entrevistados desta edição é o ministro aposentado do STJ Sidnei Beneti, que 

explica o processo de adoção e esclarece o que é levado em consideração ao 

julgar casos sobre esse tema. 

07h30 FIOCRUZ – CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa traz: “A formação ética dos médicos”. 

08h00 ESPAÇO RURAL O presidente da Faes (Federação de Agricultura e Pecuária do Espírito Santo), 

Júlio Rocha, fala sobre o agravamento da crise hídrica no campo, os impactos 

para o produtor e as soluções possíveis. 

08h30 EM DISCUSSÃO Principais debates das sessões ordinárias. 

09h00 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO Reunião ordinária 

11h10 COMISSÃO DE 

INFRAESTRUTURA 

Reunião ordinária 

12h00 REPORTAGEM ESPECIAL  Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo estão ligadas ao 

cooperativismo. Os princípios do setor, seus principais ramos e contribuições 

para o desenvolvimento do Espírito Santo são relatados na Reportagem 

Especial: Cooperativismo. 

12h30 MP COM VOCÊ    A promotora de Justiça Cível da área de a Saúde do Ministério Público 

Estadual Inês Thomé Poldi Taddei fala sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), 

sobre a campanha de vacinação H1N1 e as ações que o MP tem movido contra 

os poderes públicos. 

13h00 UM DEDO DE PROSA O programa "Um dedo de prosa" recebe o escritor Marcos Arrébola. O 

capixaba é autor de vários livros, o mais recente "Escritos Reunidos", de contos 

e poemas, lançado em 2016. 

13h30 OPINIÃO Médico endocrinologista, Alcary Simões Junior, fala sobre os aspectos 

positivos e negativos do uso de remédios para emagrecer e sobre os perigos da 

automedicação no combate à obesidade. 

14h00 CONTRAPONTO No Brasil, há quase seis vezes mais pessoas querendo adotar do que crianças 

em condições de serem adotadas. Mesmo assim, o processo é lento. O 

Contraponto explica as razões por trás dessa lentidão e esclarece dúvidas sobre 

o processo de adoção. 

14h30 PANORAMA  Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

14h45 BIOGRAFIA  Emiliana Viana Emery, foi a 1ª mulher a conquistar, na Justiça, o registro 

eleitoral. 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ES 

Trabalhos do Tribunal de Contas do ES 

18h00 UM DEDO DE PROSA O programa "Um dedo de prosa" recebe o escritor Marcos Arrébola. O 

capixaba é autor de vários livros, o mais recente "Escritos Reunidos", de contos 

e poemas, lançado em 2016. 

18h30 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe uma das maiores bandas de rock e reggae do Espírito 

Santo, Rastaclone. 

19h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA Prestação de conta dos trabalhos realizados pela secretaria de estado da saúde 

22h00 PANORAMA  Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 EM DISCUSSÃO Principais debates das sessões ordinárias. 

22h45 OPINIÃO Médico endocrinologista, Alcary Simões Junior, fala sobre os aspectos 

positivos e negativos do uso de remédios para emagrecer e sobre os perigos da 

automedicação no combate à obesidade. 

23h15 CONTRAPONTO No Brasil, há quase seis vezes mais pessoas querendo adotar do que crianças 

em condições de serem adotadas. Mesmo assim, o processo é lento. O 

Contraponto explica as razões por trás dessa lentidão e esclarece dúvidas sobre 

o processo de adoção. 

23h45 PERSONALIDADES Saiba mais sobre a trajetória da jornalista Glecy Coutinho. 

Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO 

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

https://www.youtube.com/results?q=%23Confirma
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• SÁBADO - 22.04.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h00 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO Reunião ordinária 

02h10 COMISSÃO DE 

INFRAESTRUTURA 

Reunião ordinária 

03h10 AUDIÊNCIA PÚBLICA Prestação de conta dos trabalhos realizados pela secretaria de estado da 

saúde 

06h30 SABOR  Conheça mais sobre a tendência dos cafés especiais e aprenda maneiras 

diferentes de preparar essa bebida tão apreciada pelos capixabas.  

06h45 BIOGRAFIA O político Alcino Santos foi presidente da Assembleia Legislativa na época 

da promulgação da Constituição Estadual. 

07h00 STJ NOTÍCIAS Nesta edição o tema central do programa STJ Noticias é Imposto de Renda. 

Quais as novas regras e mudanças deste ano? Quem é obrigado a declarar e 

quem está isento da declaração? 

07h30 MPF: INTERESSE PÚBLICO Ministério Público Federal quer regulamentar a importação de sementes da 

Cannabis Sativa para pesquisa. Recém-nascidos em SP terão direito ao teste 

do pezinho ampliado. Justiça determina demarcação de áreas de marinha no 

litoral de Sergipe. Acordo firmado no Amazonas possibilitará a construção 

de escolas indígenas. 

08h00 ESPAÇO RURAL  Eduardo Tigre do Nascimento, técnico do Incaper e engenheiro agrônomo, 

comenta as vantagens e dificuldades da produção do mel capixaba, além de 

explicar a importância da apicultura para o aumento da produção agrícola em 

geral. 

08h30 EM DISCUSSÃO Principais debates das sessões ordinárias. 

09h00 COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Reunião ordinária 

10h05 COMISSÃO DE 

AGRICULTURA 

Reunião ordinária 

12h00 SABOR  Conheça mais sobre a tendência dos cafés especiais e aprenda maneiras 

diferentes de preparar essa bebida tão apreciada pelos capixabas.  

12h15 PERSONALIDADES Antônio Carlos Sessa Neto, o Tonico, dedicou a vida à arte de fotografar. 

Em mais de cinco décadas de profissão, registrou importantes 

acontecimentos políticos e sociais do Estado. As imagens fazem parte do 

acervo do Centro de Memória e Bens Culturais da Assembleia Legislativa, 

fundado pelo fotógrafo. 

12h30 SOM DA TERRA  O Som da Terra recebe uma das mais conhecidas bandas do Sul do Estado, 

Musical Prateado, que está há mais de 25 anos na estrada. 

13h00 UM DEDO DE PROSA História, direito e ficção estão no livro Memória Repartida, do escritor 

Getúlio Marcos Pereira Neves, também presidente do Instituto Histórico e 

Geográfico do Espírito Santo. Getúlio tem vários outros livros publicados, 

inclusive dois volumes sobre a produção cultural capixaba. 

13h30 OPINIÃO O médico oncologista, Cristiano Drummond, fala sobre os avanços no 

tratamento contra o câncer. 

14h00 CONTRAPONTO A alienação parental é caracterizada por uma espécie de campanha 

difamatória para colocar a criança ou adolescente contra o pai ou a mãe. Essa 

forma de afastar o filho do convívio com uma das partes pode resultar em 

sérios prejuízos para a criança ou adolescente. O Contraponto aborda o 

assunto com a psicóloga Adriana Müller e a advogada Juliana Souza 

Pimenta.  

14h45 BIOGRAFIA O político Alcino Santos foi presidente da Assembleia Legislativa na época 

da promulgação da Constituição Estadual. 

http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=29721
http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=29721
http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=29721
http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=29721
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15h00 MP COM VOCÊ O programa MP com Você recebe a promotora de Justiça Cláudia Regina 

dos Santos Albuquerque Garcia que fala sobre enfrentamento à violência 

contra a mulher.  

15h30 REPORTAGEM ESPECIAL Histórias de quem esperou por anos na fila do transplante, de quem aceitou 

doar os órgãos de um familiar falecido, de equipes médicas que lutam contra 

o tempo para concretizar um transplante. Esses e outros relatos fazem parte 

da reportagem especial produzida pela TV Ales sobre doação de órgãos. 

Entraves, critérios legais e o amor ao próximo expresso por meio do ato de 

doar também são apresentados na reportagem. 

16h00 MEMÓRIAS  O programa memórias traz o filme-documentário Pomeranos - a trajetória de 

um povo, dirigido por Vanildo Kruger. O projeto, de 2009, conta a história 

dos pomeranos que deixaram a Europa e chegaram à região serrana do ES no 

século XIX. 

17h00 FIOCRUZ: UNIDIVERSIDADE O programa traz: “Diálogos entre economia e política”. 

17h30 PARLAMENTO BRASIL Assembleia do Mato Grosso propõe uma delegacia virtual para combater a 

violência contra animais. Em Ribeirão Preto, a participação das mulheres na 

política partidária é discutida. E a TV Câmara mostra os exemplos de outros 

países usados pela Operação Lava Jato no combate à corrupção. 

18h00 UM DEDO DE PROSA História, direito e ficção estão no livro Memória Repartida, do escritor 

Getúlio Marcos Pereira Neves, também presidente do Instituto Histórico e 

Geográfico do Espírito Santo. Getúlio tem vários outros livros publicados, 

inclusive dois volumes sobre a produção cultural capixaba. 

18h30 SOM DA TERRA  O Som da Terra recebe uma das mais conhecidas bandas do Sul do Estado, 

Musical Prateado, que está há mais de 25 anos na estrada. 

19h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de finanças 

20h15 PERSONALIDADES Antônio Carlos Sessa Neto, o Tonico, dedicou a vida à arte de fotografar. 

Em mais de cinco décadas de profissão, registrou importantes 

acontecimentos políticos e sociais do Estado. As imagens fazem parte do 

acervo do Centro de Memória e Bens Culturais da Assembleia Legislativa, 

fundado pelo fotógrafo. 

20h30 FIOCRUZ: UNIDIVERSIDADE O programa traz: “Diálogos entre economia e política”. 

21h00 TSE: # CONFIRMA O #Confirma dessa semana mostra que o recadastramento biométrico avança 

em mais uma etapa pelo Brasil a fora. E para isso a Justiça Eleitoral preparou 

uma campanha especial, pra você eleitor. Toda a história da Biometria atrai 

vários países que se inspiram e aprendem com a Justiça Eleitoral como ser 

uma referência no assunto. 

21h30 REPORTAGEM ESPECIAL Histórias de quem esperou por anos na fila do transplante, de quem aceitou 

doar os órgãos de um familiar falecido, de equipes médicas que lutam contra 

o tempo para concretizar um transplante. Esses e outros relatos fazem parte 

da reportagem especial produzida pela TV Ales sobre doação de órgãos. 

Entraves, critérios legais e o amor ao próximo expresso por meio do ato de 

doar também são apresentados na reportagem. 

22h00 BIOGRAFIA O político Alcino Santos foi presidente da Assembleia Legislativa na época 

da promulgação da Constituição Estadual. 

22h15 EM DISCUSSÃO Principais debates das sessões ordinárias. 

22h45 OPINIÃO O médico oncologista, Cristiano Drummond, fala sobre os avanços no 

tratamento contra o câncer. 

23h15 CONTRAPONTO A alienação parental é caracterizada por uma espécie de campanha 

difamatória para colocar a criança ou adolescente contra o pai ou a mãe. Essa 

forma de afastar o filho do convívio com uma das partes pode resultar em 

sérios prejuízos para a criança ou adolescente. O Contraponto aborda o 

assunto com a psicóloga Adriana Müller e a advogada Juliana Souza 

Pimenta.  

23h45 PERSONALIDADES Antônio Carlos Sessa Neto, o Tonico, dedicou a vida à arte de fotografar. 

https://www.youtube.com/results?q=%23Confirma
http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=29721
http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=29721
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Em mais de cinco décadas de profissão, registrou importantes 

acontecimentos políticos e sociais do Estado. As imagens fazem parte do 

acervo do Centro de Memória e Bens Culturais da Assembleia Legislativa, 

fundado pelo fotógrafo. 

Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO 

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

 

 

• DOMINGO - 23.04.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h00 COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Reunião ordinária 

01h05 COMISSÃO DE 

AGRICULTURA 

Reunião ordinária 

02h50 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de finanças 

04h03 REUNIÃO CONJUNTA 

COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE, JUSTIÇA, 

FINANÇAS E AGRICULTURA. 

Plano estadual de recursos hídricos e bacias 

05h40 COMISSÃO DE 

INFRAESTRUTURA 

Reunião ordinária 

06h30 SABOR A chef de cozinha Regina Maris revela as origens, as particularidades e a 

variedade de sabores da famosa culinária praticada na Bahia e apresenta três 

versões do tradicional bobó, uma delas com toque capixaba.   

06h45 BIOGRAFIA Hermógenes Lima Fonseca, natural de Conceição da Barra, Espírito Santo, 

foi uma das maiores autoridades na cultura e nos costumes populares 

capixabas. 

07h00 TRABALHO LEGAL Saiba o que é adicional de penosidade. Entenda a importância da assinatura 

da carteira de trabalho para o trabalhador e acompanhe a luta do MPT contra 

o trabalho informal. Veja ainda o trabalho das mulheres na construção civil. 

07h30 FIOCRUZ – CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa traz: “Das ideias a palavra escrita”. 

08h00 ESPAÇO RURAL O Espaço Rural aborda a produção de gengibre no Espírito Santo. O Estado 

se destaca como maior produtor do Brasil. Quem fala sobre o tema é o 

diretor - presidente do Incaper, Wanderley Stuhr. 

08h30 EM DISCUSSÃO Principais debates das sessões ordinárias. 

09h00 COMISSÃO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

Reunião ordinária 

10h40 COMISSÃO DE POLÍTICAS 

SOBRE DROGAS 

Reunião ordinária 

12h00 SABOR A chef de cozinha Regina Maris revela as origens, as particularidades e a 

variedade de sabores da famosa culinária praticada na Bahia e apresenta três 

versões do tradicional bobó, uma delas com toque capixaba.   

12h15 PERSONALIDADES  Conheça a vida e a trajetória profissional da bailarina, professora de dança e 

coreógrafa Lenira Borges, personalidade de destaque na arte e na cultura do 

Espírito Santo.  

12h30 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o produtor musical, guitarrista, cantor e compositor 

Juninho Santana, que apresenta seu trabalho autoral repleto de reggae e 

congo.   

13h00 UM DEDO DE PROSA  "Antes de casar" é a estreia de Bárbara Machado na literatura. O livro conta 

a história de Catarina e seu amadurecimento da juventude para a vida adulta. 
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Amor, amizade e bom-humor recheiam as páginas do romance, que tem 

como cenário a capital Vitória, cidade natal da autora. 

13h30 OPINIÃO  Doutora em Educação e professora da Ufes, Maria Cristina Figueiredo, fala 

sobre sua tese de doutorado em que abordou o processo de implantação do 

sistema de cotas na Universidade Federal do Espírito Santo.  

14h00 CONTRAPONTO  Você acha que crianças e adolescentes devem receber formação básica sobre 

sexualidade nas salas de aula ou esse papel é exclusivamente da família? O 

Contraponto aborda o tema gênero e diversidade na escola. Dois convidados 

com opiniões opostas sobre o assunto participam do programa. 

14h45 BIOGRAFIA Hermógenes Lima Fonseca, natural de Conceição da Barra, Espírito Santo, 

foi uma das maiores autoridades na cultura e nos costumes populares 

capixabas. 

15h00 MP COM VOCÊ O programa MP com Você tem como tema o combate à criminalidade. O 

convidado do apresentador Rubem Roschel é o promotor de justiça Pedro 

Ivo de Souza, dirigente do Centro de Apoio Operacional Criminal (CACR). 

15h30 REPORTAGEM ESPECIAL  A Reportagem Especial Reciclagem revela pessoas com consciência 

ambiental e iniciativa para fazer a diferença no meio em que vivem. A 

matéria apresenta opiniões de especialistas da área e exemplos práticos de 

destinação de resíduos sólidos, reaproveitamento e coletiva seletiva na 

Grande Vitória. 

16h00 MEMÓRIAS  O Programa Memórias traz o documentário Contestado 50 Anos, de Cloves 

Mendes e Romulo Musiello. O filme, de 2013, retrata o conflito territorial 

entre Minas Gerais e Espírito Santo que aconteceu no século passado. 

16h30 MPT – TRABALHO LEGAL  Saiba o que é adicional de penosidade. Entenda a importância da assinatura 

da carteira de trabalho para o trabalhador e acompanhe a luta do MPT contra 

o trabalho informal. Veja ainda o trabalho das mulheres na construção civil. 

17h00 FIOCRUZ: UNIDIVERSIDADE O programa traz: “Transfobia”. 

17h30 PARLAMENTO BRASIL  Assembleia do Mato Grosso propõe uma delegacia virtual para combater a 

violência contra animais. Em Ribeirão Preto, a participação das mulheres na 

política partidária é discutida. E a TV Câmara mostra os exemplos de outros 

países usados pela Operação Lava Jato no combate à corrupção. 

18h00 UM DEDO DE PROSA  "Antes de casar" é a estreia de Bárbara Machado na literatura. O livro conta 

a história de Catarina e seu amadurecimento da juventude para a vida adulta. 

Amor, amizade e bom-humor recheiam as páginas do romance, que tem 

como cenário a capital Vitória, cidade natal da autora. 

18h30 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o produtor musical, guitarrista, cantor e compositor 

Juninho Santana, que apresenta seu trabalho autoral repleto de reggae e 

congo.   

19h00 SESSÃO SOLENE Aniversário da PM ES 

20h30 FIOCRUZ – CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa traz: “Das ideias a palavra escrita”. 

21h00 STJ NOTÍCIAS Nesta edição o tema central do programa STJ Noticias é Imposto de Renda. 

Quais as novas regras e mudanças deste ano? Quem é obrigado a declarar e 

quem está isento da declaração? 

21h30 REPORTAGEM ESPECIAL  A Reportagem Especial Reciclagem revela pessoas com consciência 

ambiental e iniciativa para fazer a diferença no meio em que vivem. A 

matéria apresenta opiniões de especialistas da área e exemplos práticos de 

destinação de resíduos sólidos, reaproveitamento e coletiva seletiva na 

Grande Vitória. 

22h00 BIOGRAFIA Hermógenes Lima Fonseca, natural de Conceição da Barra, Espírito Santo, 

foi uma das maiores autoridades na cultura e nos costumes populares 

capixabas. 

22h15 EM DISCUSSÃO Principais debates das sessões ordinárias. 
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22h45 OPINIÃO  Doutora em Educação e professora da Ufes, Maria Cristina Figueiredo, fala 

sobre sua tese de doutorado em que abordou o processo de implantação do 

sistema de cotas na Universidade Federal do Espírito Santo.  

23h15 CONTRAPONTO  Você acha que crianças e adolescentes devem receber formação básica sobre 

sexualidade nas salas de aula ou esse papel é exclusivamente da família? O 

Contraponto aborda o tema gênero e diversidade na escola. Dois convidados 

com opiniões opostas sobre o assunto participam do programa. 

23h45 PERSONALIDADES  Conheça a vida e a trajetória profissional da bailarina, professora de dança e 

coreógrafa Lenira Borges, personalidade de destaque na arte e na cultura do 

Espírito Santo.  

Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO 

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

 

 

• SEGUNDA-FEIRA - 24.04.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h00 COMISSÃO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 

Reunião ordinária 

01h40 COMISSÃO DE POLÍTICAS 

SOBRE DROGAS 

Reunião ordinária 

02h50 SESSÃO SOLENE Aniversário da PM ES 

04h10 COMISSÃO DE SEGURANÇA Reunião ordinária 

05h30 CPI DOS MAUS TRATOS Reunião ordinária 

06h30 TSE: # CONFIRMA O #Confirma dessa semana mostra que o recadastramento biométrico avança 

em mais uma etapa pelo Brasil a fora. E para isso a Justiça Eleitoral preparou 

uma campanha especial, pra você eleitor. Toda a história da Biometria atrai 

vários países que se inspiram e aprendem com a Justiça Eleitoral como ser 

uma referência no assunto. 

07h00 STJ: STJ CIDADÃO  Adoção é o tema do STJ Cidadão desta semana. Personagens contam 

histórias de adoção, especialistas e magistrados comentam decisões 

importantes do Superior Tribunal de Justiça que impactam a vida dessas 

pessoas. Um dos entrevistados desta edição é o ministro aposentado do STJ 

Sidnei Beneti, que explica o processo de adoção e esclarece o que é levado 

em consideração ao julgar casos sobre esse tema. 

07h30 FIOCRUZ – CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa traz: “A formação do leitor”. 

08h00 ESPAÇO RURAL  Reconhecida como a 8ª maior do país, a Ceasa Capixaba comercializa cerca 

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

abastecimento, José Carlos Buffon, é quem dá detalhes sobre o 

funcionamento da instituição. 

08h30 EM DISCUSSÃO Principais debates das sessões ordinárias. 

09h00 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião ordinária 

11h10 COMISSÃO DE JUSTIÇA Reunião extraordinária 

12h00 REPORTAGEM ESPECIAL  O Espírito Santo possui grande variedade de artesanato. A panela de barro e 

os artigos do mar (conchas e escamas de peixe) são produtos de referência 

cultural. Mas, além deles, o Estado possui forte artesanato indígena e 

produtos feitos a partir de outras matérias-primas, como cerâmica, madeira e 

fibra natural.  

12h30 MPE - MP COM VOCÊ  A promotora de Justiça de Vila Velha e do Centro de Apoio Operacional de 

Implementação das Políticas Públicas de Educação (Cape) do Ministério 

Público do Estado (MP-ES), Camila Melo Baptista Abelha, fala em 

entrevista ao MP com Você da educação inclusiva para crianças com 

deficiência e a implantação do marco regulatório no País.  

13h00 UM DEDO DE PROSA A história da imigração alemã e italiana no Espírito Santo é tema de livro do 

https://www.youtube.com/results?q=%23Confirma
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pesquisador José Eugênio Vieira. "Os italemães na Terra dos Botocudos" é 

uma parceria com o professor Joel Guilherme Velten. Ricamente ilustrado, o 

livro conta a trajetória dos imigrantes desde 1840, um registro da nossa 

memória e da formação cultural do Espírito Santo. 

13h30 OPINIÃO Estudo concluído pelo Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Espírito Santo) define nova configuração dos limites geográficos do Estado. 

Quem explica os reflexos dessas mudanças é Vailson Schineider, chefe da 

Seção de Geografia e Cartografia do Instituto.    

14h00 CONTRAPONTO A psicóloga e especialista em luto e prevenção ao suicídio, Daniela Reis, e o 

Voluntário do Centro de Valorização da Vida, Carlos Faroni, debatem o 

tema: Prevenção ao suicídio. 

14h30 AUDIÊNCIA PÚBLICA 

COMISSÃO DE SAÚDE 

80 anos do Hospital Doutor Pedro Fontes 

18h30 ESPAÇO RURAL  Reconhecida como a 8ª maior do país, a Ceasa Capixaba comercializa cerca 

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

abastecimento, José Carlos Buffon, é quem dá detalhes sobre o 

funcionamento da instituição. 

19h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA 

COMISSÃO DE SAÚDE 

Trabalhos inovadores dos farmacêuticos no SUS 

20h00 MPT – TRABALHO LEGAL  Acompanhe uma matéria especial sobre o aumento do número de pessoas 

que se afastam do trabalho para tratar da dependência química no país. 

Entenda a diferença entre profissional liberal e autônimo, e ainda, saiba 

quais são as dez profissões consideradas mais estressantes. 

20h30 FIOCRUZ – CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa traz: “A formação do leitor”. 

21h00 STJ NOTÍCIAS Nesta edição o tema central do programa STJ Noticias é Imposto de Renda. 

Quais as novas regras e mudanças deste ano? Quem é obrigado a declarar e 

quem está isento da declaração? 

21h30 REPORTAGEM ESPECIAL  O Espírito Santo possui grande variedade de artesanato. A panela de barro e 

os artigos do mar (conchas e escamas de peixe) são produtos de referência 

cultural. Mas, além deles, o Estado possui forte artesanato indígena e 

produtos feitos a partir de outras matérias-primas, como cerâmica, madeira e 

fibra natural.  

22h00 BIOGRAFIA Considerado o primeiro músico profissional do Espírito Santo, o violonista 

Maurício de Oliveira deixou sua marca na cena musical capixaba e ganhou 

reconhecimento internacional com a obra Canção da Paz, que conquistou o 

segundo lugar no Festival Internacional do Violão para a Juventude de 

Varsóvia, na Polônia, em 1955.  

22h15 MPE - MP COM VOCÊ  A promotora de Justiça de Vila Velha e do Centro de Apoio Operacional de 

Implementação das Políticas Públicas de Educação (Cape) do Ministério 

Público do Estado (MP-ES), Camila Melo Baptista Abelha, fala em 

entrevista ao MP com Você da educação inclusiva para crianças com 

deficiência e a implantação do marco regulatório no País.  

22h45 OPINIÃO Estudo concluído pelo Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 

Espírito Santo) define nova configuração dos limites geográficos do Estado. 

Quem explica os reflexos dessas mudanças é Vailson Schineider, chefe da 

Seção de Geografia e Cartografia do Instituto.    

23h15 CONTRAPONTO A psicóloga e especialista em luto e prevenção ao suicídio, Daniela Reis, e o 

Voluntário do Centro de Valorização da Vida, Carlos Faroni, debatem o 

tema: Prevenção ao suicídio. 

23h45 UM DEDO DE PROSA A história da imigração alemã e italiana no Espírito Santo é tema de livro do 

pesquisador José Eugênio Vieira. "Os italemães na Terra dos Botocudos" é 

uma parceria com o professor Joel Guilherme Velten. Ricamente ilustrado, o 

livro conta a trajetória dos imigrantes desde 1840, um registro da nossa 

memória e da formação cultural do Espírito Santo. 

Legenda: (R) - REPRISE; (V) - AO VIVO 

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

 
VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 

DE ABRIL DE 2017. 

 
(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Da Vitória, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Doutor Rafael 

Favatto, Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 

Esmael de Almeida, Euclério Sampaio, 

Gilsinho Lopes, Hudson Leal, Jamir Malini, 

José Esmeraldo, Luzia Toledo, Marcelo 

Santos, Padre Honório, Pastor Marcos 

Mansur, Raquel Lessa e Sergio Majeski) 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão. 

 
(Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 

Deputada Raquel Lessa e a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos) 

  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Convido a Senhora Deputada Raquel 

Lessa a proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Salmos, 19:2)  

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Convido o Senhor 2.º Secretário a 

proceder à leitura da ata da vigésima segunda sessão 

ordinária, realizada em 10 de abril de 2017. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como estão; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

 Aprovada a ata conforme lida.  

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 

CPI DA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS 

 

OFÍCIO N.º 01/2017 

 

Vitória, 06 de abril de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

Na qualidade de Presidente da Comissão 

Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 

3.937/15 e aditada pela Resolução 4.349/16, 

publicadas no Diário deste Poder Legislativo dos dias 

19/03/15 e 11/05/16, respectivamente, venho 

informar a Vossa Excelência, que conforme o 

resultado das eleições de 2016, foram eleitos para 

Prefeitos os ex-Deputados Guerino Zanon e Cacau 

Lorenzoni, deixando as vagas de membros efetivos 

desta Comissão. 

Assim sendo, em atenção ao que determina o 

artigo 71, § 2º do Regimento Interno, requeiro a 

Vossa Excelência que adote as providências 

necessárias ao preenchimento das referidas vagas. 

 

Atenciosamente. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Presidente da Comissão 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Ciente. À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 62/2017 

 
Vitória, 10 de abril de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, VEM REQUERER a 

Vossa Excelência o uso da Tribuna Popular do dia 08 

de maio, para que a Comissão de Direito 

Previdenciário da OAB-ES, possa tratar da Reforma 

da Previdência Social. 
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PASTOR MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 63/2017 
 

Vitória, 10 de abril de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei Complementar n.º 05/2017, que 

“Altera o art. 151 da Lei Complementar n.º 46, de 31 

de janeiro de 1994, e dá outras providências.” 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei Complementar n.º 852, de 06 de abril de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 64/2017 

 
Vitória, 10 de abril de 2017. 

 
Senhor Presidente: 

 
Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei n.º 13/2017, que “Institui o dia 

Estadual do Médico Psiquiatra.” 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei n.º 10.639, de 06 de abril de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 65/2017 
 

Vitória, 10 de abril de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do art. 66 da Constituição 

Estadual, comunico a Vossa Excelência a sanção do 

Autógrafo de Lei n.º 18/2017, que “Altera o Art. 1.º 

da Lei n.º 8.246, de 03 de janeiro de 2006.” 

Para o arquivo da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, restituo, nesta 

oportunidade, o autógrafo do texto ora convertido na 

Lei n.º 10.638, de 06 de abril de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Ciente. Arquivem-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 133/2017 

 

INSTITUI O DIA ESTADUAL DA 

ORDEM INTERNACIONAL DAS 

FILHAS DE JÓ 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituído o dia estadual da 

Ordem Internacional das Filhas de Jó, a ser 

comemorado, anualmente, no dia 9 de março, no 

Estado. 

 

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

sua publicação.  
 

Palácio Domingos Martins, 05 de abril de 

2017. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Ordem Internacional das Filhas de Jó foi 
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criada no dia 20 de outubro de 1920, na cidade de 

Omaha, no Estado de Nebraska, Estados Unidos, pela 

senhora Ethel T. Wead Mick, que nasceu no dia 9 de 

março de 1881, na cidade de Atlantic, Iowa. 

Filha de William Henry Wead e Elizabeth 

Delight Hutchinson Wead, a mais nova dos filhos do 

casal. Sua mãe, religiosa, lia todas as noites trechos 

da bíblia, fazendo sempre referência ao Livro de Jó, 

fato este que influenciou, no futuro, a criação da 

Ordem. 

Percebendo a importância dos ensinamentos 

recebidos de sua mãe, de religião cristã, desde a sua 

infância, ela então decidiu dedicar parte do seu tempo 

e de seu talento ao propósito de tornar possível para 

todas as moças compartilharem desses raros 

privilégios que ela possuía. Assim, arquivos oficiais 

revelam que após muito estudo, considerações 

minuciosas e inúmeras reuniões preliminares 

realizadas por alguns Mestres Maçons interessados e 

Membros da Ordem da Estrela do Oriente durante os 

anos de 1918, 1919 e 1920, na casa e escritório do 

Dr. Willian e Ethel Mick, foi fundada A Ordem das 

Filhas de Jó. 

O seu propósito e reunir meninas com 

parentesco maçônico para a construção de seu caráter 

através do desenvolvimento espiritual e moral. A 

Ordem é baseada nos ensinamentos contidos no Livro 

de Jó por ser este de grande significância para a 

humanidade. Sua importância não se encontra 

somente no rico tesouro de suas figuras poéticas e na 

descrição de emoções e sentimentos, mas também no 

seu conteúdo educacional, instrutivo e construtivo. O 

caráter de Jó é denominado pela inocência, piedade, 

modéstia, retidão, honestidade, lealdade e compaixão. 

Uma ênfase especial é dada ao capítulo 42, 

versículo 15 do Livro de Jó: "Em toda a Terra não se 

encontraram mulheres mais justas que as filhas de Jó 

e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos", 

referindo-se as três filhas de Jó (Kézia, Jemima e 

Keren-Happouk), o que acabou por inspirar o nome 

da organização.  

A Ordem das Filhas de Jó apresenta aspectos 

fundamentais e de grande importância na sociedade 

atual, pois busca incutir nos jovens o desejo pelo 

conhecimento, o amor a Deus e às Escrituras 

Sagradas, a lealdade à bandeira e ao país que ela 

representa, além do respeito aos pais e aos mais 

velhos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 
PROJETO DE LEI N.º 134/2017 

Declara a "Corrida de 10 milhas 

Garoto" Patrimônio Cultural 

Imaterial do Estado 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica a “Corrida 10 milhas Garoto” 

declarada Patrimônio Cultural Imaterial do Estado. 

 

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

sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 07 de abril de 

2017. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB e 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TURISMO 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Criada em 1989 para celebrar o aniversário 

de 60 anos da empresa, a Dez Milhas Garoto já é 

considerada uma das provas mais tradicionais do país 

e a maior do Espírito Santo entre os corredores 

profissionais e amadores. Além de oferecer aos 

atletas um dos percursos mais bonitos do Brasil com 

paisagens deslumbrantes. 

É um dos mais tradicionais eventos 

esportivos do Brasil e o maior do Espírito Santo. 

Além do incentivo a pratica esportiva, estima-se que 

a realização do evento movimenta de forma 

significativa o turismo e a economia locais. Essa 

economia se dá graças à presença de dois mil atletas 

e participantes vindos de fora do estado ou mesmo do 

Brasil. Com grande participação de pessoas de outras 

partes do país, o evento também conta com o 

engajamento da população local. Calcula-se que as 

ações que envolvem a Dez Milhas, como as Arenas 

Esportivas, ações de boa vizinhança e torcida, 

movimentem em torno de 40% dos capixabas. 

A prova é oficializada pela CBAt 

(Confederação Brasileira de Atletismo) e FECAt 

(Federação Capixaba de Atletismo) e organizada pela 

Yescom. 

Nesse ano serão esperados até 10 mil 

corredores, cerca de 20% destes atletas são de fora do 

Estado, que antes e depois da prova, movimenta a 

economia do turismo capixaba. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
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GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 135/2017 

 

DETERMINA A 

OBRIGATORIEDADE DA 

PRESENÇA DE GUIA DE 

TURISMO LOCAL/REGIONAL 

DO ESPÍRITO SANTO EM 

EXCURSÕES 

DE TURISMO REALIZADAS NO 

ESTADO DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - É obrigatória a presença de Guia 

de Turismo Local/Regional em excursões 

de turismo realizadas no Estado. 

 

§ 1º - Para efeitos desta Lei, é considerado 

Guia de Turismo Local/Regional do Espírito Santo o 

profissional que, devidamente cadastrado no Instituto 

Brasileiro de Turismo (EMBRATUR/ES) ou em 

órgão delegado, exerça atividades de acompanhar, 

orientar e transmitir informações a pessoas ou 

grupos, em traslados, visitas, excursões urbanas, 

municipais, estaduais, interestaduais, internacionais 

ou especializadas, no território do Estado. 

 

§ 2º - Por excursões de turismo entendem-se 

todas aquelas organizadas com intermediação dos 

hotéis, agências de turismo, operadoras e outros 

promotores de eventos devidamente credenciados 

pela EMBRATUR. 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor após sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Palácio Domingos Martins, 04 de abril de 

2017. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Este Projeto de Lei tem como objetivo 

determinar a obrigatoriedade da presença de Guia de 

Turismo Local em excursões de turismo, organizadas 

por empresas credenciadas junto à EMBRATUR, no 

estado do Espírito Santo. 

Para atender os novos padrões de consumo 

em mercados altamente competitivos, a busca da 

qualidade empreendida pelas agências, operadoras, 

hotéis, restaurantes entre outros que prestam serviços 

para o trade turístico exige profissionais treinados 

para guiar nas cidades e nos estados, sendo capaz de 

prestar um serviço de qualidade superior, trazendo 

como benefício a satisfação do cliente. Somente o 

Guia Local pode atender com eficácia os novos 

padrões exigidos pelos turistas. 

Constituem atribuições do Guia de Turismo 

acompanhar, orientar e transmitir informações a 

pessoas ou grupos em visitas, excursões urbanas, 

municipais, estaduais, interestaduais ou 

especializadas dentro do território nacional; 

acompanhar ao exterior, pessoas ou grupos 

organizados no Brasil; promover e orientar despachos 

e liberação de passageiros e respectivas bagagens em 

terminais de embarques e desembarques aéreos, 

marítimos, fluviais, rodoviários e ferroviários; ter 

acesso a todos os veículos de transporte, durante o 

embarque ou desembarque, para orientar as pessoas 

ou grupos sob sua responsabilidade, observadas as 

normas específicas do respectivo terminal. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do 

Artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Turismo e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 136/2017 

 

INSTITUI O DIA ESTADUAL DA 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

RACIAL 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituído o dia estadual da 

Promoção da Igualdade Racial, a ser comemorado, 

anualmente, no dia 13 de maio, no Estado. 

 

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

sua publicação.  

 

Palácio Domingos Martins, 07 de abril de 

2017. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Desde o início dos anos 80, o dia 13 de maio, 

é uma data considerada pelos movimentos étnicos 

/raciais como um dia nacional de luta contra o 

racismo. Essa data deve chamar atenção da sociedade 
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para mostrar que a abolição legal da escravidão não 

garantiu condições reais de participação na sociedade 

para a população negra no Brasil. Segundo o IBGE 

(2014), os negros (pretos e pardos) são a maioria da 

população brasileira, representando 53,6% da 

população.  Na população que forma o grupo 10% 

mais pobre, com renda média de R$ 130 por pessoa 

na família, os negros continuam majoritária.  

Mulheres e Jovens negros são os mais 

vulneráveis 

As questões de gênero, raça e classe estão 

entrelaçadas. A mulher negra é a que mais morre por 

feminicídio no Brasil. De acordo com o "Mapa da 

Violência 2015: Homicídio de Mulheres",  o Espírito 

Santo é o estado com a taxa mais alta de homicídios de 

negras no país. Segundo dados do IPEA (2014), 

“Retratos das Desigualdades de Gênero e Raça”, 

considerando apenas a população que sofreu agressão 

física de cônjuges e ex-cônjuges no Brasil, verificou-

se que existem barreiras verificadas para acesso às 

instâncias policiais por parte da população negra: 

somente 51,9% das mulheres negras haviam 

procurado a polícia. Ao se indagar o motivo de não 

terem procurado apoio nas instituições de segurança 

pública, as mulheres informaram que: não queriam 

envolver a polícia (27,7%), tinham medo de 

represálias (23%) ou resolveram sozinhas (21,5%). 

Com relação aos jovens, de 15 a 29 anos, os 

negros do sexo masculino, moradores de periferias de 

áreas metropolitanas são os que mais morrem. Dados 

do Ministério da Saúde mostram que mais da metade 

(52,7%) das 52.198 vítimas de homicídios em 2011 

eram jovens, dos quais 71,5% negros* (pretos e 

pardos) e 93,04% do sexo masculino. É como se 

caíssem oito aviões lotados de jovens por mês. 

Seppir no ES 

A SEPPIR- Secretaria de Políticas de 

Promoção de Igualdade Racial, do Ministério dos 

Direitos Humanos, Juvenal Araújo, sugere que as 

Frentes Parlamentares das Assembleias Legislativas 

no país façam o levantamento de leis e projetos do 

Estado que tratem da temática racial, para balizar 

ações dos governos e da sociedade civil.  

De acordo com Araújo, o Espírito Santo está 

entre as prioridades da SEPPIR. “Priorizamos os 

estados onde há maior vulnerabilidade e crimes 

contra jovens e mulheres negras. Infelizmente o 

Espírito Santo ocupa a segunda posição neste 

ranking, logo após Alagoas. Sabemos que o governo já 

desenvolve programas nessa área e buscamos 

incrementar a parceria para a implantação de políticas 

que minimizem as desigualdades social e racial”, 

explica. 

O secretário informou que será assinado um 

Protocolo de Intenções para a criação de núcleos 

especializados em crimes de racismo, xenofobia, 

discriminação racial, homofobia, intolerância 

religiosa e crimes correlatos. “Faremos um trabalho 

conjunto, durante quatro meses, com várias 

secretarias, órgão de governo e prefeituras, buscando 

desenvolver programas transversais. O objetivo é 

propor ações que ajudem a diminuir a intolerância 

racial e também a religiosa”. 

O vice-governador lembrou que entre os 

programas desenvolvidos pelo Governo do Estado 

está a Ocupação Social, criado a partir de uma 

pesquisa feita com seis mil jovens. “O programa 

chega a 16 mil jovens, na maioria negros ou 

afrodescendentes. Trabalhamos com parcerias 

públicas e privadas a partir da necessidade dos 

próprios jovens. É uma soma de esforços para chegar 

àqueles cidadãos que têm mais dificuldade de acesso 

às políticas públicas. Não é doação, é direito. Temos 

que buscar a reflexão de toda a sociedade e promover 

o empoderamento daqueles que sofrem com o 

preconceito, por meio de inserção cultural e social”. 

O vice-governador César Colnago salientou o 

trabalho que vem sendo feito, por meio do Programa 

Ocupação Social, em 25 bairros da Grande Vitória. 

“Cerca de 40% dos homicídios registrados 

concentram-se nesses bairros e atingem, na maioria, 

jovens negros e afrodescendentes. Trabalhamos de 

maneira intersetorial, com ações integradas. A 

cooperação com o Ministério dos Direitos Humanos, 

por meio da SEPPIR, é importante na medida em que 

possibilita a ampliação das nossas ações”. 

Temáticas: Novembro- Semana da 

Consciência Negra (20/1 a 24/11) 

100 anos de Nelson Mandela herói mundial 

da temática racial. 

Apresentação de pesquisa sobre a violência 

contra as mulheres negras com apresentação de 

resultados do Núcleo LAPVIM da UFES e da Frente 

Parlamentar em Defesa da Mulher Vítima de 

Violência Doméstica e Familiar. 

Campanha de combate ao racismo nas 

Universidades (ver campanha UNB- DF). 

Homenagem à Zacimba Gaba (heroína 

capixaba de São Mateus). E Maria Ligia Rosa, 

militante.  

Prêmio Lélia Gonzales- Protagonismo de 

Organizações de Mulheres Negras da Secretaria de 

Mulheres e Seppir.  

Apresentação dos trabalhos com os Jovens da 

“Ocupação Social”, projeto da Secretaria de Direitos 

Humanos do Governo do Estado voltado para os 

negros da periferia capixaba.  

Segmentos envolvidos étnicos/raciais: 

movimentos diversos ligados ao segmento 

racial/étnico/etário; intitulados como afros, negro, 

negra, preto, preta, povos e comunidades 

tradicionais.(que agrupam mulheres, homens, jovens, 

crianças e velhos). Coletivos, ong´s, movimentos da 

sociedade civil, movimentos feministas raciais, ligados 

a elementos identitários regionais: congo, capoeira, 

desfiadeiras, paneleiras, pescadores, ribeirinhas, 

associações de nações: Angolanas, Pomeranas. 

Segundo o Decreto nº 6.040/2007 do Governo 

Federal, Povos e Comunidades Tradicionais são: 

quilombolas, ciganos, comunidades de terreiro e de 

matriz africana, pomeranos, marisqueiras, 

ribeirinhos, pescadores. São grupos culturalmente 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/503-dos-homicidios-de-mulheres-no-brasil-sao-cometidos-por-familiares.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/503-dos-homicidios-de-mulheres-no-brasil-sao-cometidos-por-familiares.html
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diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuem formas próprias de organização social, que 

ocupam e usam territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, 

religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e 

transmitidos pela tradição. 

Segundo dados do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), as 

Comunidades Tradicionais constituem 

aproximadamente 5 milhões de brasileiros e ocupam 

um quarto do território nacional. Por seus processos 

históricos e condições específicas de pobreza e 

desigualdade, acabaram vivendo em isolamento 

geográfico e/ou cultural, tendo pouco acesso às 

políticas públicas de cunho universal, o que lhes 

colocou em situação de maior vulnerabilidade 

socioeconômica, além de serem alvos de 

discriminação racial, étnica e religiosa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 

06/2017 

 

Susta a Instrução de Serviço n.º 

205, de 22-12-2016, que torna 

público o calendário de renovação 

do licenciamento anual dos 

veículos do Estado do Espírito 

Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica sustado o ato do Governo do 

Estado representado pela Secretaria de Fazenda junto 

ao Departamento Estadual de Trânsito e PRODEST 

que estabeleceram a Instrução de Serviço n.º 205, 

publicada em 22 de dezembro de 2016, fixando o 

calendário de renovação do licenciamento anual dos 

veículos do Estado do Espírito Santo, vinculando às 

parcelas do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, 10 de abril de 2017. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a Lei n.º 10.570, publicada em 

03 de agosto de 2016, de minha autoria, que tem por 

objetivo alterar a redação do caput do art. 16 Lei nº 

6.999, de 27 de dezembro de 2001 que dispõe sobre o 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA, definindo seu pagamento de 

forma parcelada. 

Considerando que a lei mencionada, dispõe: 

“O Imposto relativo aos veículos usados leves poderá 

ser pago em cota única ou em quatro parcelas iguais e 

sucessivas, vencendo a cota única ou a primeira 

parcela na data prevista no regulamento e as demais, 

trinta dias após o vencimento da última”. 

Considerando que o Governo do Estado 

através da SEFAZ, juntamente com a PRODEST e 

DETRAN estabeleceram através da Instrução de 

Serviço n.º 205, publicada em 22 de dezembro de 

2016, diferente do Decreto 4046-R, de 13 de 

dezembro de 2016, o calendário de vencimento do 

licenciamento anual dos veículos do Estado do 

Espírito Santo, vinculando às parcelas do Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - 

IPVA, conforme Anexo I e II. 

Cumpre ressaltar que tal Instrução 

mencionada está em desacordo com a redação da Lei 

10.570/2016, sancionada pelo Governador, a qual 

prevê expressamente o pagamento do IPVA 

parcelado ou em cota única, sem vinculação com o 

licenciamento ou qualquer outro valor. 

Importante frisar a hierarquia das leis 

conforme Constituição Federal e Estadual, não 

estando elencada no rol dos artigos 59 e 61, 

respectivamente, a Instrução de Serviços. 

A Instrução de Serviços não pode contrariar 

lei ou decreto em vigor, no entanto, no caso concreto 

a mesma está fixando procedimentos não previstos na 

Lei 10.570, de 03 de agosto de 2016, ou mesmo no 

Decreto 4046-R de 13 de dezembro de 2016.  

Portanto, peço aos nobres pares para que 

aprove o presente Projeto de Decreto Legislativo, 

sustando o efeito, uma vez que prejudica a sociedade 

capixaba. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO N.º 38/2017 
 

Senhor Presidente: 

 

As Deputadas e os Deputados Estaduais 

infrafirmados, no uso de suas prerrogativas 
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constitucionais e regimentais, requerem, na forma do 

artigo 17, inciso XXXIV, § 2º do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, a constituição de uma FRENTE 

PARLAMENTAR EM DEFESA DA 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, 

composta por 03 (três) membros para, no prazo de 

um ano a contar desta data, analisar, apreciar, 

apresentar e discutir questões relevantes sobre a 

Promoção da Igualdade Racial.  

 

Palácio Domingos Martins, 07 de abril de 

2017. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

RODRIGO COELHO 

ELIANA DADALTO 

GILDEVAN FERNANDES 

MARCELO SANTOS 

JOSÉ ESMERALDO 

THEODORICO FERRAÇO 

AMARO NETO 

JAMIR MALINI 

GILSINHO LOPES 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Desde o início dos anos 80, o dia 13 de maio, 

é uma data considerada pelos movimentos étnicos 

/raciais como um dia nacional de luta contra o 

racismo. Essa data deve chamar atenção da sociedade 

para mostrar que a abolição legal da escravidão não 

garantiu condições reais de participação na sociedade 

para a população negra no Brasil. Segundo o IBGE 

(2014), os negros (pretos e pardos) são a maioria da 

população brasileira, representando 53,6% da 

população.  Na população que forma o grupo 10% 

mais pobre, com renda média de R$ 130 por pessoa 

na família, os negros continuam majoritária.  

Mulheres e Jovens negros são os mais 

vulneráveis 

As questões de gênero, raça e classe estão 

entrelaçadas. A mulher negra é a que mais morre por 

feminicídio no Brasil. De acordo com o "Mapa da 

Violência 2015: Homicídio de Mulheres",  o Espírito 

Santo é o estado com a taxa mais alta de homicídios de 

negras no país. Segundo dados do IPEA (2014), 

“Retratos das Desigualdades de Gênero e Raça”, 

considerando apenas a população que sofreu agressão 

física de cônjuges e ex-cônjuges no Brasil, verificou-

se que existem barreiras verificadas para acesso às 

instâncias policiais por parte da população negra: 

somente 51,9% das mulheres negras haviam 

procurado a polícia. Ao se indagar o motivo de não 

terem procurado apoio nas instituições de segurança 

pública, as mulheres informaram que: não queriam 

envolver a polícia (27,7%), tinham medo de 

represálias (23%) ou resolveram sozinhas (21,5%). 

Com relação aos jovens, de 15 a 29 anos, os 

negros do sexo masculino, moradores de periferias de 

áreas metropolitanas são os que mais morrem. Dados 

do Ministério da Saúde mostram que mais da metade 

(52,7%) das 52.198 vítimas de homicídios em 2011 

eram jovens, dos quais 71,5% negros* (pretos e 

pardos) e 93,04% do sexo masculino. É como se 

caíssem oito aviões lotados de jovens por mês. 

Seppir no ES 

A SEPPIR- Secretaria de Políticas de 

Promoção de Igualdade Racial, do Ministério dos 

Direitos Humanos, Juvenal Araújo, sugere que as 

Frentes Parlamentares das Assembleias Legislativas 

no país façam o levantamento de leis e projetos do 

Estado que tratem da temática racial, para balizar 

ações dos governos e da sociedade civil.  

De acordo com Araújo, o Espírito Santo está 

entre as prioridades da SEPPIR. “Priorizamos os 

estados onde há maior vulnerabilidade e crimes 

contra jovens e mulheres negras. Infelizmente o 

Espírito Santo ocupa a segunda posição neste 

ranking, logo após Alagoas. Sabemos que o governo 

já desenvolve programas nessa área e buscamos 

incrementar a parceria para a implantação de políticas 

que minimizem as desigualdades social e racial”, 

explica. 

O secretário informou que será assinado um 

Protocolo de Intenções para a criação de núcleos 

especializados em crimes de racismo, xenofobia, 

discriminação racial, homofobia, intolerância 

religiosa e crimes correlatos. “Faremos um trabalho 

conjunto, durante quatro meses, com várias 

secretarias, órgão de governo e prefeituras, buscando 

desenvolver programas transversais. O objetivo é 

propor ações que ajudem a diminuir a intolerância 

racial e também a religiosa”. 

O vice-governador lembrou que entre os 

programas desenvolvidos pelo Governo do Estado 

está a Ocupação Social, criado a partir de uma 

pesquisa feita com seis mil jovens. “O programa 

chega a 16 mil jovens, na maioria negros ou 

afrodescendentes. Trabalhamos com parcerias 

públicas e privadas a partir da necessidade dos 

próprios jovens. É uma soma de esforços para chegar 

àqueles cidadãos que têm mais dificuldade de acesso 

às políticas públicas. Não é doação, é direito. Temos 

que buscar a reflexão de toda a sociedade e promover 

o empoderamento daqueles que sofrem com o 

preconceito, por meio de inserção cultural e social”. 

O vice-governador César Colnago salientou o 

trabalho que vem sendo feito, por meio do Programa 

Ocupação Social, em 25 bairros da Grande Vitória. 

“Cerca de 40% dos homicídios registrados concentram-

se nesses bairros e atingem, na maioria, jovens negros e 

afrodescendentes. Trabalhamos de maneira 

intersetorial, com ações integradas. A cooperação 

com o Ministério dos Direitos Humanos, por meio da 

SEPPIR, é importante na medida em que possibilita a 

ampliação das nossas ações”. 

Temáticas: Novembro- Semana da 

Consciência Negra (20/1 a 24/11) 

100 anos de Nelson Mandela herói mundial 

da temática racial. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/503-dos-homicidios-de-mulheres-no-brasil-sao-cometidos-por-familiares.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/11/503-dos-homicidios-de-mulheres-no-brasil-sao-cometidos-por-familiares.html
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Apresentação de pesquisa sobre a violência 

contra as mulheres negras com apresentação de 

resultados do Núcleo LAPVIM da UFES e da Frente 

Parlamentar em Defesa da Mulher Vítima de 

Violência Doméstica e Familiar. 

Campanha de combate ao racismo nas 

Universidades (ver campanha UNB- DF). 

Homenagem à Zacimba Gaba (heroína 

capixaba de São Mateus). E Maria Ligia Rosa, 

militante.  

Prêmio Lélia Gonzales- Protagonismo de 

Organizações de Mulheres Negras da Secretaria de 

Mulheres e Seppir.  

Apresentação dos trabalhos com os Jovens da 

“Ocupação Social”, projeto da Secretaria de Direitos 

Humanos do Governo do Estado voltado para os 

negros da periferia capixaba.  

Segmentos envolvidos étnicos/raciais: 

movimentos diversos ligados ao segmento 

racial/étnico/etário; intitulados como afros, negro, 

negra, preto, preta, povos e comunidades 

tradicionais.(que agrupam mulheres, homens, 

jovens, crianças e velhos). Coletivos, ong´s, 

movimentos da sociedade civil, movimentos 

feministas raciais, ligados a elementos identitários 

regionais: congo, capoeira, desfiadeiras, paneleiras, 

pescadores, ribeirinhas, associações de nações: 

Angolanas, Pomeranas. Segundo o Decreto nº 

6.040/2007 do Governo Federal, Povos e 

Comunidades Tradicionais são: quilombolas, 

ciganos, comunidades de terreiro e de matriz 

africana, pomeranos, marisqueiras, ribeirinhos, 

pescadores. São grupos culturalmente diferenciados e 

que se reconhecem como tais, que possuem formas 

próprias de organização social, que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição para sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 

práticas gerados e transmitidos pela tradição. 

Segundo dados do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), as 

Comunidades Tradicionais constituem 

aproximadamente 5 milhões de brasileiros e 

ocupam um quarto  do território nacional. Por seus 

processos históricos e condições específicas de 

pobreza e desigualdade, acabaram vivendo em 

isolamento geográfico e/ou cultural, tendo pouco 

acesso às políticas públicas de cunho universal, o que 

lhes colocou em situação de maior vulnerabilidade 

socioeconômica, além de serem alvos de 

discriminação racial, étnica e religiosa. 

 
Fontes: 

https://es.gov.br/Noticia/governo-do-estado-e-

ministerio-dos-direitos-humanos-firmam-parcerias 

http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=272234 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Defiro.  

Continua a leitura do Expediente. 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

44/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado de Educação, o seguinte pedido de 

informações: 

 

1)- Prestar informações acerca da 

Indicação Legislativa 105/2016, 

que trata da construção de uma 

Escola estadual de Ensino 

Fundamental e Médio para 

atender cerca de 1000 

crianças/adolescentes residentes no 

Bairro Litorâneo, Município de 

São Mateus.  

 

Sala das Sessões, 04 de abril de 2016.  

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Oficie-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

45/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado de Transportes e Obras Públicas, o seguinte 

pedido de informações: 
 

1)- Prestar informações acerca da 

Indicação Legislativa 103/2016, 

que trata da implantação de 35 km 

de pavimentação asfáltica na ES-

344, do trecho entre a localidade de 

Nova Verona (BR-381), Município 

de São Mateus, até a Comunidade 

de Paraisópolis, Município de Vila 

https://es.gov.br/Noticia/governo-do-estado-e-ministerio-dos-direitos-humanos-firmam-parcerias
https://es.gov.br/Noticia/governo-do-estado-e-ministerio-dos-direitos-humanos-firmam-parcerias
http://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=272234
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Valério.  

 

Sala das Sessões, 04 de abril de 2016.  

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Oficie-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

46/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado de Transportes e Obras Públicas, o seguinte 

pedido de informações: 

 

1)- Prestar informações acerca da 

Indicação Legislativa 104/2016, 

que trata da construção de pista de 

caminhada e ciclovia na Rodovia 

ES-137, que liga os Municípios de 

Ponto Belo e Mucurici.  

 

Sala das Sessões, 04 de abril de 2016.  

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Oficie-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

47/2017 

 
Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado dos Transportes e Obras Públicas, o seguinte 

pedido de informações: 

1)- Prestar informações acerca da 

Indicação Legislativa 115/2016, 

que trata da pavimentação 

asfáltica da ES-422, do trecho que 

liga o Bairro Litorâneo, em São 

Mateus a localidade do Bairro 

Santana no Município de 

Conceição da Barra.  

 

Sala das Sessões, 04 de abril de 2016.  

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Oficie-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

48/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado de Transportes e Obras Públicas, o seguinte 

pedido de informações: 

 

1)- Prestar informações acerca da 

Indicação Legislativa 108/2016, 

que trata da implantação de 

aproximadamente 45 km da ES-

010, do trecho compreendido entre 

Conceição da Barra até a sede do 

Distrito de Barra Nova, no 

Município de São Mateus.  

 

Sala das Sessões, 04 de abril de 2016.  

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Oficie-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

49/2017 
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Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado da Educação, o seguinte pedido de 

informações: 

 

1)- Prestar informações acerca da 

Indicação Legislativa 123/2016, 

que trata da reforma, ampliação e 

construção de uma cobertura para 

quadra poliesportiva da EEEFM 

Ceciliano Abel de Almeida, 

localizada no Município de São 

Mateus.  

 

Sala das Sessões, 04 de abril de 2016.  

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Oficie-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

50/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado dos Transportes e Obras Públicas, o seguinte 

pedido de informações: 

 

1)- Prestar informações acerca da 

Indicação Legislativa 114/2016, 

que trata da reestruturação da 

ponte localizada em Cachoeira do 

Cravo (sob o Rio Cricaré), Distrito 

de Nestor Gomes, Município de 

São Mateus.   

 

Sala das Sessões, 04 de abril de 2016.  

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

51/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos, o 

seguinte pedido de informações: 

 

1)- Prestar informações acerca da 

Indicação Legislativa 382/2015, 

que trata da Criação da Agência 

Estadual de Bacias Hidrográficas.  

 

Sala das Sessões, 04 de abril de 2016.  

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

52/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado de Educação, o seguinte pedido de 

informações: 

 

1)- Prestar informações acerca da 

Indicação Legislativa 110/2016, 

que trata da construção de uma 

Escola Estadual de Ensino 

Fundamental nos Bairros Seac, 

Morada do Riberão, Rodocon, 

Ribeirão e Nova Era, todos no 

Município de São Mateus.  

 

Sala das Sessões, 04 de abril de 2016.  

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

53/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 
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Estado de Esportes, o seguinte pedido de 

informações: 
 

1)- Prestar informações acerca da 

Indicação Legislativa 111/2016, 

que trata da construção de um 

estádio de Futebol com capacidade 

para 10.000 (dez mil) pessoas no 

Município de São Mateus.  

 

Sala das Sessões, 04 de abril de 2016.  

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

54/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado de Transportes e Obras Públicas, o seguinte 

pedido de informações: 

 

1)- Prestar informações acerca da 

Indicação Legislativa 1103/2015, 

que trata do asfaltamento do 

trecho de acesso à localidade de 

Patrimônio do Grillo, Município de 

Nova Venécia.  

 

Sala das Sessões, 04 de abril de 2016.  

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

55/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado de Transportes e Obras Públicas, o seguinte 

pedido de informações: 

 

1)- Prestar informações acerca da 

Indicação Legislativa 106/2016, 

que trata da construção de Ponte 

(Classe 45 ton.) na altura do Km 35 

na Rodovia São Mateus X Nova 

Venécia.  

 

Sala das Sessões, 04 de abril de 2016.  

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

56/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 

Estado de Saúde, o seguinte pedido de informações: 

 

1)- Prestar informações acerca da 

Indicação Legislativa 1658/2015, 

que trata da reconstrução do 

Hospital Roberto Arnizout 

Silvares, localizado no Município 

de São Mateus.  

 

Sala das Sessões, 04 de abril de 2016.  

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Oficiem-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

PARECER N.º 01/2017 

 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Resolução nº 49/2015, de 

autoria do Deputado Sergio Majeski, que modifica o 

§ 2º do art. 203 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho 

de 2009, dispondo sobre a obrigatoriedade da 

divulgação das votações nominais no sítio oficial da 

Assembleia Legislativa na internet, foi lido na Sessão 

Ordinária do dia 19.8.2015 e publicado no Diário do 

Poder Legislativo do dia 26.8.2015, às páginas 51 e 

52. 

Durante sua tramitação, após permanecer em 

discussão especial durante 03 (três) sessões 

ordinárias consecutivas, o Projeto recebeu o Parecer 

nº
 
170/2016 da Comissão de Constituição e Justiça, 
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Serviço Público e Redação pela 

inconstitucionalidade, rejeitado pelo Plenário na 

Sessão Ordinária do dia 06.6.2016. Posteriormente, o 

Projeto recebeu os Pareceres n
os

 146/2016 da 

Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos, 08/2016 da Comissão de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, Inclusão Digital, 

Biossegurança, Qualificação Profissional, Energia, 

Gás Natural, Petróleo e seus Derivados e 04/2017 da 

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, todos 

pela aprovação. Na Sessão Extraordinária do dia 

05.4.2017 a Mesa Diretora analisou a matéria e 

opinou pela aprovação, com adoção da emenda de 

autoria do Deputado Gildevan Fernandes. 

Concluído o exame técnico, o Projeto de 

Resolução nº 49/2015 foi colocado à apreciação do 

Plenário que o aprovou na forma do Parecer oral da 

Mesa Diretora. Por ter sido aprovado com emenda, o 

Projeto veio a esta Mesa Diretora para elaboração de 

sua Redação Final, na forma do artigo 212, § 2º, do 

Regimento Interno. 

Este é o Relatório. 

 

EMENDA APROVADA PELO PLENÁRIO, 

CONFORME ACIMA EXPOSTO: 

 

EMENDA DO DEPUTADO GILDEVAN 

FERNANDES AO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

Nº 49/2015 

 

- Fica incluído mais um artigo no Projeto de 

Resolução nº 49/2015, com a seguinte redação: 

 
“Art.  O § 13 do artigo 59 do 

Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700/2009, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 59. (...) 

 
(...) 

 

§ 13. Será ineficaz a desistência 

manifestada por qualquer subscritor 

após o deferimento do requerimento 

de criação de Comissão Parlamentar 

de Inquérito já assinado por, no 

mínimo, um terço dos membros da 

Assembleia Legislativa.” 

 

Com base no art. 215 do Regimento Interno e 

em atenção ao disposto na Lei Complementar Federal 

nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal 

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

Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, sugerimos à matéria aprovada as 

alterações abaixo destacadas. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 

Mesa Diretora a adoção do seguinte: 

PARECER N.º 01/2017 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO é pela aprovação da redação final do 

Projeto de Resolução nº 49/2015, de autoria do 

Deputado Sergio Majeski, na forma que segue: 

 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 

RESOLUÇÃO N.º 49/2015 

 

Modifica a redação do § 13 do art. 59 

e do § 2º do art. 203 da Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, 

Regimento Interno. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º O § 13 do art. 59 da Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 59. (...) 

 

(...) 

 

§ 13. Será ineficaz a desistência 

manifestada por qualquer subscritor 

após o deferimento do requerimento 

de criação de Comissão Parlamentar 

de Inquérito já assinado por, no 

mínimo, um terço dos membros da 

Assembleia Legislativa.” (NR) 

 

Art. 2º O § 2º do art. 203 da Resolução nº 

2.700, de 2009, Regimento Interno, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

 

“Art. 203. (...) 

 

(...) 

 

§ 2º A listagem a que se refere o § 1º 

deverá constar em ata, além de ser 

publicada no Diário do Poder 

Legislativo e no sítio oficial da 

Assembleia Legislativa na rede 

mundial de computadores (internet). 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 11 de abril de 2017 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 
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RAQUEL LESSA 

1.º Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2.º Secretário 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DO GOVERNO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 19/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, Líder do 

Governo nesta Casa, no uso de suas prerrogativas 

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

regime de urgência, para o Projeto de Lei que 

Altera a Lei Complementar Altera a Lei 

Complementar nº 332, de 20 de outubro de 2005. 

Oriundo da Mensagem Governamental Nº 62/2017 

 

Palácio Domingos Martins, 10 de abril de 

2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual - PMDB 

Líder do Governo 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Nunes) 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para discutir.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em votação o requerimento. 

V. Ex.ª quer encaminhar a votação como 

líder? 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Peço a 

palavra para encaminhar a votação como líder do 

partido, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, o Senhor Deputado Gildevan Fernandes, 

líder do Governo, fez um requerimento de urgência 

ao Projeto de Lei Complementar n.º 10/2017, 

oriundo da Mensagem do Governo do Estado n.º 

62/2017, que trata do programa de incentivo à 

atuação do Policial Militar, por meio de bônus 

pecuniário aos policiais civis e militares, pela 

apreensão de armas de fogo sem registro e 

autorização legal de porte. 

Primeiramente, agradeço ao Governo do 

Estado. Senhor Deputado José Esmeraldo, a 

condução de nosso mandato é de responsabilidade. 

Por várias vezes assomei à tribuna desta Casa para 

criticar - farei quantas vezes precisar - as ações do 

Governo que não concordo. Mas o bônus pecuniário 

é um incentivo criado e já tivemos ele sendo 

estendido a todos os policiais militares do nosso 

estado e, agora, também à Polícia Civil. 

Estou com uma emenda e quero o apoio de 

V. Ex.ª para que o bombeiro militar também possa 

receber, porque, em várias vezes, tivemos apreensão 

de arma de fogo em ocorrências em que o bombeiro 

chega primeiro e faz a apreensão, às vezes, com o 

veículo já em colisão, com vidas que foram ceifadas 

nessas colisões. Na nossa interpretação, os bombeiros 

têm o mesmo direito, e quero que o líder do governo 

também possa ler essa emenda antes, assim como o 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que é o presidente 

da Comissão de Segurança. 

Não era nem para que essa lei deixasse de ser 

executada, Senhor Deputado José Esmeraldo, porque 

o momento que vivemos no Espírito Santo, todo 

incentivo é pouco à segurança pública. Ainda bem 

que o governo entendeu e estivemos por várias e 

várias vezes, na Comissão de Segurança desta Casa, 

solicitando ao governo que pudesse restabelecer com 

essa oportunidade para o capixaba.  

Se temos uma arma apreendida, e nosso 

policial militar está sendo indenizado pelo trabalho - 

que já é obrigação dele - é um incentivo a mais, 

Senhor Deputado Sergio Majeski. 

E também temos outras emendas em nossas 

mãos, que ajudarão esse projeto a ter um pouco mais 

de segurança jurídica, além de estabelecer o bônus 

pecuniário para aquelas armas que são artesanais, 

mas que têm o mesmo poder de fogo de outra arma, 

tirando vidas da mesma forma, e que ainda precisam 

ser inseridas nesse projeto.  

Essas emendas não conflitam com interesses, 

não conflitam com interpretação. Elas só vêm ajudar 

que o projeto tenha condições de, realmente, atender 

mais o seu incentivo. Que todas as armas sejam 

inseridas no projeto, com seu potencial de fogo 

devidamente comprovado e com os laudos sendo 

atestados pelas equipes técnicas. 

Peço a todos os nossos amigos que analisem 

nossas emendas. E, mais uma vez, que o Governo do 

Estado entenda que esta Casa é ressonância da 

sociedade e que, através dela, nossas solicitações, 

sendo encaminhadas como indicações legislativas, 

podem resultar em projetos como esse. Obrigado, 

Senhor Presidente. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Almir Vieira) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
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Sergio Majeski, para encaminhar. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, farei o encaminhamento de onde estou.  

Senhor Deputado Da Vitória, parabéns pela 

forma com que V. Ex.ª explanou, mas tenho muitas 

dúvidas a respeito de iniciativas como essa. Como V. 

Ex.ª mesmo disse, recolher essas armas é uma 

obrigação do policial. Preocupo-me muito porque, no 

Brasil, vamos criando incentivos para as pessoas 

fazerem aquilo que é sua obrigação. Como professor, 

dou o exemplo da escola, que adota um tipo de nota 

para o aluno que é assíduo: se o aluno não teve 

nenhuma falta, ele ganha meio ponto no trimestre. 

Mas não faltar é uma obrigação do aluno! Ou se o 

aluno fizer o dever de casa ele ganha um ponto. Mas 

fazer o dever de casa é uma obrigação! 

  Assim como nos estatutos do funcionalismo 

público. No Judiciário, principalmente, tem muito 

isso: se a pessoa não falta durante certo tempo, ela 

recebe. Mas não faltar ao trabalho é uma obrigação. 

Ninguém deveria ser premiado por isso! 

Acho, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

que a meritocracia deve ser, sim, de alguma forma, 

recompensada, mas quando faço algo de 

extraordinário. Se sou professor e não falto, essa é 

minha obrigação. Mas, se criei um projeto ou algo 

que melhorou muito a educação em minha escola, fui 

além, então mereceria ser reconhecido por isso, de 

alguma forma. 

Acho que todas as profissões precisam ser 

bem remuneradas, reconhecidas e ter condição de 

trabalho. Isso é fundamental. Acho que toda vez que 

criamos bônus, seja para aqueles que não faltam, seja 

para aqueles que vão recolher armar ilegais, ou por 

qualquer outro motivo, vamos criando premiações e 

bônus para aquilo que já é a obrigação, quando 

deveríamos estar lutando para que todos os policiais 

tivessem uma boa remuneração, tivessem boas 

condições de trabalho, boa qualificação, 

principalmente. Por isso, acho que um projeto assim 

não precisaria ser discutido em regime de urgência. 

Precisaria ser discutido de uma forma mais pausada, 

para talvez encontrar outras alternativas porque o 

estímulo para o bom profissional está na qualificação, 

nas suas condições de trabalho, e num salário justo.  

Quando os governos vão criando, Senhor 

Deputado Da Vitória, esses bônus, acabam 

descansando sobre isso e, com o tempo, contando 

como se fosse uma grande vantagem que está sendo 

dada para uma categoria. 

Tenho muita preocupação com essas 

iniciativas em função do que expus. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto e Rodrigo 

Coelho) 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhora Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

encaminhar a votação. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, como de costume vou votar a favor do 

regime de urgência. Não tenho dificuldade de projeto 

ser demorado para poder entender. Entendo, em dez 

segundo, qualquer projeto que venha para esta Casa. 

O que não vejo muita lógica é estimular a 

apreensão de armas com premiação, para colocá-las 

onde? Se nem no fórum da Serra respeitaram o 

depósito de armas e houve uma invasão. Foi 

anunciado que mais de cento e cinquenta armas estão 

nas mãos dos bandidos. Não dá para entender o 

funcionamento e a organização desse tipo de trabalho 

que precisa de uma apuração severa. Esse negócio da 

Serra tem alguma coisa por trás disso. Não tem 

sentido. A forma que fizeram para entrar - ninguém 

percebeu - no centro da Serra, onde passa gente. O 

fórum é no centro da cidade e existe mais de cem 

casas em volta do fórum. Ninguém percebeu como os 

bandidos entraram e roubaram cento e cinquenta 

armas.  

Incentivar policial, fazendo compensação 

pecuniária, é justo, para aumentar financeiramente a 

possibilidade de o servidor ganhar mais. 

Num país em que a sociedade tem lei para 

andar desarmado e o bandido tem lei para andar 

armado, temos que, realmente, tomar essa 

providência de desarmar os bandidos. Não é muito 

lógico esse tipo de pensamento do Congresso 

brasileiro de votar o desarmamento da população e 

não ter nenhuma segurança para a população honesta 

e trabalhadeira andar desarmada. Estamos assustados 

com a quantidade de crime, com a quantidade de 

irresponsabilidade praticada no nosso país em função 

dessa possibilidade de que as pessoas não podem, 

nem em casa, ter uma condição de se defender da 

bandidagem.  

Os bandidos, agora, nos tempos atuais, não 

estão entrando, assaltando, roubando seu carro, pela 

simples necessidade, não. Estão também praticando 

violência e, mesmo não falando nada, estão te 

assassinando. Temos que prestar atenção a como a 

sociedade reagirá a isso. Tem que haver leis que 

permitam, em sua casa, ter. Eu, por exemplo, não 

tenho arma. Não sei, se entrar alguém em minha casa 

para me assaltar, o que tenho que fazer. Porque, se 

fala alguma coisa, o bandido te mata; se não fala, 

mata assim mesmo. 

Quero imaginar que se um fórum não tem 

segurança para guardar armas dos bandidos, onde 

vamos guardar as armas que a polícia, com incentivo 

financeiro, vai recolher? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 



38 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 20 de abril de 2017 

PMDB) -  Em votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Apenas o Senhor Deputado Sergio Majeski 

contra a urgência. 

Aprovado o Requerimento de Urgência n.º 

19/2017, do Senhor Deputado Gildevan Fernandes. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 378/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer de Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 174 do 

Regimento Interno, constante da Resolução 2.700 de 

16 de julho de 2009, depois de ouvida a Mesa, que 

seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo a 

INDICAÇÃO das seguintes Matérias: 

 

Reativação do posto policial com 

efetivo permanente de força policial 

para o distrito de Cristal do Norte, 

município de Pedro Canário/ES. 

 

Esta indicação tem por escopo contribuir para 

a segurança daqueles que vivem no distrito de Cristal 

do Norte, município de Pedro Canário. Cristal do 

Norte contem cerca de três mil habitantes e sofre com 

um isolamento da sede do município, pois fica há 32 

km de distancia de Pedro Canário/ES. 

O numero de ocorrências de furtos e roubos 

naquela comunidade têm aumentado gradativamente 

em razão do não patrulhamento preventivo e 

hodierno da Policia Militar. Neste sentido se faz jus a 

propositura desta indicação de modo que o seu 

atendimento representará uma mudança positiva e 

significativa, garantindo assim uma maior segurança 

para aqueles que lá habitam. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 

desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a 

esta indicação, ao passo que aproveito para renovar 

meus protestos de estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, 10 de abril de 2017. 

 

DA VITÓRIA 

Deputado Estadual - Líder do PDT 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em votação a Indicação n.º 378/2017. 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a V. Ex.ª para 

encaminhar a votação, como autor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória. 
 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, já estou posicionado, com o aval de V. 

Ex.ª, para fazer encaminhamento, como líder do 

partido, como autor desse projeto, dessa indicação 

legislativa, que trata da reativação do posto policial 

militar, com efetivo permanente de força policial para 

o distrito de Cristal do Norte, em Pedro Canário. 

Senhor Presidente, na última sexta-feira, 

estive em visita à administração municipal. Também 

andei por toda a cidade de Pedro Canário, onde 

encontrei muitos amigos. Dentre eles, alguns 

representantes da sociedade, três vereadores. 

Coincidentemente, os três de Cristal do Norte, que 

fica a trinta e cinco quilômetros de distância da sede 

do município.  

 Homenageio, aqui, nosso vereador 

Ildebrando, que é do PDT; João Amorim, Doza do 

Táxi, e as lideranças Rosinete Venturini e o Meio 

Quilo, que moram em Cristal do Norte, e me 

solicitaram essa indicação por preocupação em 

relação à segurança pública daquela região. A região 

fica na divisa com a Bahia, em Pedro Canário. Cristal 

do Norte é o último distrito e tem - como já falei - 

uma distância de trinta e cinco quilômetros da sede 

do município e uma população de três mil habitantes. 

Três mil habitantes e não tem policiamento!  

 Recentemente, aprovamos aqui nesta Casa 

disponibilizando uma regra, uma lei, em que a 

maioria dos deputados estaduais votou a favor de 

quarenta policiais militares para o Tribunal de Justiça 

e para o Ministério Público, à disposição! 

 É incoerente que um distrito como esse com 

tanta distância da sua sede não tenha policiamento, 

não tenha policiais militares. Recentemente, houve 

assaltos, furtos, roubos. Daqui a alguns dias, pode ser 

que percamos vidas, Senhor Deputado Nunes. Por 

isso, é necessário que o Comando da Polícia Militar 

analise tecnicamente e o Comando do Batalhão da 

Região de São Mateus ao qual pertence Pedro 

Canário, para que se possa atender àquela população, 

que está assustada. E se precisar ligar para uma 

viatura da Polícia Militar, quanto tempo vai demorar? 

Até aí, já perdemos patrimônio ou perdemos vidas. E 

a sociedade que paga seus impostos também paga em 

Cristal do Norte, também paga em Pedro Canário e 

precisa ter a mesma atenção, precisa ter a mesma 

assistência. Portanto, estou aqui, conheço esse tema e 

sei que dá para fazer.  

 Acredito no Comando do Policiamento de 

São Mateus, que vai dar essa devida atenção, e na 

Companhia do Policiamento de Pedro Canário, mas, 

em especial, encaminhar ao Governo do Estado para 
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que o Governo possa conhecer que se necessita 

realmente readequar os poucos recursos humanos que 

têm. Mas que possa dar atenção de ponta a ponta do 

Espírito Santo, e Cristal do Norte pertence ao Espírito 

Santo.  

 Não podemos deixar que Cristal do Norte 

fique desassistido pela Polícia Militar. Estarei aqui 

outras vezes, não só para defender esse distrito, mas 

Cristal do Norte está muito bem representado. E, 

como nos solicitaram, estamos submetendo e pedindo 

a todos os Senhores Deputados que aprovem por 

unanimidade essa indicação, porque sei que é da 

vontade de todos.  

 Muito obrigado, Senhor Presidente. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Freitas) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em votação a Indicação n.º 378/2017. 

(Pausa)  
 Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

 Aprovada. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 389/2017 

Senhor Presidente: 

 

Na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que após apreciação do Plenário, seja sugerido 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

“A EXECUÇÃO DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, NO TRECHO DE VIA PUBLICA 

QUE LIGA O DISTRITO DE MOACYR À 

CIDADE DE GOVERNADOR LINBENBERG, 

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR 

LINDENBERG- ES”. 

 

Palácio Domingos Martins, 03 de abril de 

2017.  

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A iluminação pública desse trecho de rodovia 

se faz ímpar em razão de ser uma área cuja população 

vem se adensando ao longo dos últimos anos. Por 

esta razão a Municipalidade já elaborou o projeto 

para execução da obra, na ocasião estimado em R$ 

1.082.715,87 (um milhão, oitenta e dois mil, 

setecentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), 

contudo, o Município sozinho não tem condições 

para a execução da obra. 

Iluminação pública é uma obra que visa 

segurança e bem estar social. Cria o vínculo 

comunitário e fomentam a inclusão social e 

juntamente com a religião ou eventos festivos que 

são de suma importância para as comunidades.  

Essa é nossa pretensão, ou seja, contribuir 

para que o Projeto de Iluminação pública elaborado 

pelo Município, para beneficiar o trânsito seguro da 

população do Distrito de Moacir até a sede do 

Município, seja em períodos diurnos ou noturnos, 

seja executado no menor espaço de tempo possível. 

Sabemos que segurança pública é 

preocupação constante do Estado e a iluminação 

nesse caso será uma medida preventiva essencial 

àquela população. 

Pelo exposto contamos mais uma vez com a 

APROVAÇÃO desta proposição por este soberano 

Plenário, para que possa ser encaminhada ao Chefe 

do Poder Executivo Estadual com o fito de contribui 

para a execução dessa obra. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em discussão a Indicação n.º 389/2017. 

(Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

 Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

 Aprovada.  

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 390/2017 

 

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 ao ofício APAV/Nº 013/2017 da 

Associação Pestalozzi de Atílio Vivácqua, 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 viabilizada, por especial 

gentileza e com a urgência que a 

situação requer, a construção de um 

muro de contenção no entorno, 

pavimentação do pátio externo e 

colocação de gradil de vedação em 

nylon na sede da Associação 
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Pestalozzi do município de Atílio 

Vivácqua.   
 

Na oportunidade, informamos que a presente 

Indicação trata-se de reivindicação da APAV,  

encaminhada a este deputado pela ilustríssima 

presidente da Instituição Filantrópica, Sra. Joelma 

Carvalho dos Santos Barros. A entidade atende 

atualmente 82 alunos com necessidades educativas 

especiais, em prédio cedido pela Prefeitura Municipal 

de Atílio Vivácqua e não dispõem dos recursos para 

execução das obras, cerca de R$ 400 mil, que são de 

extrema necessidade para segurança dos alunos, pais, 

voluntários e profissionais que prestam serviços 

educacionais, tratamento e assistência 

psicopedagógica, médica, odontológica e de 

reabilitação. Registra-se ainda que o atendimento ao 

pleito irá demonstrar o reconhecimento do Governo 

do Estado ao imprescindível trabalho humanitário e 

voluntário prestado pela Associação Pestalozzi à 

sociedade do município de Atílio Vivácqua.    

  

Palácio Domingos Martins, 07 de abril de 

2017. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Deputado Estadual - Democratas 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em discussão a Indicação n.º 390/2017. 

(Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em  

 

votação.  

 Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

 Aprovada.  

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 391/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado estadual 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 Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, 

Paulo Hartung a presente 

 

INDICAÇÃO 

 

Sugerindo ao Governo do Estado a inclusão 

de um representante do Conselho Estadual das 

Igrejas Evangélicas do Espírito Santo (CEIGEV-

ES), no Conselho da Saúde, como forma de ampliar 

a participação da sociedade nas decisões tomadas em 

cada área específica, e propor diretrizes para a 

formulação das políticas a ela relacionadas. 

 

Palácio Domingos Martins, 10 de março de 

2017. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual - PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

As atribuições dos conselhos estaduais são 

significativas para a implementação de políticas 

públicas que reflitam a defesa e promoção dos 

direitos da pessoa. São eles, entre a vasta 

competência lhes responsabilizada, responsáveis por 

receber e encaminhar aos órgãos competentes as 

petições, denúncias e reclamações formuladas por 

qualquer pessoa ou entidade, quando ocorrer ameaça 

ou violação de direitos assegurados nas leis e na 

Constituição Federal, exigindo a adoção de medidas 

efetivas de proteção e reparação. 

Também podem propor políticas públicas, 

campanhas de sensibilização e de conscientização e 

programas educativos, a serem desenvolvidos por 

órgãos estaduais e em parceria com entidades da 

sociedade civil, além de articular-se com outros 

Conselhos e órgãos colegiados afins. 

Estas e outras competências demonstram, de 

maneira generalizada, o poder e as possibilidades de 

atuação, e, que, fundamentalmente, por meio destas 

atividades, todos os conselhos de direitos e de 

promoção de políticas, em maior ou menor medida, 

têm papel importante não apenas na gestão de 

políticas públicas, mas também na sua formulação e 

no seu controle e avaliação. 

Razões que nos levaram a sugerir que o 

Governo do Estado inclua um representante do 

Conselho Estadual das Igrejas Evangélicas do 

Espírito Santo (CEIGEV-ES) no Conselho da Saúde, 

como forma de ampliar a participação da sociedade 

nas decisões tomadas em cada área específica, e 

propor diretrizes para a formulação das políticas a ela 

relacionadas. O CEIGEV-ES representa todas as 

Igrejas evangélicas do nosso Estado, que reúnem 

cerca de 1 milhão e 500 mil evangélicos, e tem por 

finalidade principal a defesa e promoção dos 

princípios e valores morais e espirituais dentro da 

nossa sociedade. 

Creio que a participação do CEIGEV-ES no 

Conselho Estadual da Saúde será de extrema 

importância para a concretização das políticas e 

decisões tomadas pelo Governo do Estado, face à 

presença forte e da defesa resoluta de elevados 

padrões morais e éticos que caracterizam as Igrejas 

evangélicas. Espero contar com o apoio dos senhores 

deputados nessa investida, certo de que a presença da 

Igreja nesse Conselho, assim como das outras 
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organizações, será de fundamental importância nas 

decisões que buscam favorecer a sociedade na luta 

por pela igualdade social. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em discussão a Indicação n.º 391/2017. 

(Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

 Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

 Aprovada, contra um voto, do Senhor 

Deputado Sergio Majeski.  

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 392/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado estadual 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 Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, 

Paulo Hartung a presente 

 

INDICAÇÃO 

 

Sugerindo ao Governo do Estado a inclusão 

de um representante do Conselho Estadual das 

Igrejas Evangélicas do Espírito Santo (CEIGEV-

ES), no Conselho da Educação, como forma de 

ampliar a participação da sociedade nas decisões 

tomadas em cada área específica, e propor diretrizes 

para a formulação das políticas a ela relacionadas. 

 

Palácio Domingos Martins, 10 de março de 

2017. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual - PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

As atribuições dos conselhos estaduais são 

significativas para a implementação de políticas 

públicas que reflitam a defesa e promoção dos 

direitos da pessoa. São eles, entre a vasta 

competência lhes responsabilizada, responsáveis por 

receber e encaminhar aos órgãos competentes as 

petições, denúncias e reclamações formuladas por 

qualquer pessoa ou entidade, quando ocorrer ameaça 

ou violação de direitos assegurados nas leis e na 

Constituição Federal, exigindo a adoção de medidas 

efetivas de proteção e reparação. 

Também podem propor políticas públicas, 

campanhas de sensibilização e de conscientização e 

programas educativos, a serem desenvolvidos por 

órgãos estaduais e em parceria com entidades da 

sociedade civil, além de articular-se com outros 

Conselhos e órgãos colegiados afins. 

Estas e outras competências demonstram, de 

maneira generalizada, o poder e as possibilidades de 

atuação, e, que, fundamentalmente, por meio destas 

atividades, todos os conselhos de direitos e de 

promoção de políticas, em maior ou menor medida, 

têm papel importante não apenas na gestão de 

políticas públicas, mas também na sua formulação e 

no seu controle e avaliação. 

Razões que nos levaram a sugerir que o 

Governo do Estado inclua um representante do 

Conselho Estadual das Igrejas Evangélicas do 

Espírito Santo (CEIGEV-ES) no Conselho da 

Educação, como forma de ampliar a participação da 

sociedade nas decisões tomadas em cada área 

específica, e propor diretrizes para a formulação das 

políticas a ela relacionadas. O CEIGEV-ES 

representa todas as Igrejas evangélicas do nosso 

Estado, que reúnem cerca de 1 milhão e 500 mil 

evangélicos, e tem por finalidade principal a defesa e 

promoção dos princípios e valores morais e 

espirituais dentro da nossa sociedade. 

Creio que a participação do CEIGEV-ES no 

Conselho Estadual da Educação será de extrema 

importância para a concretização das políticas e 

decisões tomadas pelo Governo do Estado, face à 

presença forte e da defesa resoluta de elevados 

padrões morais e éticos que caracterizam as Igrejas 

evangélicas. Espero contar com o apoio dos senhores 

deputados nessa investida, certo de que a presença da 

Igreja nesse Conselho, assim como das outras 

organizações, será de fundamental importância nas 

decisões que buscam favorecer a sociedade na luta 

por pela igualdade social. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 393/2017 

 

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 Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

Paulo Hartung, a seguinte: 

 

INDICAÇÃO 
 

Que o Governo do Estado estude a 

viabilidade de urgência urgentíssima, de transferir 
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os serviços e atendimento à sociedade realizado 

pela equipe da Delegacia de Proteção à Criança e 

ao Adolescente (DPCA) de Vitória, do imóvel 

localizado à Rua Alisandro Nicoletti, em Jucutuquara 

para parte das instalações do prédio que abriga o 

Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na 

Reta da Penha, que ocupará sede própria a partir do 

segundo semestre deste ano. 
 

Palácio Domingos Martins, 10 de abril de 

2017. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual - PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Espaço físico pequeno, paredes e marquise 

com mofo e infiltração, sistema elétrico antigo, 

insegurança, número reduzido de viaturas para 

atender à demanda, enfim, um local sem as mínimas 

condições humanas de trabalho. Esse é o retrato 

caótico que vimos pessoalmente da Delegacia de 

Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de 

Vitória, localizada à Rua Alisandro Nicoletti, em 

Jucutuquara, motivo porque estamos reivindicando 

com urgência urgentíssima sua transferência para 

parte das instalações do prédio que abriga o 

Departamento Estadual de Trânsito (Detran), na Reta 

da Penha, já que neste segundo semestre o órgão 

ocupará sede própria.  

Atendendo a mais de 600 bairros da Grande 

Vitória, a DPCA não reúne as mínimas condições de 

prestar um serviço de qualidade à população que 

procura diariamente os policiais civis que, apesar de 

tudo, continuam desempenhando um excelente, 

valioso, e louvável trabalho, mesmo diante das 

péssimas condições estruturais disponibilizadas. 

Além das dependências que não atendem às 

necessidades da equipe de policiais, a DPCA 

necessita de uma reorganização em seu quadro 

funcional que envolve investigadores, agentes, 

delegados, escrivães, e uma psicóloga além de uma 

assistente social. São mais de trinta boletins de 

ocorrência por dia, envolvendo estupro, pedofilia, 

lesão corporal problemas com guarda de filhos, 

serviços internos, etc; As poucas e antigas viaturas 

disponíveis também se constituem em outra barreira 

pois o número é insuficiente para atender a grande 

demanda de 600 bairros de toda Grande Vitória. 

Esperamos, assim, que o Governo do Estado 

providencie com a máxima urgência a transferência 

da DPCA para o prédio do antigo Detran, onde há 

espaço disponível para abrigar esta Delegacia que 

presta um serviço de extrema importância para a 

sociedade da Grande Vitória. Acreditamos que com 

uma estrutura mais adequada, a DPCA terá melhores 

condições de prestar um atendimento/acolhimento às 

nossas crianças. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 394/2017 
 

Senhor Presidente: 
 

O deputado estadual 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 Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 

ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran) a 

presente 
 

INDICAÇÃO 
 

Sugerindo intermediação do Governo do 

Estado, por meio do Detran, criar e emitir um 

documento válido por 60 dias ao motorista 

devidamente licenciado, em situação regular, com 

CNH nem suspensa nem cassada e dentro do prazo 

de validade,  e que tenha seus documentos pessoais 

e do veículo perdidos, roubados ou furtados, para 

que possa dirigir, isso em todas as categorias. 

 

Palácio Domingos Martins, 10 de março de 

2017. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual - PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente Indicação tem a finalidade de 

sugerir ao Governo do Estado que estude a 

possibilidade de emissão, pelo Detran, de um 

documento aos motoristas devidamente licenciados e 

que tiveram seus documentos pessoais e do veículo, 

perdidos, roubados ou furtados, que poderia ser 

denominado Permissão para Dirigir Por 60 Dias, para 

todas as categorias, com validade de 60 dias.  

Esta proposta se baseia nas dificuldades 

encontradas pelos motoristas que têm seus 

documentos roubados ou furtados, e no tempo que ele 

gasta para tirar a segunda via da documentação, 

inclusive a CNH. Nesta situação, o motorista fica 

sem poder dirigir e, muitas vezes o veículo que dirige 

faz parte de sua vida profissional diária e, não 

podendo dirigir, fica com sérios prejuízos.  

A nossa proposta é de que, enquanto se 

providencia a 2ª Via da Carteira Nacional de 

Habilitação, em caso de perda, furto, roubo ou má 

conservação, que se emita um documento permitindo 

ao solicitante dirigir cadastrado no Estado do Espírito 

Santo. E é claro que, para tanto, deve ser observada 

algumas exigências como a CNH que deve estar 

dentro da data de validade, devidamente cadastrada 

no Estado do Espírito Santo e em situação regular 

(não estar suspensa ou cassada). 

 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 



Vitória-ES, quinta-feira, 20 de abril de 2017 Diário do Poder Legislativo - 43 

PMDB) - Em discussão as Indicações n.
os

 392/2017, 

393/2017 e 394/2017. (Pausa)  

 Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

 Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa)  

 Aprovadas. 

 Os Senhores Deputados Sergio Majeski e 

Rodrigo Coelho declaram voto contra a Indicação n.º 

392/2017. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 395/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que, após apreciação do Plenário, seja sugerido 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

“EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO 

DA ES-344, NO TRECHO COMPREENDIDO 

ENTRE O TREVO DA ES 164 - MUNICÍPIO DE 

ALTO RIO NOVO, ATÉ O DISTRITO DE VILA 

VERDE, MUNICÍPIO DE PANCAS”- [17 km]. 

 

Palácio Domingos Martins, 05 de abril de 

2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O transporte rodoviário é a principal forma 

de locomoção de pessoas e mercadorias em nosso 

Estado. Assim, se faz necessária a manutenção 

periódica das nossas rodovias, para facilitar esse 

deslocamento e evitar prejuízos decorrentes da má 

conservação das pistas. Tal medida contribuirá para 

diminuir o desgaste dos veículos que por ali 

trafegam.  

O trecho que ora se reivindica a recuperação 

totaliza são 17 km, computando-se do trevo de Alto 

Rio novo sentido Vila Verde. É imprescindível que o 

Governo do Estado dedique especial atenção a essa 

obra de recuperação desta Rodovia, pois garantirá a 

segurança dos transeuntes, além de garantir uma 

melhor qualidade de vida a todos que trafegam pela 

rodovia, sem se falar a segurança, pois uma pista sem 

manutenção representa sério risco de acidentes.  

Diante do exposto rogamos aos Nobres 

Colegas Deputados pela aprovação desta proposição, 

para que, com a compreensão do Senhor Governador 

possa esta obra seja priorizada e a referida rodovia 

reestruturada, contribuindo sobremaneira para 

melhorar a qualidade de vida de todos que dela 

necessitam. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

 

INDICAÇÃO N.º 396/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que, após apreciação do Plenário, seja sugerido 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

e, por conseguinte, a Secretaria de Estado da 

Educação, “REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 

PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL 

“BELIZÁRIO GUSMÃO”, LOCALIZADA NO 

BAIRRO NOVA BRASÍLIA, MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LINDENBERG-ES”. 

 

Palácio Domingos Martins, 05 de abril de 

2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Estamos apresentando a presente proposição 

para atender ao clamor da população docente e 

discente daquele estabelecimento de ensino, bem 

como, tranquilizar o espírito dos Pais de alunos e 

familiares que sofrem com a situação do prédio da 

Escola Municipal “BELIZÁRIO GUSMÃO”, 

localizada no Bairro Nova Brasília, Município de 

Governador Lindenberg - ES. 

 Aquela escola necessita de ampliação e 

reforma para garantir melhores condições de 

funcionamento e maior segurança para o atendimento 

as demandas educacionais daquela região.  

A Municipalidade já dispõe do Projeto de 

Ampliação e Reforma daquela escola, cujo montante 

de investimento foi projetado em R$ 464.982,15. 

Porém, sozinho o Município não tem condições de 

realizar essa obra. Por esta razão, mais uma vez, 

estamos buscando junto ao Governo do Estado esse 

auxílio para que, através de convênio, sejam 

realizadas as obras de Reforma e ampliação daquela 

escola. 

Ante o exposto e na certeza de que a presente 

indicação merecerá a habitual acolhida dos nobres 

deputados para a sua aprovação em todos os seus 

termos, rogamos ao Governo do Estado, para através 

da SEDU agilizar as ações necessárias, para junto 

com o Município de Governador Lindenberg seja 

efetivada a realização desta obra. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 
INDICAÇÃO N.º 397/2017 

 
Senhor Presidente: 

 
Na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que após apreciação do Plenário, seja sugerido 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

“A EXECUÇÃO DE OBRAS PARA 

MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

COM UTILIZAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, 

NO DISTRITO DE NOVO BRASIL, 

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR 

LINBENBERG- ES”. 
 

Palácio Domingos Martins, 06 de abril de 

2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A iluminação pública nos dias atuais está 

sendo condição essencial para garantir um mínimo de 

segurança à população. No caso do Distrito de Novo 

Brasil a população pede que sejam executadas obras 

de melhorias na iluminação pública, passando a 

utilizar lâmpadas de LED, para eu possa se ter uma 

iluminação melhor. 

O Poder Executivo Municipal já dispõe de do 

projeto elaborado para a execução dessa obra e pede 

a ajuda do Estado para a execução de pelo menos 

uma etapa do projeto orçado, que corresponde a um 

investimento de R$ 236.506,36 (duzentos e trinta e 

seis mil, quinhentos e seis reais e trinta e seis 

centavos). O Projeto completo elaborado pelo 

Município totaliza um investimento de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

Nota-se que não está se pleiteando recursos 

públicos para investimentos sem planejamento. 

Muito pelo contrário, e merece elogios, a atuação do 

Poder Público Municipal que primeiro elaborou os 

projetos das obras essenciais para atender àquela 

população, para só depois, buscar os recursos 

necessários para a execução dos mesmos. 

Iluminação pública é uma obra que visa 

segurança e bem estar social. Cria o vínculo 

comunitário e fomenta a inclusão social. Assim urge 

que seja dada prioridade a execução desse projeto, 

mesmo que seja executado por etapas. 

Pelo exposto contamos mais uma vez com a 

APROVAÇÃO desta proposição por este soberano 

Plenário, para que possa ser encaminhada ao Chefe 

do Poder Executivo Estadual com o fito de contribui 

para a execução dessa obra. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 398/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que, após apreciação do Plenário, seja sugerido 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

e, por conseguinte, a Secretaria de Estado da 

Educação, “A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 

ESTADUAL NO DISTRITO DO CÓRREGO 

MOACYR- MUNICÍPIO DE GOVERNADOR 

LINDENBERG-ES”. 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de abril de 

2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Estamos apresentando a presente proposição 

para atender ao clamor daquela população, bem 

como, tranquilizar o espírito dos Pais de alunos e 

familiares que sofrem para garantir a educação aos 

seus filhos.  

É pacífico o entendimento de que povo 

desenvolvido é povo culto, educado, preparado para a 

vida e integrado à sociedade. Contudo, isso só é 

possível se for garantido a todos uma educação de 

qualidade. A comunidade estudantil do distrito do 

córrego Moacyr clama por esta escola. Esta obra 

representará o futuro daquelas crianças e jovens que 

sonham com dias melhores. Com a construção de 

uma vida digna e de uma sociedade equilibrada. 

Uma Escola Estadual naquele Distrito se faz 

extremamente necessária. Diante desta realidade, 

acreditamos que a presente indicação merecerá a 

habitual acolhida dos nobres deputados para a sua 

aprovação em todos os seus termos, ao tempo em que 

rogamos para que o Governo do Estado, através da 

SEDU, agilize as ações necessárias junto ao 

Município de Governador Lindenberg construir essa 

escola para a alegria, segurança e bem estar de todos. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 399/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

Na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que, após apreciação do Plenário, seja sugerido 
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ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

“AQUISIÇÃO DE DUAS MOTOS PARA 

ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA DE ALTO RIO NOVO, ES”. 
 

Palácio Domingos Martins, 05 de abril de 

2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Estamos reivindicando ao Governo do Estado 

tal colaboração, para que a Secretaria Municipal de 

Agricultura de Alto Rio Novo possa atuar com mais 

afinco e celeridade no estrito cumprimento de seu 

dever de trabalhar na promoção, regulação e 

incentivo às atividades agrícolas daquele Município. 

Justifica-se tal pleito em razão da dura 

realidade vivida com a atual crise pela qual estamos 

atravessando. Aquela municipalidade sofre 

sobremaneira em razão dos parcos recursos para 

atender a todas as demandas que as leis impõem ao 

Município.  

Assim, o Município de Alto Rio Novo não 

dispõe dos recursos necessários para a aquisição 

dessas duas motos para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Agricultura, com isto a 

celeridade e o bom andamento na prestação desses 

serviços estão ficando prejudicados.  

Isto posto pedimos aos Nobres Deputados 

que APROVEM a presente proposição, para que 

possamos vê-la remetida ao Chefe do Poder 

Executivo Estadual, visando o seu atendimento em 

prol do bem estar e melhor produtividade da 

Secretaria Municipal de Agricultura do Município de 

Alto Rio Novo. 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 
INDICAÇÃO N.º 400/2017 

 
Senhor Presidente: 

 

Na forma do art. 174 do Regimento Interno, 

apresento a Vossa Excelência a presente Indicação, 

para que, após apreciação do Plenário, seja sugerido 

ao Senhor Governador do Estado do Espírito Santo, 

“CONSTRUÇÃO DE CRECHE PÚBLICA NO 

CÓRREGO MOACYR, NO MUNICÍPIO DE 

GOVERNADOR LINDENBERG - ES”. 
 

Palácio Domingos Martins, 06 de abril de 

2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

JUSTIFICATIVA 

 

Esta é uma justa solicitação daquela 

comunidade, já que a população vêm crescendo de 

forma muito rápida e essa creche irá tranquilizar aos 

pais que necessitam trabalhar para o sustento da 

família, garantindo segurança aos pequenos cidadãos 

da comunidade.  

Sabemos que, creche e a pré-escola são de 

responsabilidade direta da Municipalidade, contudo, 

tal responsabilidade deve ser cumprida mediante a 

cooperação do Estado, é o que prescreve o art. 30, 

da Constituição Federal: 

 

Art. 30. Compete aos 

Municípios: 

........................ 

VI - manter, com a 

cooperação técnica e 

financeira da União e do 

Estado, programas de 

educação infantil e de 

ensino 

fundamental; (Redação 

dada pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 

2006) 
 

No caso de Governador Lindenberg, o 

Município sozinho não consegue construir essa 

creche e ao mesmo tempo, atender a todas as 

demandas de sua população. Assim, considerando a 

importância de oportunizar aos pais um trabalho 

produtivo, capaz inclusive de contribuir sobremaneira 

para com o desenvolvimento de nosso Estado, urge 

que o Estado do Espírito Santo seja um parceiro do 

Município no atendimento a esta demanda. 

Ressalta-se ainda que a família é construída 

com base no trabalho mútuo de seus pares. Por isso, 

quando transcorrido o prazo da licença-maternidade 

da mãe, esta precisa se reinserir no mercado de 

trabalho para a mantença da família. Não tendo com 

quem deixar as crianças esse fato torna-se, por vezes, 

o motivo pelo qual algumas mulheres deixam de 

retornar ao mercado de trabalho, diminuindo a renda 

familiar. 

A Creche é um meio essencial de educação e 

integração dos pequenos à vida social. Funcionando 

na forma da lei e em uma fase na vida humana onde 

de fato é possível introduzir ensinamentos que irão 

integrar a personalidade do homem, ela funciona 

ainda, como um preparativo para a vida acadêmica 

vindoura. 

Ademais, é um direito das crianças e dever 

do Estado já que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECRIAD, Lei 8.069, de 13 de julho de 

1990, em seu artigo 54, inciso IV reafirma o dever do 

Estado em assegurar atendimento, em creche e pré-

escola, às crianças de zero a seis anos de idade. 

Dessa forma, visando garantir a segurança de 

nossos pequenos e assegurar também uma adequada 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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preparação para o iminente período 

acadêmico/escolar que se insinua à frente, contamos 

com a habitual atenção dos Nobres Colegas 

Deputados para a aprovação desta matéria, para que 

possamos contar com o empenho do Senhor 

Governador no atendimento deste pleito. 

Somente através do reconhecimento desta 

demanda serão mobilizados esforços e recursos 

para a ampliação do atendimento à Educação 

Infantil com qualidade naquela comunidade. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

- PMDB) - Em discussão as Indicações n.os 

395/2017, 396/2017, 397/2017, 398/2017, 

399/2017 e 400/2017. (Pausa) 

 Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

 Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

 Aprovadas. 

 Continua a leitura do Expediente. 

  

 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 401/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur, 

eleito pela legenda partidária do PSDB, com 

assento nesta Casa de Leis, no uso de suas 

atribuições regimentais, vem encaminhar através 

da Mesa Diretora desta Assembleia Legislativa, 

INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo, Sr. Paulo 

Hartung, para REPASSE DE RECURSOS 

FINANCEIROS PARA 

REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTE NA 

COMUNIDADE DE SERRA GRANDE, NO 

MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO. 

 

Vitória, 05 de abril de 2017. 

 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Solicitação faz, para fins de 

reformas/construções de ponte da zona rural para 

atendimento ás necessidades do trafego de 

moradores bem como do escoamento das 

produções agrícolas ao município de Jerônimo 

Monteiro.  

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 402/2017 
 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur, 

eleito pela legenda partidária do PSDB, com assento 

nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições 

regimentais, vem encaminhar através da Mesa 

Diretora desta Assembleia Legislativa, 

INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Governador 

do Estado do Espírito Santo, Sr. Paulo Hartung, para 

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 

PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTE 

DA COMUNIDADE UNIVERSO, NO 

MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO. 
 

Vitória, 05 de abril de 2017. 
 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Solicitação faz, para fins de 

reformas/construções de ponte da zona rural para 

atendimento ás necessidades do trafego de moradores 

bem como do escoamento das produções agrícolas ao 

município de Jerônimo Monteiro.  
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 403/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur, 

eleito pela legenda partidária do PSDB, com assento 

nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições 

regimentais, vem encaminhar através da Mesa 

Diretora desta Assembleia Legislativa, 

INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Governador 

do Estado do Espírito Santo, Sr. Paulo Hartung, para 

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 

PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO DA PONTE 

CENTRO COM A RUA CARLOS FOSSE, NO 

MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO. 

 

Vitória, 05 de abril de 2017. 

 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Solicitação faz, para fins de 

reformas/construções de ponte da zona rural para 

atendimento ás necessidades do trafego de moradores 

bem como do escoamento das produções agrícolas ao 

município de Jerônimo Monteiro.  

 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 404/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

O Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur, 

eleito pela legenda partidária do PSDB, com assento 

nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições 

regimentais, vem encaminhar através da Mesa 

Diretora desta Assembleia Legislativa, 

INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Governador 

do Estado do Espírito Santo, Sr. Paulo Hartung, para 

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 

PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTE 

NA COMUNIDADE DE PANAMÁ, NO 

MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO. 

 

Vitória, 05 de abril de 2017. 

 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Solicitação faz, para fins de 

reformas/construções de ponte da zona rural para 

atendimento ás necessidades do trafego de moradores 

bem como do escoamento das produções agrícolas ao 

município de Jerônimo Monteiro.  

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 405/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual Pr. Marcos Mansur, 

eleito pela legenda partidária do PSDB, com assento 

nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições 

regimentais, vem encaminhar através da Mesa 

Diretora desta Assembleia Legislativa, 

INDICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Governador 

do Estado do Espírito Santo, Sr. Paulo Hartung, para 

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS 

PARA REFORMA/CONSTRUÇÃO DE PONTE 

NA COMUNIDADE DE 

ANDORINHA/LAJINHA, NO MUNICIPIO DE 

JERONIMO MONTEIRO. 

 

Vitória, 05 de abril de 2017. 

 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Solicitação faz, para fins de 

reformas/construções de ponte da zona rural para 

atendimento ás necessidades do trafego de moradores 
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bem como do escoamento das produções agrícolas ao 

município de Jerônimo Monteiro.  

 

 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em discussão as Indicações n.
os

 401/2017, 

402/2017, 403/2017, 404/2017 e 405/2017. (Pausa) 

 Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

 Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa)  

 Aprovadas. 

 Não havendo mais Expediente a ser lido, 

passa-se à fase das Comunicações.  

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. (Pausa) 

 Ausente, concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules. 

 
* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME ARQUIVO 

ENVIADO PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM VIA REDE. 

 

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

Deputados, estou chegando do Hospital Dr. Pedro 

Fontes, onde eu e o Senhor Deputado Almir Vieira 

fizemos uma audiência pública pelos oitenta anos 

desse hospital. 

Foi um momento muito interessante e, ao 

mesmo tempo, emocionante. Muita gente chorou. 

Muito paciente mutilado e que precisa do olhar do 

poder público. 

Venho hoje a esta tribuna, com muita alegria 

para agradecer ao governador Paulo Hartung a 

sensibilidade em uma luta que tivemos desde 2011, 

quando veio fazer uma prestação de contas. Pedi ao 

governador que concedesse o direito à licença de 

cento e oitenta dias para a mamãe, para a gestante, 

para que pudesse amamentar o seu filho. Essa 

amamentação não é simplesmente uma alimentação. 

São anticorpos, são afagos. A mãe quando amamenta 

também sussurra no ouvido da criança. Com certeza 

será um ser humano melhor.  

Desde 2011, depois 2013, 2014, 2015, 2016, 

pedindo essa providência, porque seis meses é o 

mínimo que a criança tem que ficar no peito da mãe. 

Não precisa dar nem água, nem chuquinha, nem 

nada. Dê somente o peito. Naquele momento, fiquei 

satisfeito. 

Gostaria que o câmera focalizasse no telão a 

menção do governador Paulo Hartung, fazendo 

justiça ao nosso pedido, que diz:   

 

Mencionada alteração, motivada por 

sugestão do Deputado Hércules 

Silveira no mês de março deste ano, 

durante a última apresentação do 

relatório de administração do 

governador na Assembleia 

Legislativa, vem atender aos anseios 

das servidoras efetivas da 

Administração Pública Estadual no 

período de amamentação.  
 

 Naquela ocasião, ou seja, em 2007, o 

governador concedeu esse direito para as 

funcionárias efetivas. Agora manda mensagem 

estendendo para todas as servidoras. 

 Governador, agradeço a V. Ex.ª, em nome 

das crianças. Não em meu nome, mas em nome das 

mães; em nome das crianças por quê? Porque o leite 

materno, repito o que tenho falado nesta tribuna, não 

é alimentação somente, é anticorpo, porque, a partir 

do sexto mês de vida, a criança começa a desenvolver 

toda a sua capacidade de anticorpos, de defesa 

orgânica. 

 Naquela foto, em que estávamos no Palácio 

Anchieta, eu agradecia ao governador Paulo Hartung, 

porque estavam presentes o presidente da Sociedade 

Brasileira de Pediatria, a deputada da época, 

Aparecida Denadai, e as Senhoras Deputadas Luzia 

Toledo e Janete de Sá. Estivemos juntos nesse dia, 

quando o governador Paulo Hartung sancionou essa 

lei tão importante para as crianças, que precisam ficar 

seis meses no colo da mãe, que precisam amamentar 

seis meses no peito da mãe. Estávamos, naquele 

momento, agradecendo ao governador Paulo 

Hartung. Hoje é mais um presente que as crianças do 

nosso estado ganham.  

Hoje, na audiência pública, pedi ao 

governador Paulo Hartung, como presente de 

aniversário, que faça no mês que vem, em meu 

aniversario, uma visita comigo ao Hospital Dr. Pedro 

Fontes, hospital de hanseníase, para ver aqueles 

pacientes, muitos desvalidos, mutilados e esquecidos. 

Que V. Ex.ª não dê esse presente para mim, 

Governador! Que dê esse presente aos pacientes 

hansenianos. O termo mais correto é lepra, que não se 

usa mais na nomenclatura porque é chocante, mas 

precisamos falar. 

 Governador Paulo Hartung, obrigado. Mas 

peço a V. Ex.ª ao mesmo tempo um presente. No mês 

que vem, mês de maio, vamos ao Hospital Pedro 

Fontes para olhar aquele pessoal que está muito 
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abandonado. 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Gildevan Fernandes, 

Janete de Sá e Theodorico Ferraço) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Meus cumprimentos à Mesa, aos colegas que estão 

presentes em Plenário, aos funcionários da Casa, 

àqueles que nos visitam nas galerias e aos que nos 

assistem hoje pela TV Ales.  

 Hoje, mais cedo, quando estava ainda em 

votação uma proposta de regime de urgência a 

respeito do fato do governo criar um bônus para cada 

arma apreendida por policiais, eu já havia me 

manifestado ali e volto a me manifestar não 

exclusivamente a respeito deste fato, mas de como no 

Brasil vamos criando situações para mascarar as 

realidades. Na educação isso é notório há muito 

tempo. Desde quando foi criado o chamado Bônus 

Desempenho e não sei mais o quê, é uma forma de 

tentar mascarar o péssimo salário que um profissional 

da educação tem no Estado do Espírito Santo. Isso 

não resolve, em absoluto, você estimular uma pessoa 

a não faltar ao trabalho, mas não faltar ao trabalho é 

uma obrigação da pessoa e de qualquer profissional. 

Você não vai ver em uma iniciativa privada uma 

empresa criando um bônus para quem não falta. Ora, 

quem falta muito é demitido. Simples assim.    

 O que precisa ser criado para qualquer 

profissional e para qualquer segmento são boas 

condições de trabalho, bons salários e incentivo para 

que a pessoa melhore, mostre um trabalho melhor, 

um trabalho inovador. Aí sim precisa se criar algum 

tipo de bonificação, de premiação. Agora, não 

deveria se premiar as pessoas, seja quem for, seja o 

profissional que for por fazer aquilo que é a sua 

obrigação. Isso tem começado no Brasil muito cedo, 

começa nas escolas, como eu disse anteriormente. 

Quer dizer, pontuar um aluno porque ele não falta, 

porque ele faz a tarefa de casa, essas são obrigações 

do aluno. Então, deveria se criar mecanismos para 

que ele entendesse isso desde sempre, assim como 

qualquer outro profissional.  

 Falando da questão dos profissionais, 

principalmente da educação, saiu no Diário Oficial - 

salvo engano esta semana - a Secretaria de Educação 

divulgando calendário de reposição para os 

professores, reposição referente ao período de greve 

dos policiais. É curioso. O professor é um dos 

profissionais, se não o mais sofrido e humilhado, e é 

o único que é obrigado a repor até aquilo que não é 

responsabilidade dele. Por exemplo: se em uma 

escola houve um problema, se houve uma greve, o 

professor repõe. Mas ele tem que repor também por 

conta da greve dos outros. Então, houve a paralisação 

da Polícia   naquele período todo e a única categoria 

que vai ter de repor os dias paralisados será a dos 

professores. Claro, a lei diz que os alunos precisam 

ter duzentos dias letivos. Mas, então, haveria de se 

encontrar uma forma de se pensar não em 

recuperação de dias, simplesmente, mas de 

recuperação de conteúdo, de trabalho realizado que 

não significa em absoluto a mesma coisa que 

recuperação de dias letivos.  

Desde a década de 80, já os intelectuais 

ligados à pesquisa em educação diziam que temos no 

Brasil uma cultura auleira na educação, ou seja, 

acham que o aluno só aprende se ele estiver dentro da 

sala de aula e que essa é a única forma de 

aprendizagem. Essa é uma visão muito tacanha, 

muito atrasada e muito ultrapassada do processo de 

ensino e de educação formal. Existem outras formas 

que poderiam se recuperar conteúdos e trabalhos até 

com atividades mais dinâmicas do que simplesmente 

achar que só se repõe um dia de trabalho na educação 

se estiverem dentro da sala de aula, professor e aluno, 

porque do contrário não haveria aprendizagem e não 

haveria nenhum tipo de conhecimento ou evolução 

ali dos docentes. Isso mais uma vez mostra todo o 

atraso que existe em torno da educação brasileira, 

sobretudo da educação capixaba. Obrigado, Senhor 

Presidente.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Sandro Locutor) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória. (Pausa) 

 Ausente. 

 Concedo-a ao Senhor Deputado Padre 

Honório. (Pausa) 

 O Senhor Deputado Da Vitória chegou aos 

49 minutos do segundo tempo.  

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória.  
 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, primeiramente agradeço a V. Ex.ª a 

consideração. Mas quero lembrar que eu estava ali 

fora atendendo a uma solicitação que V. Ex.ª me fez 

há pouco, mas estava atento ao plenário.  Além 

de cumprimentar V. Ex.ª, cumprimento a sociedade 

capixaba que nos assiste ao vivo pela TV Ales e os 

profissionais de imprensa. Quero convidar todos os 

Pares desta Casa, os Senhores Deputados e as 

Senhoras Deputadas, porque hoje à noite estaremos 

neste plenário realizando uma sessão solene para 

comemorar o aniversário da Polícia Militar do Estado 

do Espírito Santo pelos seus cento e oitenta e dois 

anos. Como é prática nesta Assembleia Legislativa, 

fazemos essa homenagem que tem também a entrega 

da medalha Alferes Tiradentes a cada destaque 

policial militar, identificado pelos representantes da 

sociedade, pelos Senhores Deputados e Senhoras 

Deputadas estaduais.  É uma das sessões solenes 
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mais bonitas desta Casa, Senhor Presidente Erick 

Musso, e muito participativa. A presença de V. Ex.ª é 

muito esperada neste plenário para abrir e conduzir a 

sessão. Assim como a do Senhor Deputado Jamir 

Malini, que já se apossou do seu terno novo.  

 Senhor Deputado Jamir Malini, não estamos 

em um momento de muito entusiasmo e de muita 

motivação dessa classe. Mas com o profissionalismo 

de cada membro da Polícia Miliar, com os desafios já 

vencidos por essa instituição de tantos e tantos anos, 

esperamos superar a dificuldade vivida em relação à 

condução do governo com a Polícia Militar, com o 

projeto de lei que tivemos nesta Casa, aliá, esse 

projeto foi um tiro no peito dos nossos policiais em 

relação às suas promoções. Muitos, ao invés de 

comemorarem no dia 06 de abril, passaram por 

momentos difíceis. Mas acredito que podemos 

superar tudo e vamos superar esses desafios e as 

dificuldades colocadas.  

 Também quero debater sobre um projeto de 

lei que tem nesta Casa, um projeto de decreto 

legislativo, Senhor Deputado Dary Pagung, que se 

encontra na comissão de V. Ex.ª que é o PDL n.º 

02/2008 que susta os efeitos do  regulamento   

disciplinar da Polícia Militar e do Bombeiro Militar 

do Estado do Espírito Santo, Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço.  

 O jornal A Gazeta, de hoje, em sua página 

15, traz a seguinte matéria: Soldado punido por bater 

viatura ao prender ladrão. Só aqui no Espírito Santo 

acontece um desarranjo desse. As viaturas estão sem 

manutenção, pneus carecas e nossos policiais 

aceleram para poderem salvar vidas e proteger    

patrimônios. Qual é a recompensa? Oito dias de 

prisão para um policial militar que bateu a viatura, 

Senhor Presidente Erick Musso.  

 Esse é um regulamento disciplinar da década 

de 50, arcaico e diabólico que regimenta e conduz a 

disciplina dos nossos servidores públicos. Qual 

servidor público no Espírito Santo tem uma condução 

dessa forma, com essa covardia, com esse ato de falta 

de respeito com o cidadão em relação à Constituição? 

Porque não tem outra palavra. Esse é um aborto à 

liberdade e à condição do cidadão poder se defender 

e, antes de qualquer defesa, ele já está preso. Tem 

que se defender na cadeia do quartel do Comando-

Geral. 

 É por esse motivo, Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, que temos esse projeto de decreto legislativo, 

para melhorar, avançar e tratar com dignidade os 

servidores públicos. Acredito que nenhum cidadão 

gostaria de ter um parente profissional que, ao tentar 

salvar uma vida e conseguir fazer a prisão de um 

meliante, de um bandido, acabe preso, Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. Sei que tenho o apoio de 

V. Ex.ª para esse projeto. 

 O governo do Estado, por várias vezes, 

solicitou que debatêssemos sobre esse tema e 

debatemos. 
 

 O Sr. Theodorico Ferraço - (DEM) - V. 

Ex.ª me permite um aparte? 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Pois não, 

Senhor Deputado. 

 

O Sr. Theodorico Ferraço - (DEM) - 
Senhor Deputado, aproveito a fala de V. Ex.ª com 

bastante justiça, embora estejamos clamando no 

deserto. 

Já que a polícia está fazendo aniversário e 

que V. Ex.ª, inclusive, prestará homenagem, que tal 

se o governo tivesse um pouco de humildade? O que 

falta completamente no coração do governo. 

Foi feito um boletim de promoções a oficiais, 

soldados e praças. Quando foi feita aquela lei 

violenta, do dia para a noite, depois cancelou-se tudo 

isso, deixando algumas dezenas de promoções por 

justiça, sem saber se amanhã eles farão jus ou não. 

Seria uma contemplação do governo, uma 

reviravolta de humildade também rever essa posição. 

Que houvesse respeito àqueles que já estavam com o 

boletim publicado pelo comando da Polícia Militar e 

que o governo também tivesse um minuto de 

contemplação à nossa gloriosa Polícia Militar, porque 

sem ela, o Espírito Santo sabe o que pode acontecer. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Nosso 

tempo já terminou, Senhor Deputado Erick Musso. 

Esse pacote de maldade que anunciei foi 

muito bem planejado para que alguns dentre alguns 

fossem escolhidos para promoção. O tempo deles 

passou, conhecido como a famosa cangalha! Alguns 

que têm conceito foram escolhidos pelo governo para 

não serem promovidos. Então, não terão estímulo, 

não terão entusiasmo. Mesmo que eu peça, porque a 

sociedade está acima dessas coisas, essa é a verdade, 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados presentes, servidores desta Casa, 

profissionais da imprensa, estamos nesse momento 

importante da nossa reflexão, Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço. 

Durante quarenta dias a Campanha da 

Fraternidade falou sobre os biomas, sobre a 

responsabilidade que o ser humano precisa ter em 

relação à questão ambiental.  

Esta é uma semana mais intensa, quando as 

pessoas, por meio de suas penitências, abstinências e 

orações, podem fazer uma reflexão mais profunda 

sobre sua caminhada como cidadão, como cristão.  

Gostaria de aproveitar e, antecipadamente, 

desejar uma feliz Páscoa para todos os nossos 

servidores desta Casa, para as Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados.  

Sabemos que Deus pediu a Moisés que 
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buscasse a terra prometida, mas não eliminou o 

deserto. Também Jesus tinha a missão de enfrentar 

para alcançar a ressurreição, mas não eliminou a 

cruz.  

Também temos nesta Casa, muitas vezes, 

momentos difíceis que nos levam a tomar algumas 

decisões muito difíceis, mas é necessário fazer essa 

caminhada.  

Por isso, gostaria de desejar a todos uma feliz 

Páscoa, com muita paz e com muita serenidade. Que 

busquemos o exemplo de Jesus Cristo, que deu Sua 

vida, buscando a cada dia defender o bem em suas 

atitudes, promover um mundo de solidariedade, um 

mundo de justiça, e só por isso Ele acabou na cruz! 

Enfim, desejo a todos uma feliz Páscoa! 

 Ao mesmo tempo, gostaríamos de registrar 

que no próximo dia 20 se encerram as inscrições para 

a nossa Escola de Formação e Gestão Política. 

Teremos, novamente, a escola funcionando em vários 

municípios, e, novamente, convido as Senhoras 

Deputadas e os Senhores Deputados que quiserem 

fazer parte, indo levar sua experiência, seu 

conhecimento.  

Este ano, além dos municípios do Norte, 

Senhor Deputado Sergio Majeski, teremos também 

na Serra, onde abrimos oitenta inscrições, que já 

estão fechadas.  

Senhor Deputado Jamir Malini, aquele é o 

seu município e V. Ex.ª está convidado também a 

ministrar aula na Serra.  

Também em Vila Velha as inscrições estão 

abertas para a Escola de Formação e Gestão Política.  

No Sul do Estado, os municípios de Atílio 

Vivácqua, Muqui e Mimoso do Sul estarão também 

fazendo parte desse projeto, que é importante para a 

formação de novas lideranças, para o despertar de 

novas lideranças.  

No dia 29 de abril, iniciaremos as aulas, que 

estarão concentradas neste ano. Teremos o início no 

fim de abril e o encerramento em dezembro, com 

duas aulas mensais.  

Portanto, gostaríamos de agradecer 

inicialmente a todos aqueles que se colocaram 

voluntariamente para coordenar as aulas, nas nossas 

escolas. Ao mesmo tempo, agradeço ao Ifes, que 

certificou esse projeto que saiu dos anseios das 

lideranças e contou com a participação de muita 

gente na composição do projeto pedagógico e de 

todas as disciplinas. 

Encerraremos as nossas inscrições no 

próximo dia 20 e logo no final do mês de abril 

iniciaremos as aulas, que vão até dezembro. Essa será 

a grande oportunidade.  

Durante dois anos tivemos a escola 

funcionando, por causa dela muitas pessoas estão 

hoje dentro dos espaços públicos. Algumas pessoas 

tiveram um conhecimento maior e, assim, 

agradeceram muito a oportunidade.  

Por tudo isso, aproveito o momento para 

desejar uma feliz Páscoa e, ao mesmo tempo, para 

desejar a todos feliz aula na Escola de Formação e 

Gestão Política! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Hudson Leal. (Pausa) 

Ausente, concedo a palavra ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo. 

Logo após, concedo-a ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos.  
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, aqueles que nos assistem através da TV 

Ales e da TV Educativa, nossos queridos taquígrafos, 

faço uma saudação ao nosso amigo Deputado 

Theodorico Ferraço, Ferração de Cachoeiro. 

Senhor Presidente, venho a esta tribuna para 

orientar antes que a coisa exploda nesta Casa de Leis. 

É importante as autoridades do Estado, que têm o 

apoio total desta Casa...  

Este deputado vota praticamente todas as 

matérias oriundas do Executivo. Com certeza, não 

aceitaremos em hipótese alguma o que está 

acontecendo com a Secretaria de Esportes, onde 

colocaram um vereador que está fazendo política. É 

importante que Zé Carlinhos, que está nos assistindo, 

assim como as outras autoridades que estão nos 

assistindo, inclusive o próprio Paulo Hartung... 

Fazendo política em detrimento desta Casa de Leis. É 

inadmissível que um indivíduo, o Max da Mata, que 

ocupa a Secretaria de Esportes, venha utilizar essa 

secretaria para fazer política para deputado estadual 

em 2018. 

 Estamos dando o alerta, porque vários 

deputados falam. Agora mesmo conversei com o 

Senhor Deputado Dary Pagung, que está sentado na 

minha frente, que é aliado do governador e é o 

presidente da Comissão de Finanças, que reclamou, 

com razão, que o indivíduo vai lá e não convida, no 

reduto dele. Isso está acontecendo em todo o Estado 

do Espírito Santo porque o senhor Max da Mata quer 

ser, de qualquer jeito, deputado estadual. Ele não 

passará por cima de mim. Terá que correr muito para 

poder chegar perto.  

 Agora, estou dando um alerta aos deputados 

desta Casa: Não vacilem, porque vocês tomarão bola 

de baixo das pernas. Já estão tomando bola. Essa é 

que é a verdade! Vários municípios estão recebendo a 

visita desse secretário de Esportes para fazer política. 

Aqui, em mãos, temos o Bolsa Atleta. Setenta Bolsas 

Atleta estão sendo distribuídas por esse senhor, Max 

da Mata, fazendo política. 

 Governador! Governador Paulo Hartung, veja 

isso com atenção! Não entendo o governador, que diz 

que política só pode se fazer quando estiver 

próximo... Agora, entrou ontem e já começou a fazer 

política. Aí, as votações virão para esta Casa. E estou 

sentindo que o Plenário não está muito legal, porque 

passar as coisas está difícil. Se conseguir uns dois ou 

três meio encapetados, o bicho vai pegar, com 

certeza.  
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Estou numa nice, mas se for para o lado de 

lá...Não quero ir para o lado de lá não. Não me leve 

para o lado de lá, mas se for para o lado de lá, podem 

ter certeza que farei uma lenha na tribuna desta Casa 

de Leis. Faço uma lenha na tribuna! Não estou 

preocupado com 2018 não, mas terão que me 

aguentar dois anos. E, aguentar dois anos um cara 

que quer falar toda hora, tem argumento, tem 

conhecimento e sabe onde dói. E sabe onde dói! Por 

isso, deputados, abram o olho, porque a turma está 

querendo furar o olho de vocês, inclusive. Agora, o 

meu não fura não. Meu olho não vai furar não! Vai 

furar o olho de muita gente nesta Casa, porque é 

inadmissível... Setenta bolsas! Está distribuindo 

setenta bolsas a Bangu. Distribuindo setenta bolsas a 

Bangu! Isso é covardia! Um monte de aliado do 

governador nesta Casa.  

Governador, dê um puxão de orelha nesse 

cara. Esse cara te botará em situação difícil no 

plenário. Deputado não tem coragem de vir à tribuna 

e falar. Eu falo, falo nesta tribuna e em qualquer 

lugar. Está dado o recado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) 

- Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, avalizo o discurso do Senhor 

Deputado José Esmeraldo porque considero este 

tipo de comportamento desqualificado, porque 

secretario sair de Vitória para ir a Pancas e a 

Jeronimo Monteiro entregar bolas e camisas à custa 

do Estado, com gasolina e diárias, entregar cinco 

bolas e um jogo de camisas, é preciso saber se 

compensa fazer economia, como os servidores têm 

feito não recebendo aumento, para prestigiar 

elementos que querem utilizar deste formato de 

comportamento para fazer política.  

A Secretaria dos Esportes deveria acabar 

porque só sabe promover política. Antes, foi o 

secretário Vandinho Leite que rodou o Espírito 

Santo todo fazendo campanha e doando material e 

acabou tendo votação grande para deputado 

federal. Agora, entrou outro secretário fazendo a 

mesma coisa. Está na terra, na área do Senhor 

Deputado Marcelo Santos e nem o convidou. 

Esteve em Pancas e também não convidou a 

Senhora Deputada Raquel Lessa.  

Temos de entender que a Assembleia 

Legislativa, ou se valoriza, ou fica servindo de 

cartório para atender às mensagens do governo sem 

ter retorno, em termos de respeito, pelo menos.  

Apelo ao Senhor Deputado Amaro Neto, 

porque foi quem indicou o secretário de esportes, 

para que o oriente. Todo mundo na imprensa sabe 

que foi o Senhor Deputado Amaro Neto quem 

indicou o secretário Max da Mata para ser o 

secretário de esportes. Precisamos fazer este tipo de 

apelo para que estas coisas não aconteçam e criem 

problema no Plenário.  

É lógico que os candidatos a deputado 

estadual que estão no governo estão em vantagem 

em relação aos deputados estaduais candidatos à 

reeleição porque os deputados estaduais não têm 

emenda, não receberam emendas em 2015, 2016 e 

talvez não recebam em 2017.  

Tudo bem, o Estado está com dificuldades, 

a Assembleia Legislativa entendeu. Na época o ex-

presidente Theodorico Ferraço fez apelo aos 

Senhores Deputados para que compreendessem e 

negociassem esta emenda de um milhão e duzentos 

para quinhentos mil. A Assembleia Legislativa 

contribui, faz esforço, para ficar meia dúzia de 

secretários saindo exatamente nos dias de sessões e 

sem convidar os parlamentares dos municípios? 

Acho falta de respeito isso. Já foi comunicado à 

Casa Civil um monte de vezes e esta não toma 

providência; e deve tomar para que não tenha 

problema no Plenário.  

Não tem líder de governo que aguenta isto! 

Não sei como o Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes consegue trabalhar como líder. E olha 

que está aqui como líder desde 2016 e até agora, 

em 2017, conseguiu o que é mais difícil, aprovar 

todas as matérias do governo, mas nunca tem 

condições de conseguir audiência para um 

deputado como líder do governo, nem o vice-líder. 

 

O Sr. José Esmeraldo - (PMDB) - E está 

tomando, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

bola debaixo das pernas também, o líder do 

governo! 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) 

- Então, complementando esta reclamação do 

Senhor Deputado José Esmeraldo, e sei que muitos 

Senhores Deputados estão pensando a mesma 

coisa, é preciso que as pessoas contribuam com o 

governador, que está acabando de sair de problema 

de saúde, administrando o estado sem dinheiro, 

fazendo das tripas coração para poder cumprir com 

o pagamento de folha e custeio. Está tentando 

arranjar forma de o Espírito Santo não ficar nesta 

crise financeira brasileira e o Estado tem 

conseguido recursos.  

Todos os Poderes têm contribuído. Em 

2015 e 2016, tanto a Assembleia Legislativa, na 

presidência do Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço, como o Tribunal de Justiça e o Ministério 

Público reduziram o orçamento. A Assembleia 

Legislativa cedeu do orçamento de 2016 para 2017, 

dezoito milhões; e devolveu quase quarenta e cinco 

milhões para ajudar o estado.  

É justo todo este sacrifício dos Senhores 

Deputados, todos indo à base pedir perdão e 

desculpas porque não puderam cumprir as 

emendas, para ficar secretário que não tem nem 

respaldo político de peso andando nos municípios, 

na ausência dos Senhores Deputados, dando bola 

nas costas dos Senhores Deputados? 
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Não farei esse apelo nem ao líder do 

Governo, porque sei que S. Ex.ª não concorda com 

isso, e nem ao vice-líder. Inclusive, hoje, o Senhor 

Deputado Jamir Malini comunicou à Casa Civil a 

respeito disso, porque foi anunciado no grupo de 

deputados que o secretário está em Jerônimo 

Monteiro hoje.  

Estou pensando no dia que ele for a São 

Francisco como é que vou fazer. Em Aracruz sei que 

ele não vai porque não é doido, mas já foi em Baixo 

Guandu também e prometeu um monte de chuteiras e 

bolas.  

Isso é ridículo! Um secretário de Estado para 

distribuir bolas e camisas. Essa secretaria é inútil! Ela 

tinha que ser acoplada à Educação e pronto, para não 

ficar esse vexame. O Espírito Santo, um Estado 

moderno, um Estado civilizado, ficar tendo um 

secretário para distribuir bolas e camisas, porque essa 

secretaria só faz isso, ela não tem orçamento, não tem 

planejamento, não tem nada. É só distribuir bola, 

apito e camisa, o que vem desmoralizar a 

Assembleia, principalmente na base dos deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Findo o tempo destinado à fase das 

Comunicações, passa-se à Ordem do Dia. 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 09/2017, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 49/2017, que altera as 

Leis Complementares n.º 46, de 31 de janeiro 1994, e 

n.º 640, de 11 de setembro de 2012, que dispõe sobre 

licença e regra de promoção. Publicado no DPL do 

dia 30/03/2017. Na Comissão de Justiça o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na sessão ordinária 

do dia 04/04/2017. (Prazo até o dia 11/04/2017). 

Existe emenda ao projeto, para ser analisada pelas 

comissões.  

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Convoco a 

Comissão de Justiça.  

Declino da relatoria dessa matéria e designo 

o Senhor Deputado Sandro Locutor como novo 

relator do Projeto de Lei Complementar n.º 09/2017. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) - 
Senhor Presidente e senhores membros da comissão, 

tenho em mãos o PLC n.º 09/2017, de autoria do 

Governo do Estado, cujo teor dá conta de alteração 

das Leis Complementares n.º 46, de 31 de janeiro 

1994, e n.º 640, de 11 de setembro de 2012. 

Este projeto tem a emenda aditiva ao Projeto 

de Lei Complementar n.º 09/2017, de autoria do 

Senhor Deputado Nunes, que diz o seguinte: 
 

Art.1.º O inciso II, do artigo 41, da 

Lei Complementar n.º 46, de 31 de 

janeiro de 1994, passa a vigorar com 

a seguinte redação:  

 

“Art. 41 (...)  

 

(...)  

 

II - por motivo das licenças previstas 

no artigo 122, incisos I e II, por até 

60 (sessenta) dias, no inciso III (...) 

 

(...)”.  

 

 Este projeto de lei complementar é oriundo 

de duas alterações propostas por mim ao Governo do 

Estado. 

 Agradeço ao Governo do Estado por este 

projeto porque foi o Projeto de Lei Complementar n.º 

03/2017 apresentado por mim, alterando este artigo, e 

ato contínuo, porque estava desatualizada no site a 

legislação, apresentei uma emenda substitutiva ao 

projeto de lei complementar.  

Como o Governo tinha recebido essas 

informações, propôs que pudéssemos garantir à 

gestante com licença maternidade, para que o tempo 

de licença pudesse contar para os efeitos do seu 

afastamento. Lerei a íntegra do artigo:  

 

Art. 6º Será considerada, para fins 

de promoção por seleção, a 

avaliação de desempenho individual 

do servidor que estiver efetivamente 

exercendo, por um período mínimo 

de seis meses no ano base de 

avaliação, as atribuições do cargo 

efetivo, ou de cargo em comissão de 

direção, chefia ou assessoramento ou 

função gratificada, mesmo que em 

desempenho de funções em outro 

órgão, autarquia ou fundação do 

Poder Executivo Estadual, não sendo 

considerados os períodos de 

afastamento fictos, estabelecidos por 

lei como de efetivo exercício, exceto 

os períodos correspondentes às 

licenças por gestação e adoção.” 

(NR) 
  

Eu havia proposto, à época, que fosse 

relacionado à questão da licença por maternidade, por 

gestação, adoção, lactação e paternidade.  

Tratando-se de paternidade, o Governo 

argumentou que a licença com menos de trinta dias 

não seria atingida pela alteração legal. Então, relato 

favorável à matéria, acolhendo a emenda aditiva de 

autoria do Senhor Deputado Nunes, também com as 

sugestões de técnica legislativa da Diretoria de 

Redação, incluindo a retificação da remissão ao 

artigo citado, inciso II, do art. 41 da Lei 

Complementar n.º 46/94. Onde se lê art. 122, leia-se 

art. 125, com base em solicitação da Gerência do 

Setor de Legislação do Governo do Estado.  
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Relatamos pela aprovação, acolhendo a 

emenda de autoria do Senhor Deputado Nunes, com a 

emenda de redação e correções técnicas propostas, 

inclusive, pela PLR.  

Senhor Deputado Gildevan Fernandes, 

Presidente da Comissão de Justiça, relato favorável, 

mais uma vez agradecendo ao Governo do Estado por 

acolher uma sugestão deste parlamentar.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Em 

discussão o parecer. (Pausa) 

Não havendo discussão, em votação.  

Como votam os Senhores Deputados?  

 

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

relator. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Com o relator. 

 

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

relator. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (SD) - Com o 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - A 

presidência acompanha o voto do relator.  

Senhor Presidente, o parecer foi aprovado à 

unanimidade pela Comissão de Justiça, com as 

correções da Diretoria de Redação e com a emenda 

do Senhor Deputado Nunes.   

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Mesmo estando presidindo, se 

votasse, votaria favorável à matéria.  

Concedo a palavra à Comissão de Cidadania, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(NUNES - PT) - Obrigado, Senhor Presidente.  

Convoco a Comissão de Cidadania e Direitos 

Humanos, Senhores Deputados Jamir Malini, 

Gildevan Fernandes, Dary Pagung e Enivaldo dos 

Anjos.  

Há quorum, Senhor Presidente.   

Avoco para relatar o Projeto de Lei 

Complementar n.º 09/2017. (Pausa) 

Nosso parecer é pela aprovação, acatando, 

inclusive, as sugestões técnicas legislativas da 

Diretoria de Redação, incluindo a retificação da 

remissão do artigo citado no inciso II, do artigo 41 da 

Lei Complementar n.º 46/94: Onde se lê artigo 122, 

leia-se artigo 125, com base em solicitação da 

gerência de atos legislativos do Governo do Estado. 

E também a emenda aditiva ao projeto de lei 

complementar, de minha autoria. O inciso II, do art. 

41 da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 

1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

(...)  

II - por motivo das licenças previstas 

no art. 122, incisos I e II, por até 60 

(sessenta) dias, no inciso III e X.  

 (...) 

 

 Então, Senhor Presidente, acato também 

essas emendas. 

Em discussão o nosso parecer. (Pausa)  

 Não havendo quem queira discuti-lo, em 

votação.  

 Como votam os Senhores Deputados? 

 

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

relator. 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Com o relator. 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Com o relator. 

 

 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

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

aprovado à unanimidade.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Parabéns, Senhor Deputado 

Nunes, pela condução da Comissão.  

Concedo a palavra à Comissão de Saúde, 

para que esta ofereça parecer oral à matéria.   

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES - PMDB) - Convoco os 

membros da Comissão de Saúde, Senhores 

Deputados Almir Vieira e Eliana Dadalto. Há 

quorum. 

Avoco a matéria para relatar, acatando as 

emendas.  

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Como votam os Senhores Deputados? 

 

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

relator. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES - PMDB) - Senhor 



Vitória-ES, quinta-feira, 20 de abril de 2017 Diário do Poder Legislativo - 55 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade, 

com emenda e com as correções técnicas.  

Devolvo o projeto à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Concedo a palavra à Comissão 

de Finanças, para que esta ofereça parecer oral à 

matéria.   

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Convoco os membros 

da Comissão de Finanças. Há quorum.  

Avoco para relatar o Projeto de Lei 

Complementar n.º 09/2017, que altera as Leis 

Complementares n.
os

 46, de 31 de janeiro 1994, e 

640, de 2012.  

Meu parecer é pela aprovação, conforme 

parecer da Comissão de Justiça. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queria discutir, em 

votação.  

Como votam os Senhores Deputados? 

  

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

relator. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Com o relator. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Com o relator. 

  

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

 

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

relator. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Finanças, conforme o parecer da Comissão de 

Justiça. 

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. ALMIR VIEIRA - (PRP) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão de 

Justiça com relação ao Projeto Lei n.º 119/2017. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - V. Ex.ª tem amparo regimental. 

À Comissão de Justiça.  

Em discussão o Projeto de Lei Complementar 

n.º 09/2017.  

Não havendo orador inscrito, declaro 

encerrada a discussão. 

Em votação.  

Informo que a votação é nominal por se tratar 

de projeto de lei complementar. Os Deputados e 

Deputadas que votarem SIM aprovam a matéria e os 

que votarem NÃO rejeitam a matéria.  

Está aberta a votação pelo painel eletrônico.  

   

(Procede-se ao registro dos votos)  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votam os 

Senhores Deputados Erick Musso, 

Euclério Sampaio, Hudson Leal, 

Luzia Toledo, Padre Honório, Pastor 

Marcos Mansur e Theodorico 

Ferraço) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Amaro Neto, Da 

Vitória, Dary Pagung, Doutor 

Hércules, Doutor Rafael Favatto, 

Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Esmael de Almeida, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Jamir Malini, Janete de Sá, José 

Esmeraldo, Nunes, Raquel Lessa, 

Rodrigo Coelho, Sandro Locutor e 

Sergio Majeski)  

 

Votaram SIM vinte Senhores Deputados; 

uma abstenção do Presidente, regimentalmente 

impedido de votar. 

Aprovado o Projeto de Lei Complementar n.º 

09/2017.  

À Comissão de Justiça para redação final. 

 

Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 118/2017, oriundo 

da Mensagem Governamental n.º 51/2017, que tem 

por finalidade alterar as Leis n.
os

 6.999, de 

27/12/2001; 7.000, de 27/12/2001; e 10.011, de 

20/05/2013, que disciplinam, respectivamente, o 

ICMS, o IPVA e o ITCMD. Publicado no DPL do 

dia 05/04/2017. Na Comissão de Justiça o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na 

Sessão Extraordinária do dia 05/04/2017. (Prazo até o 

dia 12/04/2017). Existem emendas ao projeto de 

autoria do Senhor Deputado Rodrigo Coelho, para 

serem analisadas pelas comissões. 

Concedo a palavra à Comissão de 

Constituição e Justiça, para que esta ofereça parecer 

oral à matéria.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) - Senhor 

Presidente, esse projeto tem duas emendas do Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho. Hoje também recebemos 

emenda proposta pelo Senhor Deputado Sandro 

Locutor e, deste mesmo Senhor Deputado, também 

recebemos a solicitação de que abríssemos o canal de 

diálogo com o Governo do Estado a fim de construir, 

se possível for, o entendimento de mudanças no 

presente projeto.  
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Portanto, a pedido do Senhor Deputado 

Sandro Locutor, continuaremos nos prevalecendo do 

prazo regimental, para que tenhamos tempo de 

analisar as emendas propostas e modificações  
 

sugeridas pelo nobre Deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - É regimental. 

Discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 351/2016, do Senhor Deputado 

Nunes, que confere ao Município de Afonso Cláudio 

o título de Capital Estadual da Biodiversidade. 

Publicado no DPL do dia 16/12/2016. Parecer n.º 

22/2017, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade.  

Concedo a palavra à Comissão de Meio 

ambiente, para que esta ofereça parecer oral à 

matéria.   

Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto. Na 

sua ausência, Senhor Deputado José Esmeraldo. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(JOSÉ ESMERALDO - PMDB) - Presentes os 

Senhores Deputados Gilsinho Lopes, Gildevan 

Fernandes, Sandro Locutor e Amaro Neto. 

Avoco a matéria para relatar. 

Com certeza acompanharei o parecer do 

presidente da Comissão de Justiça, Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes, quanto à legalidade e à 

constitucionalidade. Não poderíamos deixar de emitir 

parecer favorável.  

Tudo que é meio ambiente é vida, Senhor 

Deputado Marcelo Cariacica Santos. 

Recentemente, tivemos uma reunião 

importante, em que participaram várias comissões, 

até o Anselmo Tozi e outras autoridades na área de 

meio ambiente vieram. Fiz uma fala porque sou 

apaixonado pelo meio ambiente. Sou apaixonado 

pelas árvores, principalmente por árvore nativa. A 

única árvore que não gosto é o eucalipto, quando é 

plantada irregularmente. Digo isso porque o eucalipto 

jamais pode ser plantado onde têm nascentes. Onde 

tem nascente não pode ser plantado eucalipto. Temos 

que plantar árvores nativas para que possamos dar 

sobrevida àquela nascente. É isso que sempre falei, 

tem dez anos que falo isso. 

Sabemos que falta água nos rios porque as 

nascentes, cada dia que passa, estão dizimadas. 

Temos o rio Doce. Dez mil nascentes foram 

dizimadas e até hoje nada foi feito. Logo no início 

daquela hecatombe, os jornais falavam dia e noite 

sobre o problema. Hoje, ninguém mais fala nada, está 

tudo quietinho. Essa que é a realidade. 

Água é vida, sem a água não sobrevivemos. 

Nada sobrevive sem a água.  

É um tema importante, tema do meio 

ambiente, muito importante mesmo.  

O governador Paulo Hartung marcou um gol 

de placa porque, na subida de Domingos Martins, 

fará uma barragem que será não só um ponto 

turístico, - é importante que se diga isso - mas 

também terá um depósito extra de um volume de 

água considerável, que será usado para a Grande 

Vitória, na época dos meses que não chove, que falta 

água, que é seco, que são os meses de julho, agosto, 

setembro e outubro, com pouca densidade 

pluviométrica. O governador, realmente, fez uma 

grande ação, mas precisa fazer também nos outros. 

Esses reservatórios têm que ser feitos também, por 

exemplo, no rio Jucu, como foi dito agora, e no rio 

Santa Maria. 

Uma das coisas que acho horrível, 

inadmissível, é o indivíduo que tem sua residência 

jogar, in natura, o esgoto dentro do rio. Por isso que 

tomei a liberdade de falar, em alto e bom som, nas 

quatro comissões que se reuniram.  

Na segunda-feira, começaremos a fazer 

alguma coisa que seja prática, porque a única coisa 

que vi até hoje é reunião. É reunião para lá, reunião 

para cá, reunião para lá e reunião para cá. E não vejo 

nada resolvido. Quero ver resolver!  

 Dei uma ideia ao senhor Anselmo Tozi, que é 

uma pessoa ligada ao governo: Vamos começar a 

acabar com essa questão do esgoto. Vamos chegar a 

Santa Leopoldina, vamos chegar a Iconha, vamos 

chegar a Cachoeiro de Itapemirim, vamos chegar a 

todas essas regiões que têm o esgoto jogado dentro 

do rio.  

 Isso é um crime! O indivíduo que tem 

coragem de fazer isso não é filho de Deus. Não é 

filho de Deus! Essa é a verdade!  

 Parabenizo o projeto. Sigo a 

constitucionalidade e aprovação do projeto em todo 

seu mérito e também porque não quero ser 

presidente. Não quero ser presidente de CPI. Não 

quero saber de CPI. Voto favoravelmente à matéria, 

como membro da Comissão de Meio Ambiente, uma 

vez que nosso presidente Senhor Deputado Doutor 

Rafael Favatto não se encontra aqui neste ambiente, 

neste sodalício.  

 Senhor Deputado, V. Ex.ª é o vice de Paulo 

Hartung. Paulo Hartung é sabido que é danado, 

colocou V. Ex.ª como vice e o Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes como líder. É a fome com a 

vontade de comer.  

 Vossa Excelência como presidente! É um 

prazer muito grande vê-lo presidindo a sessão. 

 Em discussão o parecer. (Pausa)  

 Encerrada.  

 Em votação.  

 Como vota o Senhor Deputado? 

 

 O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Com o relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(JOSÉ ESMERALDO - PMDB) - Como vota o 

Senhor Deputado Sandro Locutor, grande deputado 

de Cariacica city? 
 

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

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(JOSÉ ESMERALDO - PMDB) - Como vota o 

Senhor Deputado Doutor Hércules? O dia em que V. 

Ex.ª faltar à sessão, as lâmpadas, aqui, todas apagam! 
 

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

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(JOSÉ ESMERALDO - PMDB) - Como vota o 

Senhor Deputado Nunes? Perdeu agora, Nunes, o 

negócio ficou feio lá. Juntou V. Ex.ª e João Coser e 

perdeu para o cara, rapaz? Aquele cara era cria de 

Coser. Não consigo entender isso.  
 

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

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(JOSÉ ESMERALDO - PMDB) - Senhor 

Presidente, o parecer foi aprovado à unanimidade 

pela Comissão de Meio Ambiente.  

 Devolvo o projeto à Mesa.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Parabéns pelo trabalho na 

Comissão de Meio Ambiente, Senhor Deputado José 

Esmeraldo.  

 Registro que estão nas dependências da 

Assembleia Legislativa os alunos da Escola Hunney 

Everest Piovesan, de nossa cidade de Cariacica. É 

uma honra a presença de vocês aqui conosco nas 

galerias da Assembleia, assistindo a uma sessão 

ordinária em que estamos votando matéria de 

interesse da população de nosso estado. E, como 

cariaciquense, sinto-me muito honrado em recebê-los 

aqui no momento em que estou presidindo a sessão. 

Boa tarde a vocês, alunos do 3.º ano! 

 Concedo a palavra à Comissão de Finanças, 

para que esta ofereça parecer oral ao projeto.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcos Bruno) 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ALMIR VIEIRA - PRP) - Convoco os membros da 

Comissão de Finanças, Senhores Deputados José 

Esmeraldo, Jamir Malini, Gildevan Fernandes, 

Esmael de Almeida, Eliana Dadalto e Freitas.  

 Há quorum. 

 Avoco o projeto para relatar. (Pausa) 

 Senhores membros da Comissão de Finanças, 

vamos acompanhar o relatório da Comissão de 

Justiça e de Meio Ambiente pela aprovação do 

presente projeto.  

Em discussão o parecer. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Como votam os Senhores Deputados?   

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Com o relator. 

 

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

relator. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Com o relator. 

 

 O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Com o relator.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ALMIR VIEIRA - PRP) - Senhor Presidente, o 

parecer foi aprovado à unanimidade pela Comissão 

de Finanças.  

Devolvo o projeto à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Em discussão o Projeto de Lei 

n.º 351/2016. (Pausa)  

Não havendo orador inscrito, encerrada a 

discussão. 

Em votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão; os contrários se 

manifestem. 

Aprovado à unanimidade.  

À Secretaria para extração de autógrafos.  

 

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

pela ordem! Gostaria de justificar o voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - V. Ex.ª tem o direito, 

amparado pelo Regimento Interno desta Casa. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto 

o Senhor Deputado Nunes se dirige à tribuna, 

gostaria de registrar a presença nesta Casa do 

vereador Robson Fernandes e Silva, de Pinheiros, o 

popular Fernando, acompanhado do doutor Thiago 

Teixeira e da doutora Natália Lessa, advogada. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Fica registrado os 

cumprimentos de V. Ex.ª e também da Mesa 

Diretora. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Nunes. 
 

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

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, agradeço 

imensamente a todos nossos pares por terem votado 

favoravelmente a este projeto de nossa autoria. 

Agradeço também imensamente à Associação de 

Turismo de Afonso Cláudio, por ter nos dado essa 

tarefa de colocar este projeto na Assembleia 

Legislativa, dando conta do município de Afonso 
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Cláudio ser a capital da biodiversidade. 

O município de Afonso Cláudio sempre foi 

destaque no quesito de recursos naturais e é 

reconhecido por suas belezas naturais, tanto quanto 

no aspecto de sua fauna, flora e das belas 

cachoeiras ali existentes com seus desenhos 

moldados pela natureza. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Guandu, rio este que corta todo o município, 

realizou a 1.ª expedição científica hidrográfica do 

Rio Guandu em 2011, com o objetivo de promover 

o levantamento das condições socioambientais 

visando ao aperfeiçoamento da gestão ambiental e 

à sensibilidade da população sobre a importância 

da atuação do Comitê. Foram realizados estudos 

nos quatro municípios integrantes da bacia (Afonso 

Cláudio, Brejetuba, Laranja da Terra e Baixo 

Guandu). 

Fruto desta expedição foi o documentário 

produzido e confeccionado “Exposição Fotográfica 

e o Atlas Socioambiental’’ contendo todas as 

pesquisas e dados coletados sobre: recursos 

hídricos, educação ambiental, solos, 

biodiversidade, políticas territoriais e diagnóstico 

de percepção ambiental dos moradores da bacia, 

produto importantíssimo para a formulação de 

políticas públicas em defesa do meio ambiente. 

De todos os estudos realizados, os 

levantamentos de fauna e flora tiveram um maior 

destaque pela grandiosidade da biodiversidade 

presente e encontrada, revelando que a cidade de 

Afonso Cláudio possui a maior quantidade de 

espécies catalogadas, pela grande diversidade e por 

apresentar locais com grande incidência de 

espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. 

Afonso Cláudio, município localizado na 

região Centro-Serrana do estado do Espírito Santo, 

possui topografia montanhosa com relevos que 

oscilam entre 350 a 1.300 metros, possui belezas 

naturais cênicas com formações rochosas, 

cachoeiras naturais, vales, áreas cobertas por mata 

atlântica, características únicas e diversidades 

impressionantes, tornando-se o ambiente propício 

para inúmeras espécies em diversos status de 

conservação.  

Foi documentado um total de 386 

(trezentos e oitenta e seis) espécies de aves e 37 

(trinta e sete) espécies para mamíferos na bacia, 

sendo que no município de Afonso Cláudio foram 

380 (trezentos e oitenta) espécies de aves e 32 

(trinta e duas) espécies de mamíferos. Espécies de 

aves como papagaio Chauá (Amazona 

Rhodocorytha) endêmica e globalmente ameaçada, 

citada como “em perigo” pelo Bird Life, e espécies 

de mamíferos como o muriqui-do-norte 

(Brachyteles Hipoxanthus), classificado entre as 35 

(trinta e cinco) espécies mais criticamente 

ameaçadas da terra, é o maior primata das 

Américas reconhecido pela Unesco como 

identificador de qualidade ambiental, que o utiliza 

como símbolo de reserva da biosfera da Mata 

Atlântica, candidato a  mascote da Olimpíada de 

2016. 

Os estudos explanaram o potencial 

encontrado em Afonso Cláudio, cidade conhecida 

como “Cidade das Cachoeiras”, cujo povo luta 

para a preservação de sua natureza e também 

busca, há décadas, a condição de transformar o 

município na “Capital Estadual da 

Biodiversidade”.   

Acabamos agora de aprovar este projeto. 

Portanto, Senhor Presidente, quero mais 

uma vez, agradecer a todos os Deputados, a 

aprovação, e quero também agradecer 

imensamente à Associação de Turismo de Afonso 

Cláudio, essa oportunidade, e dizer que para nós, 

foi um momento de muita alegria ao apresentar 

este projeto nesta Casa. Queria mostrar um 

pouquinho do estudo feito pelo Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Guandu. 

Muito obrigado, Senhores Deputados e 

Senhoras Deputadas! 

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

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

que verifique o quorum, porque estou vendo que 

tem um número muito reduzido dos Senhores 

Deputados para discutir os assuntos de relevância 

que ainda se encontram em pauta. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - V. Ex.ª, neste momento, ao 

utilizar o microfone de aparte, dirigiu-se à Mesa 

pedindo recomposição de quorum para efeito de 

manutenção. É isso? O Regimento Interno desta 

Casa assegura o pedido de V. Ex.ª e, neste 

momento, peço aos colegas Senhores Deputados 

que registrem a presença, aqueles que porventura 

estiverem em Plenário. 

Convoco os Senhores Deputados que 

estiverem nas dependências da Assembleia 

Legislativa. Estamos fazendo recomposição de 

quorum. Os que não estiverem dentro do Plenário e 

estiverem ouvindo a campainha, por favor, dirijam-

se ao Plenário. 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado Sergio Majeski, líder da 

oposição. V. Ex.ª quer fazer algum comentário? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Fiquei na dúvida se aqueles que estão ausentes 
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deveriam ou não se registrar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - É uma questão de ordem? 

Caso omisso ao Regimento Interno, eu posso 

analisar.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Peça à Secretaria da Mesa para analisar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Devolverei a V. Ex.ª a 

resposta o mais rápido possível. 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Vice-líder do governo, 

Senhor Deputado Jamir Malini. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Nobre 

Presidente, Senhor Deputado Marcelo Santos, 

quero, em nome da vice-liderança do governo, 

agradecer aos nobres pares os votos dados ao 

projeto do governo. Agradeço a todos.  

Mas quero dizer que hoje é um dia muito 

feliz para nós, porque hoje é o aniversário da 

minha filha, Cinara. Ela está fazendo nove anos. 

Que Deus possa continuar abençoando aquela 

princesa, muito especial em minha vida e na de 

toda minha família. 

Muito obrigado aos demais pares pela 

votação de hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) -  Transmita à sua filha as 

nossas felicitações por esta data importante. 

Última chamada para que se algum 

parlamentar estiver dentro das dependências da 

Assembleia Legislativa possa dirigir-se ao plenário 

e registrar a sua presença. (Pausa) 

Não houve manifestação. 

 Encerrada a verificação de quorum.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam 

à chamada os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Dary Pagung, Doutor 

Rafael Favatto, Enivaldo dos Anjos, 

Erick Musso, Euclério Sampaio, 

Freitas, Gildevan Fernandes, 

Gilsinho Lopes, Hudson Leal, José 

Esmeraldo, Luzia Toledo, Padre 

Honório, Pastor Marcos Mansur, 

Sandro Locutor e Theodorico 

Ferraço) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Da 

Vitória, Doutor Hércules, Eliana 

Dadalto, Esmael de Almeida, Jamir 

Malini, Janete de Sá, Marcelo 

Santos, Marcos Bruno, Nunes, 

Raquel Lessa, Rodrigo Coelho e 

Sergio Majeski)  

 

 Registraram presença treze Senhores 

Deputados.  

 Há quorum para a manutenção da sessão. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

José Rocha Esmeraldo para justificação de voto ao 

Projeto de Lei n.º 351/2016, que é o item 03 da 

pauta. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Freitas, Gildevan 

Fernandes e José Esmeraldo) 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, o Projeto de Lei n.º 351/2016, de 

autoria do Senhor Deputado Nunes, confere ao 

Município de Afonso Claudio o título da Capital 

Estadual da Biodiversidade. Eu disse em minha 

fala que tudo o que se refere à água e ao meio 

ambiente é salutar para nós. Não vivemos sem o ar, 

sem a água e sem o alimento. Essa é a verdade, 

Senhor Deputado Marcelo Santos. Quando o 

Senhor Deputado Nunes traz a esta Casa de Leis 

um projeto como esse, ficamos extremamente 

felizes porque, pelo menos, tem alguém nesta Casa 

de Leis que se preocupa com o meio ambiente.  

 Têm dez anos que falo da tribuna desta 

Casa de Leis que faltará água no Estado do Espírito 

Santo, principalmente na Grande Vitória. Dez 

anos! Falavam assim: Esse cara está doido. Os 

caras foram todos embora, eu estou aqui e faltou 

água não só no Estado do Espírito Santo, de dois 

anos para cá, como também no país. E por quê? 

Porque acabaram com as matas nativas. O que faz 

o rio ser volumoso é exatamente a água que vem 

das nascentes.  

 

Lamentavelmente, Senhor Deputado Freitas, as 

nascentes, que têm como obrigação a cobertura da 

mata nativa, foram substituídas pelo eucalipto e o 

eucalipto é o maior inimigo da água. Essa é que é 

verdade. Onde você planta eucalipto nem cobra 

passa porque o pé de eucalipto tem capacidade de 

tirar do subsolo onze litros de água pode dia, ou 

seja, onde se planta eucalipto com certeza a água 

vai acabar. Isso tem acontecido no mundo 

todo, no Brasil e, principalmente, no Estado do 

Espírito Santo. Às vezes a pessoa fala: Ah, o 

Deputado José Esmeraldo é contra o eucalipto. 

Não sou contra o eucalipto. Sou contra plantar 

eucalipto onde não  deve. Aí eu pergunto: no Rio 
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Doce, quando houve aquela hecatombe e lá de 

Mariana, veio aquele monte de dejetos para o Rio 

Doce, acabando com ele, aí falaram: Vamos 

investir e restabelecer as dez mil nascentes. 

Mentira pura! Mentira pura! Tudo é conversa 

fiada. Não restabeleceram nenhuma nascente. 

Muito pelo contrário: ficou pior do que estava. 

Quando acontece um desastre, aparece um monte 

de padrinho, um monte de gente boa, um monte de 

gente dizendo: Vamos resolver! Mentira! Não 

resolvem nada. Esses caras não têm palavra, esses 

caras são tudo papo-furado, esses caras não 

cumprem nada do que falam. O exemplo está aí: o 

Rio Doce está morrendo. 

 Aqui temos um monte de Deputados de 

Colatina e gostaria que S. Ex.as falassem sobre o 

Rio Doce. Ninguém fala do Rio Doce. Aliás, existe 

um ditado que fala: Santo de casa não faz milagre 

e parece que é verdade, Senhor Deputado Jamir 

Malini.  O Rio Doce, aquela maravilha, que 

é um rio federal, morreu, só tem areia, é areia, 

areia, areia.  

Agora mesmo estou vendo o Presidente 

Temer querendo jogar água do Rio São Francisco 

para a região Norte. Eles só sabem tirar do São 

Francisco, mas não sabem recuperá-lo e ele está 

morrendo. O que acontece é que infelizmente o Rio 

São Francisco está morrendo também e agora o 

mencionado rio é obrigado a ser o pai de todo 

mundo, isto é, de Alagoas e de todos os estados da 

Federação porque não tem mais água, acabaram 

com a água, derrubaram a mata nativa toda, 

acabaram com tudo. Agora fizeram lá uma 

canalização para encher os açudes através do Rio 

São Francisco, pai de todos. Mas não vi o governo 

federal até hoje - seja Temer, Lula ou Dilma, essa 

maluca, seja quem for - não vi nenhum cara ainda 

falar que vai botar um milhão, dois milhões ou três 

milhões e vai colocar na Mantiqueira para 

recuperar o Rio São Francisco. Muito pelo 

contrário: só sabem tirar, só sabem explorar e, cada 

vez mais, arrancar tudo o que o pobre São 

Francisco tem. 

 Nunca vi um governo tão safado, tão 

pilantra, tão mentiroso e tão irresponsável como 

esse governo federal. Sou da verdade, não sou da 

mentira. Não estou aqui para elogiar coisa errada; 

não interessa, sou o que é verdade. É por isso que 

este país está do jeito que está, Senhor Deputado 

Da Vitória, porque V. Ex.ª acha que porque é do 

PDT tem que elogiar o PDT. Elogio se estiver 

fazendo certo. Mas estou me referindo ao governo 

federal. Temer é do PMDB, meu partido. Vou 

dizer que o PMDB do Temer está muito bom? Está 

ruim para caramba. Agora mesmo prenderam uma 

quadrilha do PMDB, um monte de bandido e a 

prisão não vai parar nunca, vai prender todo mundo 

e, no final, não vai ter nego para fechar a porta da 

cadeia. 

Para finalizar minha fala, digo que isso é 

uma vergonha. Até agora o prefeito de Jaguaré foi 

preso também. Não tem vergonha na cara? 

Prenderam o prefeito de Jaguaré e não sei mais 

quantos junto. Estou vendo a Lava-jato. Esses 

caras tinham que ser presos. Prenderam no Rio de 

Janeiro um monte de indivíduos do Tribunal de 

Contas, que ganham não sei quantos mil reais. O 

povo todo gostou porque é tudo ladrão, safado, 

pilantra, vagabundo, ordinário. Aí o cara mete a 

caneta e os caras saem todos da prisão. Isso vai 

revoltando o povo. Chegará uma hora em que será 

difícil dizer que é político ou que trabalha em setor 

público. Vou parar por aqui se não eu fico aqui três 

horas falando. 

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI -  PP) - Obrigado, Senhor Deputado José 

Esmeraldo. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Pela ordem primeiramente para a 

Senhora Deputada Janete de Sá e depois V. Ex.ª. 

Pode ser, Senhor Deputado Da Vitória?  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - A Senhora 

Deputada Janete de Sá vai discutir? Só quero fazer 

um registro muito rápido, com a permissão 

também do Líder do Governo. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Pois não, Senhor Deputado Da Vitória. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Obrigado, 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes. Quero 

parabenizar o Senhor Deputado José Esmeraldo, 

principalmente porque o ilustre Parlamentar está se 

posicionando nesta Casa em defesa do meio 

ambiente, em defesa dos projetos e em defesa do 

Rio Doce. V. Ex.ª estava falando na tribuna e eu 

estava aqui do lado observando o discurso sempre 

eloquente e sempre entusiasmado de V. Ex.ª.  

Sou deputado de Colatina e agradeço o 

apoio de V. Ex.ª em relação ao rio Doce. Estou e 

estarei sempre presente em defesa do nosso rio 

Doce, que foi devastado por essa empresa 

Samarco, com esse crime ambiental.  

Nós nos posicionamos nesta Casa e V. Ex.ª, 

quando estava presente, sempre esteve ao nosso 

lado. Mas também se fosse convocado, estaria 

sempre presente.  

Diferente do posicionamento de V. Ex.ª, 

quero apenas confirmar que estarei sempre 

presente em defesa do nosso meio ambiente, em 
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especial do nosso rio Doce. 

Quanto ao PMDB de V. Ex.ª, tenho certeza 

que ele tem quadros bons, porque acredito na 

lisura, na idoneidade e na boa conduta de V. Ex.ª. 

Pode ser que V. Ex.ª ocupe cada vez mais cargos 

importantes neste Estado e, talvez, no País, para 

que possa honrar o nosso PMDB no País.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Só para 

fazer um registro, a próxima pessoa a discutir as 

questões políticas, reivindicarei que seja vice-líder 

do Governo. O primeiro vice-líder Senhor 

Deputado Erick Musso ficou dois anos e hoje é 

presidente desta Casa. V. Ex.ª, com apenas dois 

meses, já assumiu a Presidência hoje também. 

Presente bom no dia do aniversário da sua filha 

Cinara, que deve estar satisfeita em presenciar o 

pai presidindo esta Casa!  

Quero também elogiar o discurso do 

Senhor Deputado José Esmeraldo em defesa do 

meio ambiente. Desde o mandato anterior, sou 

testemunha de S. Ex.ª sempre defendendo o meio 

ambiente, protestando contra a monocultura do 

eucalipto, contra o plantio de eucaliptos próximos 

às nascentes, na defesa do reflorestamento dos 

nossos rios. Parabéns, Senhor Deputado José 

Esmeraldo! Devolvo a palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Obrigado, Senhor Deputado 

Gildevan Fernandes. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto a 

Senhora Deputada Janete de Sá se encaminha para 

a tribuna, só por questões regimentais, o Senhor 

Deputado José Esmeraldo discursou sem estar 

registrado e o Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes também se manifestou sem estar 

registrado. É uma questão regimental que temos 

que observar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Registraremos a presença. 

Obrigado pela contribuição, Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Janete de Sá.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, também quero dizer, Senhor Deputado 

Jamir Malini, com todo carinho que V. Ex.ª 

merece, que, de fato, pedimos para discutir. Não 

quis entrar em contenda com os colegas, mas é 

bom criarmos isso como uma disciplina para 

evitar... Quando é no caso de um homem, um 

colega não passa à frente, mas, quando é uma 

mulher, vários tentam passar à frente, achando que 

não vamos contestar. Deixei, tudo bem, porque já 

estamos no adiantar da hora e vejo poucos 

deputados nesta Casa para discutir algumas 

questões. Eentão, por isso, não questionei, mas que 

V. Ex.ª observe e que o mesmo tratamento seja 

dado nesta Casa quando for uma fala feminina, na 

ordem que prevê o Regimento, e quando for uma 

fala masculina. 

Reitero a questão do projeto do Senhor 

Deputado Nunes, por ele atentar para o município 

de Afonso Cláudio como um município que, de 

fato, tem uma biodiversidade fantástica e que, por 

isso, merece desta Casa a condição de capital nesse 

sentido.  

Mas, como todos que me antecederam 

fazem, já por costume, nas suas falas, quando 

discutem um projeto, também quero informar que, 

nesta tarde, na condição de presidente da CPI que 

investiga os maus-tratos contra os animais no 

Estado do Espírito Santo, protocolei no Ministério 

Público denúncia do que investigamos sobre maus-

tratos de animais que foram denunciados na CPI, 

feitos pelo canil Villa Blue Point, que fica no 

Retiro do Congo, no Município de Vila Velha.  

Sua proprietária, dona Nicole Presotti 

Corteletti e a senhora Leticia Medeiros de Oliveira 

estiveram nesta Casa, em audiência da CPI, 

prestando esclarecimentos, e ficou constatada, na 

ocasião, a prática de diversos crimes, que foram 

inclusive checados in loco por uma diligência que 

fizemos no canil junto com o Conselho Regional 

de Medicina Veterinária do Estado do Espírito 

Santo, com a Sociedade Protetora de Animais e a 

Delegacia do Meio Ambiente contra os maus-tratos 

de animais. Estivemos no local e detectamos a 

violação de vários direitos dos animais, vários 

crimes, inclusive crime ambiental, em que uma 

fossa a céu aberto dispõe de carcaças e fezes de 

animais, contaminando o meio ambiente. Animais 

são operados e sofrem  

procedimentos cirúrgicos sem anestesia, por 

pessoas  

desqualificadas. Não são profissionais médico-

veterinários que estão fazendo essas diversas 

cirurgias: castração e cesariana nos animaizinhos 

das raças Spitz Alemão, Maltês e Yorkshire. 

Fazem esses procedimentos causando dor e 

sofrimento a esses animais, o que é uma 

característica de maus-tratos.  

 Entregamos hoje.  Foi endereçado à 

procuradora-geral, Elda Márcia Moraes Spedo, 

mas como em exercício está o procurador Eder 

Pontes, entregamos a S. Ex.ª acreditando na 

celeridade desses procedimentos junto ao 

Ministério Público, que poderá abrir um 

procedimento administrativo para apurar questões 
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nas áreas cíveis e criminais para que essa 

proprietária e os denunciados sejam punidos, 

dando voz a esses animais e tirando esses animais 

do sofrimento.  

Fizemos vários pedidos, Senhor Presidente. 

Como o senhor deu um tempinho a mais ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo, peço apenas mais dois 

minutos no máximo para elencar os pedidos que 

fizemos.  

A ação tem um pedido de liminar para 

suspenção imediata das atividades do canil 

clandestino, porque não tem nota fiscal, não tem 

CNPJ, não paga impostos para a sociedade e age 

sem nenhuma licença ambiental, nem para operar, 

enquanto canil no município de Vila Velha. Então, 

já que está na clandestinidade, que tenha suas 

atividades suspensas.  

Outro pedido: sequestro em caráter 

incidental de todos os cães que ali se encontram, 

com nomeação da proprietária do canil como fiel 

depositária dos animais catalogados, não 

permitindo a venda, procriação, doação, exposição 

dos mesmos até o final do processo, ficando a 

proprietária responsável pela alimentação, 

cuidados à saúde e segurança dos animais sob sua 

guarda.  

Que seja nomeado um perito da Justiça 

para catalogar e avaliar esses animais sob posse do 

canil. Esses animais deverão ser identificados com 

microchip ou então com alguma identificação 

apropriada, sob a fiscalização do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária do Estado do 

Espírito Santo e da Sociedade Protetora dos 

Animais.  
Outro pedido: determinar, também, que o 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado do Espírito Santo e a ONG Sopaes fiscalizem 

mensalmente as atividade do canil, que hoje está 

sendo fiscalizado pela Delegacia de Crimes 

Ambientais e pela Área de Proteção Animal; e 

determinar que qualquer procedimento necessário a 

garantir a saúde dos animais, sob guarda, seja 

realizado por veterinário contratado para esse fim.  

Enfim, para finalizar, que sejam adotadas as 

medidas necessárias e cabíveis para o ajuizamento 

das ações penais em desfavor da senhora Nicole 

Presotti Corteletti, proprietária do canil Villa Blue 

Point, e da senhora Leticia Medeiros de Oliveira, 

que operava os animais sem qualificação 

profissional para esse fim e, também, sem anestesia 

adequada, levando os animais a sofrimento e à dor.  

Isso que tenho para informar a esta Casa, 

fruto de umas das etapas do trabalho da CPI que 

investiga no Espírito Santo os maus-tratos contra 

os animais.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de pedir 

recomposição de quorum. 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) -  É regimental o pedido de V. 

Ex.ª. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Quero 

justificar o voto também. 

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Primeiro faremos a recomposição 

de quorum, por favor. 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Encerrada a verificação de 

quorum.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam 

à chamada os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Jamir Malini, Janete de 

Sá, José Esmeraldo, Marcelo 

Santos, Nunes, Raquel Lessa, 

Rodrigo Coelho e Sergio Majeski) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória, Doutor 

Hércules, Eliana Dadalto, Esmael 

de Almeida e Marcos Bruno)  

 

Registraram presença cinco Senhores 

Deputados.  

 

Não há quorum para manutenção da sessão, 

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

Deputados para a próxima, solene, dia 11 de abril 

de 2017, às 19h, conforme requerimento do Senhor 

Deputado Da Vitória, aprovado em Plenário, em 

comemoração ao Aniversário da Polícia Militar do 

Espírito Santo, e comunico que haverá sessão 

ordinária dia 12 de abril de 2017, para a qual 

designo 

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 
ORDEM DO DIA: discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de Lei n.os 

118/2017, 120/2016 e 137/2016; discussão única, 

em regime de urgência, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 10/2017; votação adiada, com 

discussão única encerrada, dos Projetos de Lei n.os 

64/2016, 68/2016 e 86/2016; votação adiada, com 

discussão única encerrada, do Projeto de Resolução 

n.º 59/2015; votação adiada, com discussão única 
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encerrada, do Projeto de Lei n.º 53/2012; votação 

adiada, com discussão única encerrada, do Projeto 

de Resolução n.º 38/2016; votação adiada, com 

discussão única encerrada, do Projeto de Lei n.º 

15/2015, 155/2015, 186/2015, 196/2015, 310/2015, 

329/2015, 377/2015, 384/2015, 418/2015, 

432/2015, 457/2015, 24/2016, 28/2016, 40/2016, 

56/2016, 105/2016 e 126/2016; votação adiada, 

com discussão prévia encerrada, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 22/2015; votação 

adiada, com discussão prévia encerrada, do Projeto 

de Resolução n.º 57/2015; votação adiada, com 

discussão prévia encerrada, dos Projetos de Lei n.os 

480/2015, 02/2016, 60/2016, 95/2016, 109/2016, 

114/2016, 129/2016, 86/2015, 162/2015, 272/2015, 

365/2015, 409/2015 e 443/2015; votação adiada, 

com discussão prévia encerrada, das Propostas de 

Emenda Constitucional n.os 06/2016 e 07/2016; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, 

dos Projetos de Lei n.os 83/2016, 84/2016, 89/2016, 

91/2016, 98/2016, 103/2016, 106/2016, 125/2016, 

152/2016, 161/2016, 178/2016, 181/2016, 

183/2016, 194/2016, 207/2016, 218/2016, 

224/2016, 229/2016, 251/2016, 264/2016 e 

274/2016; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Decreto Legislativo n.º 

64/2015; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, dos Projetos de Resolução n.os 15/2016 e 

30/2016; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, dos Projetos de Lei n.os 159/2015 e 

193/2015; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, da Proposta de Emenda Constitucional 

n.º 08/2016; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, dos Projetos de Lei n.os 33/2016, 

242/2016, 263/2016, 282/2016, 284/2016 e 

286/2016; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Resolução n.º 27/2016; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, 

dos Projetos de Lei n.os 449/2015, 166/2016, 

202/2016, 297/2016, 306/2016, 198/2016 e 

299/2016; discussão especial, em 2.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 213/2016; discussão especial, em 

2.ª sessão, dos Projetos de Resolução n.os 08/2017, 

11/2017 e 12/2017. 

Está encerrada a sessão. 
 

Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

dois minutos. 
 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registrou presença o Senhor 

Deputado Bruno Lamas.  
 

___________________________________________ 

 

SÉTIMA SESSÃO SOLENE, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 DE 

ABRIL DE 2017. 

 

ÀS DEZENOVE HORAS E VINTE 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO DA 

VITÓRIA OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Senhoras e senhores, 

Deputados presentes, telespectadores da TV Ales, 

boa noite! 

É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

para a sessão solene em homenagem ao aniversário 

da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 

Convido o proponente da sessão, Senhor 

Deputado Da Vitória, para tomar assento à Mesa e 

proceder à abertura desta sessão solene, conforme é 

regimental. 

Convido também o presidente da Comissão 

de Segurança, Senhor Deputado Gilsinho Lopes, e a 

Senhora Deputada Estadual Raquel Lessa, para 

tomarem assento à Mesa. (Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa as 

referidas autoridades) 
 

O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA - 

PDT) - Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão e solicito à Senhora Deputada Raquel Lessa 

a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 

 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Josué, 1:8) 

 

O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA - 

PDT) - Dispenso a leitura da ata da sessão anterior e 

informo aos Senhores Deputados e demais presentes 

que esta sessão é solene, em homenagem ao 

aniversário da Polícia Militar do Estado do Espírito 

Santo, conforme requerimento de minha autoria, 

aprovado em Plenário. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convidamos para compor 

a Mesa o excelentíssimo senhor José Carlos da 

Fonseca Junior, secretário-chefe da Casa Civil do 

Governo do Estado; o excelentíssimo desembargador 

Mário Ribeiro Cantarino Neto, presidente do TRT, 

da 17.ª Região; o excelentíssimo Coronel Nylton 

Rodrigues Ribeiro Filho, comandante-geral da 

Polícia Militar do Espírito Santo; o excelentíssimo 

Coronel Marcelo D’Isep, comandante do Corpo de 

Bombeiro; o tenente-coronel Rogério Fernandes 

Lima, presidente da Assomes; o senhor Flávio 

Coelho, inspetor chefe da Alfândega; o vereador 

Denninho, de Vitória, representando a Câmara de 

Vereadores da capital. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 
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O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA - 

PDT) - Convido o Senhor Deputado Almir Vieira 

para compor a Mesa conosco. (Pausa) 

 

(Toma assento à Mesa o referido 

deputado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, darão 

entrada no plenário as Bandeiras do Brasil e do 

Estado do Espírito Santo, conduzidas pelas oficiais: 

2.º Tenente Lívia Camporez Giuberti, com a 

Bandeira do Brasil, e a 2.º Tenente Nagila Barbosa 

Nascimento, com a Bandeira do Espírito Santo. 

(Pausa) 

 

(As convidadas conduzem as 

Bandeiras ao Plenário)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Em seguida, serão 

executados os hinos Nacional e oficial do Estado do 

Espírito Santo, pela banda da Polícia Militar do 

Espírito Santo, sob a regência do maestro, tenente 

Elicelmo. 

Convido todos para, de pé, ouvirmos a 

execução do Hino Nacional e o do Espírito Santo. 

(Pausa) 

 

(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – O deputado proponente 

desta sessão e a Assembleia Legislativa agradecem a 

participação da Banda da Polícia Militar do Espírito 

Santo, regida pelo maestro tenente Elicelmo.  

 Assistiremos à saída solene das Bandeiras. 

(Pausa)  

 

(Procede-se à retirada das 

Bandeiras)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Registro a presença do 

major Sérgio Luiz Anechini; do tenente-coronel 

Sebastião Aleixo Santos Batista, representando o 

capitão Felisberto; do tenente-coronel Pimenta, da 

Assessoria Militar da Assembleia Legislativa, e do 

capitão José Raimundo de Jesus, presidente da 

Aspomires.  

Fará uso da palavra o proponente desta 

sessão, Senhor Deputado Da Vitória. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA – 

PDT) – Passo a presidência dos trabalhos ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. (Pausa)  

Boa noite. Quero cumprimentar cada um dos 

presentes aqui e, em especial, nossos amigos e 

amigas da nossa instituição da Polícia Militar do 

Espírito Santo.  

Quero cumprimentar neste momento o 

presidente desta sessão que também é presidente da 

Comissão de Segurança, Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes; a Senhora Deputada Raquel Lessa; o Senhor 

Deputado Almir Vieira; o secretário da Casa Civil, 

José Carlos da Fonseca Junior; o presidente do TRT 

da 17.ª Região, desembargador Mário Ribeiro 

Cantarino Neto; o comandante-geral da Polícia 

Militar do estado do Espírito Santo, coronel Nylton 

Rodrigues Ribeiro Filho; o comandante do Corpo de 

Bombeiros, coronel Carlos Marcelo D’Isep Costa; o 

tenente coronel Rogerio Fernandes Lima 

representando aqui todas as associações de classe da 

Polícia Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo; 

o capitão José Raimundo de Jesus, da Aspomires; e o 

inspetor chefe da Alfândega, Flavio Coelho. 

 Em nome do vereador Denninho gostaria de 

saudar todos os nossos vereadores e demais 

lideranças. Registro a presença do Mir de Guararema, 

nosso amigo e vereador por Nova Venécia; o Cabo 

Max, vereador pelo município de Viana. Em nome do 

nosso companheiro amigo Olmir Castiglione - 

policial militar e vereador por quatro mandatos pelo 

município de Colatina - gostaria de saudar todas as 

demais lideranças, senhoras e senhores.  

 Hoje é um dia em que comemoramos nesta 

Casa o aniversário da Polícia Militar. Já é uma 

tradição. Praticamente há dez anos fazemos essa 

homenagem e a nona vez que fazemos a entrega das 

medalhas Alferes Tiradentes, em que os 

representantes da sociedade, deputados e deputadas 

desta Casa, legitimados pelo voto, escolhem um 

representante da nossa Polícia Militar para que seja 

homenageado. 

 Durante os cento e oitenta e dois anos de sua 

história, a briosa Polícia Militar do Estado do Espírito 

Santo passou por mudanças estruturais. Vemos neste 

momento, em que o policial militar capixaba sangra, 

uma mudança que merece total atenção de todos os 

envolvidos na segurança pública de nosso estado 

inclusive a sociedade, que é a principal beneficiada 

pela atuação de nossos nobres homens e mulheres. 

 Estendemos também essa homenagem a 

todas as instituições de que se compõe o amplo 

sistema de segurança pública como o Corpo de 

Bombeiro Militar. A esses homens e mulheres 

confiamos nossa prerrogativa de liberdade. Sim, 

liberdade porque é a PM que garante a segurança 

das ruas, incentiva a população a viver nas nossas 

cidades, caminhar pelas ruas, sentarmos nos bancos 

de praças, parques, enfim, nos sentirmos seguros o 

bastante para aproveitarmos o convívio social 

público. 

 Pudemos sentir na pele a falta da liberdade 

quando, durante uma semana, nossos policiais 

militares cobraram melhorias em suas condições de 

trabalho. Nesses últimos dias, de incertezas, a 

população pode perceber a real importância de nossa 

instituição e valorizar a dedicação dos nossos 

policiais. 
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 O policial militar veste sua farda todos os 

dias, sai de sua casa deixando para trás maridos e 

esposas, filhos e filhas, netas e netos, pais e mães que 

não sabem se verão novamente seu ente amado. Por 

tantas vezes já foram abordados nas ruas sendo 

repreendidos em situações constrangedoras. O 

cidadão que se sente seguro com a presença do 

policial militar, às vezes se sente incomodado com a 

sua presença. Cobra, reclama, ameaça e não se 

importa se o policial está trabalhando há vinte e 

quatro horas sem dormir, se está com problemas 

pessoais, se o salário para quem ingressa é o pior do 

país. Ah, mas se você sabia do salário quando fez o 

concurso, por que reclamar agora? Quem ainda não 

ouviu essa frase, ouvirá. 

 Não há profissão no mundo mais fiscalizada 

por tudo e por todos. Todos opinam com ou sem 

conhecimento de causa. Trabalhamos fardados, 

identificados, somos fotografados e filmados. 

Quando há escuridão, não se reclama dela, mas sim 

da ausência da luz. Pelo prato bem temperado, quem 

recebe os louros é o cozinheiro; nunca o sal que 

temperou. Assim é nossa Polícia Militar, que recebe 

críticas quando há violência, mas não é elogiada em 

tempos de paz.  

Quem recebe os louros é quem apresenta os 

números da redução da criminalidade, mas não a 

Polícia Militar, quem combateu o crime e colocou 

seu peito à prova de balas, tiros esses que esperamos 

não serem disparados. 

 Há vinte e sete anos, tornei-me filho dessa 

instituição, vestindo a mesma farda que os senhores e 

as senhoras usam neste momento, um tanto 

desgastada, tendo que afirmar, pois passei por 

momentos desafiadores, porém, jamais derrotado em 

minha missão de ser um policial dedicado, humilde e 

aguerrido.  

 Estou na reserva há onze anos, desde quando 

tive a oportunidade de representar a sociedade como 

deputado estadual nesta Casa. Outrossim, nossos 

homens e mulheres, após ouvirem esse breve relato, 

ininterruptamente necessitam se fortalecer, se 

reaparelhar, se modernizar, ampliar e aprimorar seus 

efetivos, incentivar e amparar seus quadros por meio 

da melhoria do padrão de vida e dos planos de 

carreira de nossa instituição, da garantia de 

assistência médica hospitalar e educacional, da 

garantia de aposentarias ou pensões por invalidez ou 

morte no serviço da nossa instituição. Compreendo 

que policial militar, mesmo em férias ou em folga, 

sempre é um membro da instituição e tem que estar 

sempre à disposição da sociedade e nunca deixa de 

ser, em momento algum, o necessário defensor da 

segurança pública. 

 Nos últimos anos nesta Casa de Leis, por 

meio de projetos, ofícios e requerimentos de minha 

autoria, de autoria da Comissão de Segurança, Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, essencial aos pleitos da 

categoria que envolve o tema, lutamos e cobramos 

por cada uma das melhorais que conquistamos nos 

últimos anos. 

 Projetos como o de nossa autoria, que sustam 

os efeitos do arcaico regulamento disciplinar da 

Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tramitam 

nesta Casa e esperamos o acolhimento dos nobres 

deputados estaduais para que possamos atualizá-lo, 

sem que nossos policiais sofram punições baseadas 

em um estatuto extremamente ultrapassado. 

 Solicitamos ao Governo do Estado, ao enviar 

para esta Casa de Leis projetos de interesse da Polícia 

Militar que o faça com um tempo para debate, para 

diálogo, que tanto cobramos durante o mês de 

fevereiro, para que esta Casa, com seus legítimos 

representantes, possa ter um pouco mais de 

informação para suas posições e também contribuir 

com sugestões ao Governo do Estado em qualquer 

pensamento de melhoria das nossas instituições, 

especialmente a da Polícia e do Bombeiro Militar. 

 Diferentemente do projeto de lei 

complementar que cortou boa parte das promoções 

dos militares estaduais, o projeto, que ao chegar a 

esta Casa com um pedido de urgência, foi aprovado 

sem o devido debate que um processo democrático 

requer.  

O tiro no peito do policial militar capixaba, 

que sangrava pelos últimos acontecimentos, jogou 

ainda mais para o chão a autoestima de homens e 

mulheres que já estão usando a imponente farda de 

forma desmotivada e psicologicamente abalada, por 

não alcançarem sua tão esperada promoção. 

 Nesse sentido, entendemos como urgência 

tratarmos nesta Casa da aprovação de leis que 

estabeleçam condições adequadas para a instituição 

Polícia Militar ser sistemática e eficiente para o 

trabalho junto ao cidadão. 

 Dando início ao término deste discurso, 

suplico aos nossos policiais e bombeiros militares 

que, ao usarem essa farda, deixem de lado todos os 

problemas, por menores que sejam. Que se orgulhem 

de fazer parte desse seleto grupo de homens e 

mulheres que dedicam suas vidas à proteção de 

desconhecidos. Que levantem as cabeças ao entrarem 

em suas viaturas e que possam olhar para seus filhos 

e filhas e que estes, com orgulho de seus pais e mães, 

possam contar aos amigos de escola que são filhos e 

filhas de um honrado e de uma honrada policial 

militar. 

 Não pensem que os senhores e as senhoras 

são heróis desconhecidos. As pessoas que lhes amam 

sentem orgulho dos heróis que voltam todos os dias 

para a casa com o suor das fardas e com o 

pensamento do dever cumprido. 

 Aos cidadãos que nos escutam pela TV Ales 

e que lotam este plenário e a nossa galeria, faça a 

mesma súplica para que os nossos policiais militares, 

esses homens e mulheres, sejam recebidos nas ruas 

com todo amor, com todo carinho e com toda 

responsabilidade, sabendo que atravessam os piores 

momentos já vividos nessa instituição do nosso 

Estado do Espírito Santo. 
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 Saibam que esses homens e mulheres são de 

carne e osso como vocês, que sofrem, que sentem 

dor, sentem frio e que estão lhes protegendo, seja de 

dia, seja enquanto você dorme, para que lhes 

garantam o direito de ir e vir. São esses bravos 

guerreiros e essas bravas guerreiras que saem de casa 

para enfrentar bandidos armados para que possam ir e 

voltar de seus trabalhos, do seu lazer, protegendo 

você, seus filhos e sua família. Valorize-os! 

 Aos nossos governantes, aos que decidem a 

vida de nossos policiais, assim como nós, deputados 

estaduais desta Casa, peço parcimônia para que 

possamos dar a esses homens e mulheres condições 

dignas de trabalho, para que possam exercer a 

profissão, uma das mais sublimes, com toda estrutura 

necessária, motivados e com orgulho de vestir a farda 

e dizer que fazem parte de uma instituição com cento 

e oitenta e dois anos de relevantes serviços prestados. 

 Agradeço a todos que colaboraram para que 

pudéssemos ter as oportunidades de conquistas com a 

nossa instituição nos últimos tempos. Até pela minha 

formação familiar, até pela nossa formação 

profissional, todos sabem que sou levado por muito 

entusiasmo e sou de acreditar que os períodos difíceis 

são para que nos deem cada vez mais anticorpos, que 

nos fortaleçam, para que possamos sair mais 

fortalecidos e vencermos os desafios que nos são 

colocados. 

 Agradeço a cada um dos senhores e senhoras 

presentes. Pedimos a cada um de vocês que possam 

acreditar que teremos cada vez mais dias melhores 

para essa instituição que pertence ao cidadão 

capixaba, que pertence a essa história de cento e 

oitenta e dois anos. Agradeço aos nossos deputados 

estaduais que sempre apoiaram os trabalhos e que 

também valorizaram os nossos recursos humanos da 

nossa Polícia Militar, aqui representados pelos 

Senhores Deputados Gilsinho Lopes, Raquel Lessa e 

Almir Vieira, assim como estendo a todos os demais. 

 Agradeço cada contribuição de sugestão que 

já tivemos nesta Casa de Leis para encaminhar ao 

Governo do Estado, para que pudesse transformar 

essas sugestões em regras para normatizar a vida 

profissional e também valorizar os nossos 

profissionais da nossa instituição, dentre eles cito o 

nosso companheiro Ramalho, que se faz presente. 

Muitas sugestões, Ramalho, nos deram a 

oportunidade de, dentre elas, homenagear cada um 

dos nossos membros da Polícia Militar que merecem 

ser homenageados. Uma sugestão que acolhi em 

relação a essa Medalha Alferes Tiradentes. Agradeço-

lhe em público e peço palmas para que você continue 

nos dando sugestões, um exemplo que cabe a 

qualquer um que queira o bem da nossa instituição. 

(Palmas)  
 Na vida da gente, a humildade é que tem o 

poder de buscar, cada vez mais, o nosso sucesso. Sei 

que, na Polícia Militar, há pessoas que, além da sua 

formação profissional e além da sua formação 

familiar, são homens e mulheres de bem, pautados de 

humildade e que servem o cidadão não só pelo dever, 

mas também pela sua vontade de escolher essa 

profissão e entregar a vida para nossa sociedade. 

 Este momento é de comemoramos porque a 

instituição está acima de qualquer desafio, a 

instituição está acima de qualquer dificuldade e 

somos uma das únicas instituições que completarão 

praticamente duzentos anos nos próximos dias, pois 

são cento e oitenta e dois anos.  

 Agradeço a paciência de cada um dos 

senhores e senhoras que se fazem presentes. A todos 

nós, policias militares do Espírito Santo, seja da 

ativa, seja da reserva, que possamos comemorar mais 

um ano de vida da nossa instituição. Muito obrigado. 

Que Deus possa guiar cada um dos nossos passos. 

Viva a Polícia Militar! 

 

 O SR. PRESIDENTE – (GILSINHO 

LOPES - PR) – Devolvo a presidência ao 

proponente desta sessão, o Senhor Deputado Da 

Vitória. 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Registro a presença do 

coronel Rogério, subcomandante-geral da Polícia 

Militar, e do tenente-coronel Aleixo, comandante do 

2.º Batalhão de Nova Venécia. 

 Convido a fazer o uso da palavra o 

secretário-chefe da Casa Civil, José Carlos da 

Fonseca Junior. 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DA FONSECA 

JUNIOR – Boa noite, senhoras e senhores, Senhor 

Deputado Da Vitória, que teve a feliz inciativa de 

propor esta sessão solene; Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, presidente da Comissão de Segurança, da 

Assembleia Legislativa; Senhora Deputada Raquel 

Lessa; Senhor Deputado Almir Vieira; senhoras e 

senhores presentes; caro Comandante da Polícia 

Militar, Coronel Nylton; senhores vereadores, que 

saúdo na pessoa do vereador Denninho Silva, aqui 

presente, e meu amigo Olmir Castiglioni, que não via 

há tantos anos. 

 Senhoras e senhores oficiais e membros da 

família Polícia Militar do Espírito Santo, serei muito 

breve nesta saudação. Hoje é uma noite de 

homenagem, de reconhecimento e de agradecimento. 

Vim apenas juntar a minha palavra, em nome 

do Governo do Estado, à saudação que aqui os 

capixabas fazem, nesta noite, para comemorar os 

cento e oitenta e dois anos da nossa briosa Polícia 

Militar e para agradecer, porque, ao longo desta 

história quase bicentenária, essa corporação tem 

protegido no estado, tem defendido os nossos valores 

e está se preparando, cada vez mais, cotidianamente, 

para – no futuro, que se Deus quiser haverá de ser 

alvissareiro e promissor para o nosso estado e para a 

nossa gente – continuar elevando o nome dos nossos 

capixabas por meio do seu trabalho, dedicação, 

lealdade e do seu compromisso com o povo do 
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Espírito Santo. 

 Não posso me estender porque esta noite, 

como disse, é de homenagens, mas deixo minha 

saudação em nome do governador do Estado e de 

todo o governo do Espírito Santo, para que possamos 

celebrar neste ano e nos anos vindouros uma 

corporação cada vez mais forte, mais respeitada, mais 

prestigiada, mais valorizada e mais aguerrida na 

defesa da nossa terra e da nossa gente. 

 Parabéns à Polícia Militar do Espírito Santo e 

à Assembleia Legislativa pela feliz iniciativa. Muito 

obrigado e boa noite! 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Neste momento, acontece 

ato de grande importância desta sessão, a entrega da 

Medalha Alferes Tiradentes aos homenageados. 

Criada por meio da Resolução n.º 2.543, de 8 

de abril de 2008, a Medalha Alferes Tiradentes é 

destinada a galhardear policiais e bombeiros militares 

por valiosos serviços ou ações meritórias prestadas à 

sociedade capixaba.  

O Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 

presidente da Comissão de Segurança desta Casa de 

Leis, inicia a entrega das honrarias, começando pelo 

Coronel Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, comandante 

da Polícia Militar do Espírito Santo. 

Convido o Coronel Nylton Rodrigues Ribeiro 

Filho, homenageado do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, para receber a Medalha Alferes Tiradentes das 

mãos de S. Ex.ª. (Pausa) 

O Coronel Nylton Rodrigues Ribeiro Filho 

possui curso de formação de oficiais CFO-PM/MG, 

curso de pós-graduação lato sensu integrado de 

Especialização em Segurança Pública, possui 

diversos cursos de qualificação, foi Comandante da 

Companhia de Radiopatrulha, atuou por doze anos no 

Batalhão de Missões Especiais, comandante do corpo 

de alunos do Centro de Aperfeiçoamento da PMES, 

diretor do Ciodes, Comandante do 6.º BPM na Serra, 

Secretário de Defesa Social da Prefeitura da Serra e 

Chefe do Estado Maior Geral da PMES.  

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Agora, o Senhor 

Deputado Da Vitória, proponente desta sessão, dará 

início à entrega da Medalha Alferes Tiradentes aos 

demais homenageados. 

 Convido a Capitã PFEM Ana Rosilma 

Merízio Ribeiro, homenageada do Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes, para receber a Medalha Alferes 

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

A capitã Ana Rosilma Merízio Ribeiro é 

graduada em Educação Física e pós-graduada em 

Filosofia do Exercício pela Ufes. Atuou no Batalhão 

da Polícia de Trânsito, Casa Militar e QCG. Foi para 

a reserva ao completar trinta anos de serviço à Polícia 

Militar. 

(Procede-se à entrega da Medalha) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o 2.º tenente 

Silayr Pedra Ribeiro, homenageado do Senhor 

Deputado Da Vitória, para receber a Medalha Alferes 

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

O 2.º tenente Silayr Pedra Ribeiro ingressou 

na Polícia Militar em 1987 e recebeu medalha de 

bronze, prata e ouro por tempo de serviço na Polícia 

Militar. Possui vários cursos na área de segurança 

como direção defensiva e etc.. Atualmente trabalha 

no Quartel de Maruípe na função de oficial de dia.  

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o cabo Luis 

Adriano Paes da Silva, homenageado do Senhor 

Deputado Almir Vieira, para receber a Medalha 

Alferes Tiradentes das mãos de S. Ex.ª e do Senhor 

Deputado Da Vitória. (Pausa) 

 O cabo Luis Adriano Paes da Silva é natural 

de Belo Horizonte – MG, graduado em Comunicação 

Social e pós-graduado em Gestão Estratégica em 

Comunicação e Marketing. Possui diversos cursos de 

qualificação, ministrou cursos, palestras e atualmente 

está lotado na Diretoria de Comunicação Social da 

Polícia Militar. 

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o cabo 2.º 

sargento Evandro Luiz Furtado de Mello, 

homenageado do Senhor Deputado Bruno Lamas, 

para receber a Medalha Alferes Tiradentes das mãos 

do Senhor Deputado Da Vitória e da senhora Marlei 

Vieira, chefe de Gabinete do Senhor Deputado Bruno 

Lamas. (Pausa) 

 O cabo Evandro Luiz Furtado de Mello é 

natural de Afonso Cláudio, graduado em Gestão 

Pública e pós-graduado em Gestão Ambiental. 

Ingressou na Polícia Militar em 1988, atuou em 

diversos batalhões e na Casa Militar do Governo do 

Estado. É lotado na Polícia Militar Ambiental em 

Cariacica. 

 

(Procede-se à entrega da Medalha)  
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o cabo Julimar 

Custódio Fraga, homenageado do Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto, para receber a Medalha 

Alferes Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da 

Vitória. (Pausa) 

O cabo Julimar Custódio Fraga é natural de 

Colatina, graduado em Sistema de Informação com 

especialização em Arte na Educação. Ingressou na 

Polícia Militar em 2006, possui diversos cursos de 
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qualificação e a medalha de bronze Valor Policial 

Militar. 

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o cabo José 

Roberto de Oliveira Silva, homenageado do Senhor 

Deputado Erick Musso, Presidente desta Casa de 

Leis, para receber a Medalha Alferes Tiradentes das 

mãos do Senhor Deputado Da Vitória. (Pausa) 

 O cabo José Roberto de Oliveira Silva 

ingressou na Polícia Militar em 1996. Possui curso de 

Avaliação de Tiro – método Giraldi, Técnicas 

Operacionais. Possui capacitação para integrantes do 

G.A.O, onde está lotado, desde 2008, no 5.º BPM de 

Aracruz. 

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o cabo Rogério 

Luiz Reinoso, homenageado do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, para receber a Medalha Alferes 

Tiradentes das mãos do Senhor Wanderson Melgaço, 

chefe de gabinete de S. Ex.ª e do Senhor Deputado 

Da Vitória. (Pausa) 

 O cabo Rogério Luiz Reinoso é natural de 

Barra de São Francisco, graduado em Recursos 

Humanos, ingressou na Polícia Militar em 1992, 

trabalhou no CFA Escola de Polícia, Polícia 

Florestal, 1.º BPM, Casa Militar e 6.° BPM. 

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o 2.º sargento 

Edvaldo Pereira, homenageado do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, para receber a Medalha Alferes 

Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da Vitória 

e do vereador Denninho. (Pausa) 

 O 2.º sargento Edvaldo Pereira é natural de 

Cachoeiro de Itapemirim, bacharel em Teologia e 

pós-graduado em Políticas Sociais, ingressou na 

Polícia Militar em 1989. É lotado no 10.º BPM de 

Guarapari. 
 

(Procede-se à entrega da Medalha) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o cabo André 

Pedra Ribeiro, homenageado do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, para receber a Medalha Alferes 

Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da Vitória 

e do vereador Denninho. (Pausa) 

 O cabo André Pedra Ribeiro ingressou na 

PM-ES em 1997 na graduação de soldado. Em 2002 

concluiu o curso de Cinotecnia Policial sendo, então, 

transferido para a Cia de Operações com Cães do 

Batalhão de Missões Especiais. Participou de 

diversas missões pela Força Nacional de Segurança 

Pública, em Brasília, entre elas a Jornada Mundial da 

Juventude, no RJ, e a Copa das Confederações. 

Concluiu, em 2016, o curso superior de Gestão 

Ambiental. 

 

(Procede-se à entrega da Medalha)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o cabo Sandro 

da Silva Bernardes, homenageado do Senhor 

Deputado Hudson Leal, para receber a Medalha 

Alferes Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da 

Vitória e do Vereador Denninho. (Pausa) 

 O cabo Sandro da Silva Bernardes é natural 

de São José do Calçado, ingressou na PM em 1994, 

serviu durante catorze anos no 4.º Batalhão em Vila 

Velha e sete anos na Rotam. É lotado na 13.ª 

Companhia Independente, no município de Vila 

Velha. 

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o tenente-

coronel Oscar Paterline Mendes, representado pelo 

seu assessor Mário Cypreste, homenageado da 

Senhora Deputada Janete de Sá, para receber a 

Medalha Alferes Tiradentes das mãos da senhora 

Jackeline Rodrigues, representante da ilustre 

parlamentar, e do Senhor Deputado Da Vitória. 

(Pausa) 

 O tenente-coronel Oscar Paterline Mendes é 

natural de Vitória e ingressou na PM em 1992. Possui 

serviços prestados em todos os batalhões da Região 

Metropolitana, exercendo funções de chefe de seção, 

comandante do policiamento de unidades, 

comandante de Companhias, adjunto de diretorias, 

ajudante-geral, chefe de gabinete do Comando-Geral 

e atualmente servindo o Estado-Maior-Geral da PM-

ES, onde participou e executou o lançamento do 

Plano Estratégico da Polícia Militar. 

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o tenente Ailton 

Francisco Novais, homenageado da Senhora 

Deputada Janete de Sá, para receber a Medalha 

Alferes Tiradentes das mãos do senhor Fabiano 

Almeida, assessor de S. Ex.ª, e do Senhor Deputado 

Da Vitória. (Pausa) 

 O tenente Ailton Francisco Novais é bacharel 

em Direito pela Faculdade Univem de Nova Venécia. 

Durante sua trajetória profissional assumiu funções 

de destaque, sendo comandante do DPM nas cidades 

de Mucurici e Ponto Belo. 
 

(Procede-se à entrega da Medalha) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o capitão 
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Eliemar Felisberto, representado pelo senhor Aleixo 

Santos, homenageado do Senhor Deputado José 

Esmeraldo, para receber a Medalha Alferes 

Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da Vitória. 

(Pausa) 

 O senhor Eliemar Felisberto é natural de 

Colatina, é graduado em Turismo com especialização 

em Educação Ambiental. Iniciou na Polícia Militar 

em 1989. Foi comandante do pelotão de Boa 

Esperança e Vila Pavão, e comandante da 3.ª 

Companhia, em São Gabriel da Palha. Atualmente é 

lotado no  2.º BPM, em Nova Venécia.  

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a Senhora 

Deputada Raquel Lessa para, juntamente com o 

Senhor Deputado Da Vitória, entregar a Medalha ao 

seu homenageado. 

Convido o cabo Alis Domingos da Silva, 

homenageado da Senhora Deputada Raquel Lessa, 

para receber a Medalha Alferes Tiradentes das mãos 

de S. Ex.ª e do Senhor Deputado Da Vitória. (Pausa) 

 O cabo Alis Domingos da Silva é natural de 

São Gabriel da Palha, cursou Enfermagem na Unesc 

de Colatina e ingressou na Polícia Militar em 18 de 

dezembro de 1997. 

 

(Procede-se à entrega da Medalha)  

  

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Jadis 

Amorim Pereira, representante do Senhor Deputado 

Sandro Locutor, para fazer a entrega ao 

homenageado do ilustre Deputado.  

Convido o 1.º sargento Moisés de Paula da 

Silva, homenageado do Senhor Deputado Sandro 

Locutor, para receber a Medalha Alferes Tiradentes 

das mãos do senhor Jadis Amorim Pereira e do 

Senhor Deputado Da Vitória. (Pausa) 

 O senhor 1.º sargento Moisés de Paula da 

Silva é natural de Bom Jesus do Itabapoana, 

graduado em Geografia com pós-graduação em 

Informática na Educação e em Políticas e Gestão em 

Segurança Pública. Ingressou na Polícia Militar em 

1994, atuou em diversos batalhões e companhias, 

estando lotado na 3.ª Companhia do 3.º Batalhão, em 

Bom Jesus do Norte. 

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Passamos agora aos 

homenageados pela Comissão de Segurança da 

Assembleia Legislativa. São indicações do Senhor 

Deputado Da Vitória, juntamente com os integrantes 

da mencionada Comissão.   

Convido o coronel César Augusto Simonassi 

Caldas para receber a Medalha Alferes Tiradentes das 

mãos do Senhor Deputado Da Vitória. (Pausa) 

 O coronel César Augusto Simonassi Caldas é 

natural de Santa Teresa, graduado em Odontologia e 

pós-graduado em Endodontia pela Ufes. Ingressou na 

Polícia Militar em 1987; foi coordenador do 

programa de prevenção do Centro Odontológico e 

atualmente chefia o Centro Odontológico da Polícia 

Militar. 

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o major Rommel 

Fiorentini de Rezende para receber a Medalha Alferes 

Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da Vitória. 

(Pausa) 

 O major Rommel Fiorentini de Rezende é 

natural de Vitória, bacharel em Direito com 

especialização em Segurança Pública. Ingressou na 

PM em 1996, atuou à frente do comando de 

companhias do 1.º BPM, foi instrutor de cursos de 

qualificação de segurança pública, possui diversos 

cursos de qualificação profissional.  

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o 1.º tenente 

Dimas Ralphs Pimentel do Nascimento para receber a 

Medalha Alferes Tiradentes das mãos do Senhor 

Deputado Da Vitória. (Pausa) 

 O 1.º tenente Dimas Ralphs Pimentel do 

Nascimento é natural de Vitória, graduado em Direito 

e Geografia, é pós-graduado em Direito Processual 

Penal, Direito Processual Civil e Direito Processual 

do Trabalho e em Formação Socioeconômica do 

Brasil. Ingressou na Polícia Militar em 1989 e possui 

diversos cursos na área de segurança pública.  

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o capitão 

Argemiro dos Santos Brandão Filho para receber a 

Medalha Alferes Tiradentes das mãos do Senhor 

Deputado Da Vitória. (Pausa) 

 O capitão Argemiro dos Santos Brandão 

Filho foi incorporado à PM em 1988. Promovido a 

sargento em 1997, Tenente em 2012 e Capitão em 

2014. Trabalhou no 7.º BPM, COPOM, CPOM, 6.º 

BPM, Assessoria Militar da Assembleia, 11.ª 

Companhia Independente. Atualmente, é lotado na 

Diretoria de Saúde da Polícia Militar.  

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o capitão 

Eliandro Claudino de Jesus para receber a Medalha 

Alferes Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da 

Vitória e do tenente-coronel Rogério Fernandes 

Lima, Presidente da ASSOMES. (Pausa) 
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O capitão Eliandro Claudino de Jesus é 

graduado em direito e pós-graduado pela Escola da 

Magistratura. Ingressou na PM em 2001. Atuou no 

3.º e 1.º Batalhão, onde trabalhou por oito anos no 

setor de planejamento estratégico, e na 5.ª Cia, 

responsável pela Grande São Pedro. Atualmente, 

ocupa a diretoria do Clube dos Oficiais da Polícia 

Militar. 
 

(Procede-se à entrega da Medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o subtenente 

Leksandro Rosa de Paula para receber a Medalha 

Alferes Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da 

Vitória. (Pausa) 

O subtenente Leksandro Rosa de Paula é 

natural de Mantena, em Minas Gerais. É graduado 

em Pedagogia e em Direito. Ingressou na Polícia 

Militar em 1995. Trabalhou em diversos batalhões, 

participou de diversos cursos de qualificação na área 

de segurança pública e atualmente é lotado no 5.º 

Batalhão de Aracruz há mais de dez anos.  

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o sargento Aldo 

César Simões para receber a Medalha Alferes 

Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da Vitória. 

(Pausa) 

 O sargento Aldo César Simões ingressou na 

polícia militar em 1997. Promovido a cabo em 2007 e 

a sargento em 2012. Atualmente está lotado na 6.ª 

companhia independente da PM. 

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o sargento 

Amilton Dias Feliciano para receber a Medalha 

Alferes Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da 

Vitória. (Pausa) 

O sargento Amilton Dias Feliciano é policial 

militar desde 1989. Agente da P2 do 9.º Batalhão de 

1994 a 2014, atualmente está na divisão operacional 

do CPO-Sul. Possui diversos cursos de qualificação 

profissional e atividades complementares. 

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o sargento 

Carlos Roberto Costa para receber a Medalha Alferes 

Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da Vitória. 

(Pausa) 

O sargento Carlos Roberto Costa é pós-

graduado em segurança profissional pela Facec. Atua 

há 28 anos na Polícia Militar e está lotado no 8.º 

BPM de Colatina. Possui diversos cursos, entre eles o 

de promotor de proteção da Lei Maria Da Penha. 

(Procede-se à entrega da Medalha) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o 2.º sargento 

Joelton Ulbano Manuel para receber a Medalha 

Alferes Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da 

Vitória. (Pausa) 

O 2.º sargento Joelton Ulbano Manuel é 

graduado em teologia. Ingressou na Polícia Militar 

em 1987 e possui diversos cursos de qualificação. 

Contribuiu para a fundação da Companhia de 

Operações com Cães, foi destaque operacional nos 

anos de 2005, 2011 e 2016 da Polícia Militar. 

  

(Procede-se à entrega da Medalha) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o 2.º sargento 

Luciano dos Santos para receber a Medalha Alferes 

Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da Vitória. 

(Pausa) 

O 2.º sargento Luciano dos Santos é natural 

de Serra. Bacharel em teologia com pós-graduação 

lato sensu em especialização em gestão de trânsito. 

Ingressou na Polícia Militar em 1988, possui 

formação de instrutor de trânsito, prático e teórico. 

Atuou no 6.º BPM, BME, Companhia de Guarda da 

Casa Militar e GAO. 

 

(Procede-se à entrega da Medalha) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o 2.º sargento 

Pablo Pimentel Lima para receber a Medalha Alferes 

Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da Vitória. 

(Pausa) 

O 2.º sargento Pablo Pimentel Lima 

ingressou na Polícia Militar em 1996. Foi agente do 

sistema de inteligência da corporação. Atualmente é 

lotado no Centro Administrativo da Ajudância Geral. 

 
(Procede-se à entrega da Medalha) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o cabo Ageu 

Ferreira Nunes para receber a Medalha Alferes 

Tiradentes das mãos do Senhor Deputado Da Vitória. 

(Pausa) 

O cabo Ageu Ferreira Nunes ingressou na 

Polícia Militar em 2004. Formado em ciências 

sociais, biblioteconomia e direito, pós-graduado em 

gestão de recursos humanos e gestão de segurança 

pública. Desde 2007 atua como instrutor no curso de 

formação de soldados. Desempenhou o cargo de 

diretor da Associação de Cabos e Soldados no 

período de 2013 a 2015 e atualmente trabalha na 

assessoria militar da Secretaria Estadual de 

Segurança Pública. 

 
(Procede-se à entrega da Medalha) 
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O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Neste momento, fará 

uso da palavra, em nome dos homenageados, o 

coronel Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, 

comandante-geral da Polícia Militar.  

 

O SR. CEL. NYLTON RODRIGUES 

RIBEIRO FILHO – Boa noite a todos! 

Primeiramente, cumprimento o Senhor Deputado 

Da Vitória, proponente desta sessão e amigo. É 

uma satisfação muito grande! Obrigado!  

Cumprimento a Senhora Deputada Raquel 

Lessa. É um prazer estar aqui. Obrigado pela visita 

ao quartel.  

Cumprimento o desembargador Mário 

Ribeiro Cantarino Neto, presidente do TRT da 17.ª 

região; o meu companheiro de turma e amigo 

comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel 

Marcelo D’Isep; o amigo e irmão subcomandante-

geral da Polícia Militar Coronel Rogério, 

companheiro de vinte anos; o nosso nobre e recém-

promovido tenente coronel Rogério, presidente da 

Assomes, promovido por mérito, a quem 

parabenizo; o inspetor chefe da Alfândega, Flávio 

Coelho; o Senhor Deputado Almir Vieira; e o 

vereador Denninho, meu amigo da Grande 

Goiabeiras.  

Quis Deus que estivesse recebendo esta 

medalha aos vinte e nove anos de Polícia e 

exercendo o maior posto da nossa Corporação. 

Fico olhando para esta medalha e lembrando-me de 

pessoas que a merecem mais do que eu. Lembro-

me do soldado Trancoso, falecido, que quando 

cheguei a aspirante, em 1990, foi meu motorista. 

Aprendi a ser polícia com ele. Soldado leal, 

corajoso, inteligente, competente! Por dois anos 

trabalhei com Trancoso dentro de minha viatura. 

Depois, trabalhei doze anos na Companhia de 

Choque, que evoluiu para Companhia 

Independente de Choquei, que evoluiu para 

Batalhão de Missões Especiais. Sou fundador 

daquela unidade. Doze anos!  

 Lembro-me do então sargento Geiger, hoje 

capitão aposentado; do então sargento Orlando; do 

então capitão Monteiro; do então soldado J 

Umberto; do J Lúcio; Torrezani... Profissionais 

excelentes! Esta medalha eles merecem mais do 

que eu.  

 Depois fui para o CFA, onde trabalhei por 

cinco anos. De lá me lembro da então cabo 

Merízio, que está recebendo medalha aqui hoje 

também. Lembro-me daqueles oficiais e praças que 

nos auxiliaram na instrução do Método Giraldi, um 

trabalho árduo, mas importantíssimo para nossa 

tropa porque ensina à nossa tropa não apenas a usar 

armas, mas a decidir quando deve usá-las, que é o 

mais importante.  

 Depois do CFA, fui para o Ciodes, onde 

trabalhei por sete anos. Fui diretor do Ciodes 

durante sete anos. Lá, novamente conheci grandes 

policiais militares e não só policiais militares, 

porque o Ciodes é um centro integrado, com 

policiais civis, bombeiros militares, guarda-

municipal, agentes da Secretaria de Justiça, 

homens e mulheres valorosos. E graças a eles, 

recebo esta medalha.  

Depois fui para o 6.º Batalhão da cidade 

mais violenta do estado do Espírito Santo e o 

comandei por três anos. Nesse batalhão, 

novamente conheci grandes policiais que merecem 

mais do que eu esta medalha. Depois, fui ser 

secretário municipal de Segurança de Serra, por 

mais três anos. Não poderia deixar de citar o então 

major Mauro Rocha, hoje tenente-coronel Mauro 

Rocha, que me acompanhou no 6.º Batalhão e na 

Serra. Mauro merece esta medalha mais do que eu. 

Agora estou no Comando-Geral. O meu 

amigo ali merece esta medalha mais do que eu. 

Hoje, de manha, fiz a leitura de um 

versículo antes de uma reunião ordinária que temos 

todas as terças-feiras. E quando li este versículo, 

falei: Tenho que ler este versículo na Assembleia 

Legislativa hoje à noite e dedica-lo a todos os 

agraciados, porque falo neste Plenário em nome 

dos agraciados. Esse versículo que lerei, e já o 

separei na internet, foi escrito pelo apóstolo Paulo, 

no ano de 51D.C. Foi o primeiro escrito 

encontrado do Novo Testamento. É a primeira 

carta de Paulo aos tessalonicenses. Farei a leitura 

porque acho, acho não, tenho certeza que este 

versículo foi escrito para os agraciados: 

 

Paulo diz: 

E rogamo-vos, insistimos, irmãos, 

que reconheçais, que deem valor 

aos que trabalham entre vós; 

E que tenham grande estima e 

amor, por causa do trabalho que 

apresentam. 

rogamo-vos, também, com 

insistência, irmãos, que admoesteis 

os que não trabalham, os 

desordeiros. 

Sustentai os fracos e sejam 

pacientes com os tímidos. Vê-de 

que ninguém dê mal por mal, mas 

que seja justo. 

 

Isso foi escrito há dois mil anos e os 

senhores estão sendo agraciados nesta noite, 

porque é o trabalho dos senhores que está sendo 

reconhecido. Os senhores são um orgulho para a 

Polícia Militar. Os familiares podem se sentir 

orgulhosos de todo agraciado presente porque foi 

por mérito, por trabalho, por história construída. 

Então, peço uma salva de palmas para os 



72 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 20 de abril de 2017 

agraciados. (Pausa)  

A nossa Polícia Militar fez cento e oitenta e 

dois anos, com uma história linda, uma história 

digna, uma história honrosa, uma história cheia de 

valores de lealdade a um povo, valores de 

coragem, valores de disciplina, valores de 

hierarquia, valores de respeito. Está é a história. 

Grandes homens e mulheres.  

O que cabe a todos nós policias militares 

hoje, Senhor Deputado Da Vitória, é honrar a 

nossa história, honrar a história de todos aqueles 

que já passaram. Estou vendo coronéis da reserva, 

oficiais da reserva, amigos, que deixaram histórias 

maravilhosas na nossa instituição. O que temos que 

fazer é honrar e nunca esquecer que a Polícia 

Militar existe pelo povo e para o povo. A Polícia 

Militar existe, porque vocês trabalham. A Polícia 

Militar existe com uma grande missão e essa 

missão nós fizemos o juramento ao final dos 

nossos cursos de formação, que é de proteger a 

sociedade. Temos um juramento com o povo 

capixaba, que é de proteger. 

Parabenizo os senhores e senhoras que 

estão sendo agraciados.  Poderíamos mudar os seus 

nomes. Os senhores e senhoras não são policiais 

militares, são dignos e honrosos protetores do povo 

deste estado. 

Obrigado.  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Para as formalidades 

finais, passo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória, proponente desta sessão. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DA VITÓRIA – 

PDT) –  Chegamos ao final de mais uma sessão 

solene e quero fazer alguns agradecimentos, 

especialmente ao nosso gabinete, a todos os nossos 

assessores. Em nome da Andressa, gostaria que 

todos se sentissem homenageados pelo 

agradecimento do reconhecimento do trabalho que 

foi feito para que esta sessão pudesse se tornar real, 

para todos nossos homenageados da Polícia Militar 

e Bombeiro Militar. 

Agradeço ao cerimonial, aos servidores da 

Ales, aos nossos companheiros e amigos da 

sonorização, a todos que participaram desta sessão, 

a todos os servidores. Agradeço ao nosso 

fotógrafo, o eterno Tonico, que já fotografou os 

mais antigos governadores de nosso Estado e, em 

nome dele, a todos os servidores. 

Agradeço também à sociedade capixaba 

que recebe, cada vez melhor, os nossos policiais 

militares que estão sendo homenageados hoje, 

nesta Casa, pelos seus cento e oitenta e dois anos e 

agraciados com a medalha Alferes Tiradentes.  

O comandante-geral já citou a importância 

da nossa instituição, e também citou a presença de 

muitos amigos presentes, que contribuíram com seu 

tempo de serviço na Polícia Militar, como o coronel 

Leite e tantos outros que contribuíram com o 

fortalecimento dessa instituição. Sintam-se todos 

agraciados.  

Pedra, fui muito acolhido por seu aplauso, 

mas é por toda contribuição que o senhor já deu, não 

a este deputado estadual, mas a esta Casa de Leis, a 

toda a participação nos mandatos de nossos 

deputados, na Comissão de Segurança. A Polícia 

Militar sempre esteve representada nesta Casa no 

tempo em que prestou serviço e nada mais justo que 

o senhor estar sendo homenageado por esta Casa 

hoje. O senhor que participou das nove homenagens e 

sempre se sentindo homenageado por cada um desses 

membros.  

Senhora Deputada Raquel Lessa, acredito 

que a sua homenagem também se estende a todos os 

policiais militares, tantos amigos que tem, Senhor 

Deputado Almir Vieira. 

Comandante, o desafio é grande em nosso 

estado, para nossa instituição, e somos responsáveis 

por ele. Até por usar essa pele, essa farda, sabemos 

que todo capixaba espera que essa instituição possa 

continuar nos servindo muito bem e tenho certeza de 

que vai cumprir a sua missão. Também acredito que 

estaremos contribuindo para que, cada vez mais, 

possamos ter uma instituição unida. Para isso temos o 

diálogo interno, o diálogo com as demais instituições, 

o diálogo com o Governo do Estado. Estaremos 

sempre a postos para esticar a mão para aquele que 

pensa no bem estar do cidadão. E pensar no bem estar 

do cidadão é tornar essa instituição muito forte, cada 

vez mais fortalecida, porque ela merece. 

Muito obrigado a cada uma das senhoras e 

senhores, a seus familiares, a todos que se fizeram 

presentes, aos nossos deputados estaduais que não 

puderam estar presentes, mas mandaram seus 

representantes, porque eles também homenageiam, 

honram essa instituição com as suas 

representatividades, têm amigos nela em todas as 

cidades, em todo o estado. Contem com esta 

Assembleia Legislativa, contem com a Comissão de 

Segurança, contem com este deputado estadual. 

Mais uma vez, muito obrigado e parabéns à 

nossa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.  

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 12 de abril 

de 2017, para a qual designo: 
 

EXPEDIENTE:  

O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA: anunciada na vigésima 

terceira sessão ordinária, realizada em 11 de abril de 

2017. 
 

Está encerrada a sessão.  
 

Encerra-se a sessão às vinte horas e trinta 

e cinco minutos. 



HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 

Dia: terça-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 

COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 

(quinzenal) 

Dia: terça-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA 

E DE LOGÍSTICA 

Dia: segunda-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA E 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso”. 

 
COMISSÃO DE CULTURA E DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Dia: terça-feira 

Horário: 9h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”. 

 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

(quinzenal) 

Dia: segunda-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso”. 

 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

Dia: terça-feira 

Horário: 09h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 

Dia: terça-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro”. 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 

DROGAS 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro”. 

 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE E AOS ANIMAIS (quinzenal) 

Dia: segunda-feira 

Horário: 12h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (quinzenal) 

Dia: quarta-feira 

Horário: 12h 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso”. 

 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL, 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS (quinzenal) 

Dia: terça-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 

SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 

PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE 

REFORMA AGRÁRIA 

Dia: terça-feira 

Horário: 10h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”. 

 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 

Dia: terça-feira 

Horário: 11h 

Local: Plenário “Rui Barbosa”. 

 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

(quinzenal) 

Dia: quarta-feira 

Horário: 12:30h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro”. 
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Procurador-Geral 
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FERNANDO VAILANT SÁ PRADO 
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Diretor de Processo Legislativo 
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Diretor de Redação 

 

 
Diretor da Procuradoria 

 

MARILUCE SALAZAR BOGHI 
Diretora de Taquigrafia Parlamentar 
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Diretor de Tecnologia da Informação 
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Diretora de Documentação e Informação 

 

JOSÉ ROBERTO SILVA HERNANDES 
Diretor da Consultoria Temática 
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Diretor de Infraestrutura e Logística 
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