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COMISSÕES PERMANENTES 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
Presidente: Gildevan Fernandes 
Vice-Presidente: Luzia Toledo 
Efetivos: Dary Pagung, Janete de Sá, Rafael Favatto, Marcelo Santos e Raquel Lessa. 
Suplentes: Amaro Neto, Bruno Lamas, Esmael Almeida, Sandro Locutor, Padre 
Honório, Gilsinho Lopes e Pr. Marcos Mansur. 
(terça-feira, às 18h, Plenário Rui Barbosa) 
 
 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS 
Presidente: Dary Pagung 
Vice-Presidente: Almir Vieira 
Efetivos: Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, Jamir Malini, José Esmeraldo e Luzia 
Toledo. 
Suplentes: Eliana Dadalto, Esmael Almeida, Freitas, Gildevan Fernandes, Hudson Leal, 
Marcelo Santos e Nunes. 
(segunda-feira, às 13h30m, Plenário Rui Barbosa) 
 
 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E AOS ANIMAIS 
Presidente: Rafael Favatto 
Vice-Presidente:  
Efetivos: Gildevan Fernandes, José Esmeraldo, Gilsinho Lopes e Sandro Locutor. 
Suplentes: Amaro Neto, Bruno Lamas, Nunes, e Pr. Marcos Mansur. 
(terça-feira, às 13h30m, Plenário Rui Barbosa) Reuniões quinzenais. 
 
 
COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Presidente: Marcos Bruno 
Vice-Presidente: Da Vitória 
Efetivos: Rafael Favatto. 
Suplentes: Amaro Neto, Euclério Sampaio e Janete de Sá. 
(terça-feira, às 9h, Plenário Deputada Judith Leão Castello Ribeiro) Reuniões 
quinzenais. 
 

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
Presidente: Rodrigo Coelho 
Vice-Presidente: Luzia Toledo 
Efetivos: Eliana Dadalto, Bruno Lamas e Pr. Marcos Mansur. 
Suplentes: Hudson Leal, Janete de Sá, Nunes, Padre Honório e Sandro Locutor. 
(terça-feira, às 18h, Plenário Deputada Judith Leão Castello Ribeiro) 
 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
Presidente: Nunes 
Vice-Presidente: Padre Honório 
Efetivos: Gildevan Fernandes e Pr. Marcos Mansur. 
Suplentes: Enivaldo dos Anjos, Esmael Almeida, Jamir Malini, Dary Pagung e Luzia 
Toledo. 
(terça-feira, às13h30m, Plenário Deputada Judith Leão Castello Ribeiro) 
 

 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
Presidente: Doutor Hércules 
Vice-Presidente: Almir Vieira 
Efetivos: Eliana Dadalto. 
Suplentes: Gilsinho Lopes e Rafael Favatto. 
(terça-feira, às 9h, Plenário Rui Barbosa) 
 

 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 
Presidente: Eliana Dadalto 
Vice-Presidente: Dr. Hércules 
Efetivos:  Doutor Hércules e Eliana Dadalto. 
Suplentes: Bruno Lamas, Marcos Bruno, Raquel Lessa. 
(quarta-feira, às 12h, Plenário Deputada Judith Leão Castello Ribeiro) Reuniões 
quinzenais. 

 

 
 
 
COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 
Presidente: Pr. Marcos Mansur 
Vice-Presidente: Da Vitória 
Efetivos: Enivaldos dos Anjos. 
Suplentes: Gildevan Fernandes, Janete de Sá e Sandro Locutor. 
(terça-feira, às 11h, Plenário Rui Barbosa) Reuniões quinzenais. 
 
 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, DE 
ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA 
Presidente: Janete de Sá 
Vice-Presidente: Padre Honório 
Efetivos: Eliana Dadalto, Freitas e Raquel Lessa. 
Suplentes: Da Vitória, Enivaldo dos Anjos, Hudson Leal, Jamir Malini e Marcelo 
Santos. 
(terça-feira, às 10h, Plenário Deputada Judith Leão Castello Ribeiro) 
 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 
Presidente: Euclério Sampaio 
Vice-Presidente: Sandro Locutor 
Efetivos: Gilsinho Lopes. 
Suplentes: Da Vitória, Hudson Leal e Marcelo Santos. 
(terça-feira, às 11h, Plenário Rui Barbosa) Reuniões quinzenais. 
 
COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
Presidente: Gilsinho Lopes 
Vice-Presidente: Euclério Sampaio 
Efetivos: Enivaldo dos Anjos, Jamir Malini e Sandro Locutor. 
Suplentes: Da Vitória, Eliana Dadalto, Hudson Leal, Marcelo Santos e Pr. Marcos 
Mansur. 
(segunda-feira, às 11h, Plenário Dirceu Cardoso) 
 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
Presidente: Luzia Toledo 
Vice-Presidente: Nunes 
Efetivos: Amaro Neto. 
Suplentes: Marcelo Santos e Marcos Bruno. 
(segunda-feira, às 10h, Plenário Dirceu Cardoso) Reuniões quinzenais. 
 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 
BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL, 
PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 
Presidente: Esmael Almeida 
Vice-Presidente: Jamir Malini 
Efetivos: Marcos Bruno. 
Suplentes: Enivaldo dos Anjos, Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes e Janete de Sá. 
(terça-feira, às 10h, Plenário Rui Barbosa) Reuniões quinzenais. 
 
 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 
MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 
Presidente: Marcelo Santos 
Vice-Presidente:  
Efetivos: Amaro Neto, Gilsinho Lopes e Jamir Malini. 
Suplentes: Almir Vieira, Dary Pagung, Enivaldo dos Anjos e Janete de Sá. 
(segunda-feira, às 10h, Plenário Rui Barbosa) 
 
COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 
Presidente: Padre Honório 
Vice-Presidente:  
Efetivos: Pr. Marcos Mansur. 
Suplentes: Amaro Neto, Esmael Almeida e Hudson Leal. 
(segunda-feira, às 13h, Plenário Judith Leão Castello Ribeiro) 
 
CORREGEDORIA GERAL 
Presidente: Sandro Locutor 
Vice-Presidente: Jamir Malini 
Efetivos: Amaro Neto, Gilsinho Lopes e Marcelo Santos. 
Suplentes: Hudson Leal, Nunes e Pr. Marcos Mansur. 
(terça-feira, às 18h05m, Plenário Deputada Judith Leão Castello Ribeiro) 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

ATOS DA CORREGEDORIA GERAL 

 
CORREGEDOR-GERAL: Deputado SANDRO 

LOCUTOR 

30ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello Ribeiro” 

DATA: 24/10/2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18h05min 

 
PAUTA DA 30ª 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: 24/10/2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18hs 

 

PAUTA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

OF/GDDP/Nº 44/2017 – O Exm° Senhor Deputado 

Dary Pagung justifica sua ausência na reunião 

Ordinária desta Comissão ocorrida no dia 10 de 

outubro de 2017. 

 

OF/GDLT/Nº 427/2017 – A Exmª Senhora 

Deputada LuziaToledo justifica sua ausência na 

reunião Ordinária desta Comissão ocorrida no dia 10 

de outubro de 2017. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

PROJETO DE LEI 16/16 - Análise de Emenda 

AUTOR: Deputado Rafael Favatto 

EMENTA: Dispõe sobre a criação do cadastro de 

médicos especialistas no Estado do Espírito Santo e 

dá outras  providências. 

PROJETO DE LEI 102/16 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Doutor Hércules 

EMENTA: Dispõe sobre isenção para as pessoas 

maiores de 65 anos, do pagamento de quaisquer 

taxas estaduais relativas à renovação da Carteira 

Nacional de Habilitação, emitida pelo Departamento 

Estadual de Trânsito – DETRAN-ES. 

PROJETO DE LEI 305/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Gildevan Fernandes 

EMENTA: Altera o artigo 2º Lei 8.959, de 18 de 

Junho de 2008, que determina que os centros de 

formação de condutores – CFCs que tenham mais de 

05 (cinco) veículos disponham de, no mínimo, 01 

(um) veículo para aprendizado de pessoas com 

deficiência física. 

PROJETO DE LEI 320/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Rafael Favatto 

EMENTA: Determina o pagamento de multa aos 

atos de crueldade cometidos contra animais, 

independente das sanções previstas em outros 

dispositivos legais: Municipal, Estadual ou Federal, 

e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI 332/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

EMENTA: Determina que estabelecimentos que 

comercializam cápsulas de café expresso 

disponibilizem pontos de recebimento de invólucros 

utilizados. 
 

PROJETO DE LEI 344/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Confere ao município de São Roque 

do Canaã o título de “Capital Estadual Da 

Cachaça”. 
 

PROJETO DE LEI 345/17 - Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

destinação de local reservado (exclusivo) para o 

estacionamento de motos em estacionamentos 
públicos estaduais 

PROJETO DE LEI 351/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Rafael Favatto 

EMENTA: Instituí no Estado do Espírito Santo a 
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Campanha de orientação e conscientização sobre o 

que é aquecimento global e as suas consequências. 

"HORA DO PLANETA". 

PROJETO DE LEI 357/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Esmael de Almeida 

EMENTA: Institui o Dia Estadual de Ação de 

Graças no Estado do Espírito Santo. 

PROJETO DE LEI 360/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Doutor Hércules 

EMENTA: Institui o dia 15 de Setembro como o 

“Dia Estadual pelo Combate à Violência contra a 

Mulher”. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 62/17 

- Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Padre Honório 

RELATORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Concede título de cidadania espírito-

santense ao Sr. Luiz Américo Borel. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 63/17 

- Análise Técnica 

AUTOR: Mesa Diretora 

EMENTA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 

ESPÍRITO-SANTENSE AO SENHOR SÍLVIO 

RAMALHO DA SILVA. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 64/17 

- Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

EMENTA:  Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Fábio Veiga Silva Pires. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 65/17 

- Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Felipe David Neto. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 66/17 

- Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Jaeme Maciel Garcia. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 67/17 

- Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Hudson Leal 

EMENTA: Concede título de cidadania espírito-

santense a Senhor Moacir da Silva Lima Filho. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 68/17 

- Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Hudson Leal 

EMENTA: Concede título de cidadania espírito-

santense a Senhor Ademir José Gomes Pereira. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 69/17 

- Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Hudson Leal 

EMENTA: Concede título de cidadania espírito-

santense a Cleber Oliveira da Silva. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 42/17 - Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputado Rafael Favatto 

EMENTA: Institui a Comenda do Mérito Legislativo 

Psicólogo Maria do Rosário Camacho para 

homenagear os psicólogos do Espírito Santo 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 45/17 - Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 

EMENTA: Institui o certificado de mérito “Gabino 

Rios”, a ser concedida pela Assembleia Legislativa 

do Estado do  Espírito Santo aos árbitros de futebol 

que se destacam no cumprimento de seu trabalho. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 

Deputado Dary Pagung: Projeto de Lei n°: 345/17. 

 

Projetos Decreto Legislativo n°: 64/17 e 66/17. 

 

Deputado Gildevan Fernandes: Projeto de Lei n°: 

357/17. 

 

Projeto Decreto Legislativo n°: 63/17. 

 

Deputada Janete de Sá: Projetos de Lei n°: 305/17 

e 360/17. 

 

Projetos Decreto Legislativo n°: 62/17 e 65/17. 

 

Deputada Luzia Toledo: Projeto de Lei n°: 351/17. 

 

Projeto de Resolução n°: 42/17. 

 

Deputado Marcelo Santos: Projeto de Lei n°: 

16/16 e 320/17. 

 

Deputado Doutor Rafael Favatto: Projeto de Lei 

n°: 102/16. 

 

Projeto Decreto Legislativo n°: 68/17. 

 

Projeto de Resolução n°: 45/17. 

 

Deputada Raquel Lessa: Projetos de Lei n°: 

332/17 e 344/17. 

 

Projetos Decreto Legislativo n°: 67/17 e 69/17. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 19/15 - 

Análise de Emenda 

AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 

RELATORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 213 de 03 

de dezembro de 2001, modificando exigências para 

obtenção de gratuidade no transporte coletivo 

intermunicipal da região metropolitana da Grande 
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Vitória às pessoas com deficiência. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 11/05/2017 

PRAZO DO RELATOR: 06/06/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 13/06/2017 

PROJETO DE LEI 223/17 - Análise Técnica 

AUTORA: Deputada Eliana Dadalto 

RELATORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Declara como Patrimônio Cultural do 

Estado do Espírito Santo o Instrumento Musical 

Concertina. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 05/07/2017 

PRAZO DO RELATOR: 15/08/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 22/08/2017 

PROJETO DE LEI 239/17 - Despacho 

Denegatório 

AUTORA: Deputada Raquel Lessa 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Obriga a afixação de cartazes em 

hospitais, casas de saúde e clínicas conveniadas com 

o SUS, informando da vedação de cobrança de 

procedimentos. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 14/08/2017 

PRAZO DO RELATOR: 29/08/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 05/09/2017 

PROJETO DE LEI 272/17 - Despacho 

Denegatório 

AUTORA: Deputada Raquel Lessa 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

divulgação dos benefícios de gratuidade para jovens 

de baixa renda no serviço de transporte coletivo 

interestadual. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 31/08/2017 

PRAZO DO RELATOR: 19/09/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 26/09/2017 

PROJETO DE LEI 307/17 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Esmael de Almeida 

RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Dispõe sobre a identificação do 

intermediário na venda e compra de imóveis, a título 

oneroso e dá outras providências. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 10/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 17/10/2017 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 55/17 

- Análise Técnica 

AUTOR: Deputado José Esmeraldo 

RELATORA: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Concede Título de Cidadania Espírito-

Santense ao Pastor Fernando Batista da Silva 

Júnior. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2017 

PRAZO DO RELATOR: 05/09/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 12/09/2017 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 36/17 - Análise 

Técnica 

AUTOR: Mesa Diretora 

RELATOR: Deputado Dary Pagung 

EMENTA: Cria os projetos “Escolas na Ales" e 

“Universitários no Parlamento", no âmbito da 

Assembleia  

Legislativa do Estado do Espírito Santo e dá outras 

providências. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 28/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 38/17 - Análise 

Técnica 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

RELATOR: Deputado Dary Pagung 

EMENTA: Altera a nomenclatura da Seção II, do 

Capítulo XI, do Título VII e acrescenta o artigo 269-

A, ambos da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 

2009, Regimento Interno, que dispõe sobre tribuna 

popular. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 10/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 17/10/2017 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 41/17 - Análise 

Técnica 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo 

RELATORA: Deputada Raquel Lessa 

EMENTA: Inclui o art. 133-A na Resolução nº 

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

dispondo sobre o tempo previsto improrrogável para 

os discursos e falas dos oradores. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 28/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

Obs: Pauta gerada em 19/10/2017, às 08:00 horas, 

sujeita a alteração até a data da próxima reunião.  

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 

 
PRESIDENTE: Deputado DARY PAGUNG 

VICE-PRESIDENTE: Deputado ALMIR VIEIRA  

MEMBROS: Deputado ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado JAMIR MALINI  

Deputado JOSÉ ESMERALDO 

Deputada LUZIA TOLEDO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 23/10/2017 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 
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CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

1 – OF Nº 429/2017 – GAB/LT, da Deputada 

Estadual Luzia Toledo, justificando ausência na 

Reunião Ordinária da Comissão de Finanças 

realizada no dia 16/10/2017, devido a compromissos 

assumidos anteriormente. 

 

2 – OF Nº 155/2017, do Deputado Estadual Almir 

Vieira, justificando ausência na Reunião Ordinária da 

Comissão de Finanças realizada no dia 16/10/2017, 

por motivo de demandas e agendas externas que se 

estenderam até o horário da Reunião Ordinária desta 

Comissão. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E 

DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 

DEPUTADOS: 

 

Projeto de Lei nº 290/2016 

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: Dispõe sobre a obrigação dos Pet 

Shops, clínicas veterinárias e hospitais 

veterinários de informar a Delegacia de Polícia 

Civil ou especializada, quando constatarem 

indícios de maus tratos nos animais por eles 

atendidos, e dá outras providências. 

Relator: Deputado Jamir Malini 

Entrada na Comissão: 19/10/2017 

Prazo da Relatora: 06/11/2017 

Prazo da Comissão: 13/11/2017 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

 

Proposta de Emenda Constitucional nº 5/2017 

Autor: Deputado Enivaldo dos Anjos 

Ementa: Altera o § 4º do art. 71 da Constituição 

Estadual que trata da prestação de contas do Tribunal 

de Contas à Assembleia Legislativa. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 
- Deliberar sobre as seguintes matérias: 

 
Proposta de Emenda Constitucional nº 4/2017 

Autor: Deputado Enivaldo dos Anjos 

Ementa: Acrescenta o § 20 ao art. 32 da 

Constituição Estadual, tratando sobre a divulgação de 

gastos dos Poderes e Órgãos do Estado do Espírito 

Santo. 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Entrada na Comissão: 16/08/2017 

Prazo do Relator: 11/09/2017 

Prazo da Comissão: 18/09/2017 

 

Projeto de Lei Complementar nº 13/2015 

Autor: Deputado Sérgio Majeski 

Ementa: Estabelece normas de finanças públicas 

complementares à Lei Complementar Federal nº 101, 

de 4 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 Almir Vieira 

Entrada na Comissão: 17/08/2017 

Prazo do Relator: 11/09/2017 

Prazo da Comissão: 18/09/2017 

 

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 Almir Vieira 

Entrada na Comissão: 26/09/2017 

Prazo do Relator: 16/10/2017 

Prazo da Comissão: 23/10/2017 

 

Projeto de Lei nº 220/2016 

Autor: Deputado Sérgio Majeski 

Ementa: Determina que a administração pública 

disponibilize, através da internet, informações sobre a 

execução de obras e serviços. 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Entrada na Comissão: 27/09/2017 

Prazo do Relator: 16/10/2017 

Prazo da Comissão: 23/10/2017 

 

Projeto de Lei nº 328/2016 

Autor: Deputado Amaro Neto 

Ementa: Estabelece diretriz para facilitar o acesso da 

pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida 

aos espaços de uso público do Estado. 

Relatora: Deputada Luzia Toledo 

Entrada na Comissão: 26/09/2017 

Prazo da Relatora: 16/10/2017 

Prazo da Comissão: 23/10/2017 

 

Projeto de Lei nº 14/2017 

Autor: Deputado Euclério Sampaio 

Ementa: Dispõe sobre a instalação de botão do 

pânico nos ônibus do sistema TRANSCOL do Estado 

do Espírito Santo. 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Entrada na Comissão: 26/09/2017 

Prazo do Relator: 16/10/2017 

Prazo da Comissão: 23/10/2017 
 

Projeto de Lei nº 173/2017 

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: Dispõe sobre a fixação de aviso, em 

estabelecimentos que fabriquem ou comercializem 

produtos utilizados na confecção de balões, 

informando que a Lei Federal nº 9605/98 tipifica 

como crime a fabricação, venda, transporte e soltura 

de balões. 
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Relator: Deputado José Esmeraldo 

Entrada na Comissão: 04/09/2017 

Prazo do Relator: 16/10/2017 

Prazo da Comissão: 23/10/2017 

 

Projeto de Resolução nº 23/2017 

Autor: Deputado Marcos Mansur 

Ementa: Institui a Medalha “Luiz Carlos de 

Oliveira” no âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo. 

Relator: Deputado Euclério Sampaio 

Entrada na Comissão: 19/09/2017 

Prazo do Relator: 16/10/2017 

Prazo da Comissão: 23/10/2017 

 

Projeto de Resolução nº 24/2017 

Autor: Deputado Bruno Lamas 

Ementa: Consolida as normas sobre a concessão da 

ordem do Mérito “Araceli Cabrera Crespo” e dá 

outras providências. 

Relator: Deputado Euclério Sampaio 

Entrada na Comissão: 21/09/2017 

Prazo do Relator: 16/10/2017 

Prazo da Comissão: 23/10/2017 

 

Projeto de Resolução nº 31/2017 

Autor: Deputado Esmael de Almeida 

Ementa: Cria a comenda do mérito legislativo 

“Pastor Oliveira de Araújo” para homenagear 

pastores que se destacarem no exercício de seu 
ministério no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Relator: Deputado Enivaldo dos Anjos 

Entrada na Comissão: 12/09/2017 

Prazo do Relator: 16/10/2017 

Prazo da Comissão: 23/10/2017 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 
Obs. Pauta gerada no dia 19/10/2017 às 11h 

sujeita a alteração até a hora da Reunião. 
 
 

PRESIDENTE: Deputado DARY PAGUNG 

VICE-PRESIDENTE: Deputado ALMIR VIEIRA  

MEMBROS: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

Deputado EUCLÉRIO 

SAMPAIO 

Deputado JAMIR MALINI  

Deputado JOSÉ ESMERALDO 

Deputada LUZIA TOLEDO 
REUNIÃO: Reunião Extraordinária/Audiência 

Pública 

LOCAL: Auditório da Secretaria Municipal de 

Educação de São José do Calçado/ES. 

DATA: 25/10/2017 

DIA DA SEMANA: quarta-feira 

HORÁRIO: 18h 

PAUTA DA 11ª REUNIÃO – 

EXTRAORDINÁRIA/AUDIÊNCIA PÚBLICA 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

. Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E 

DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 

DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

. Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

. Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

Audiência Pública com objetivo de apresentar para 

as Microrregiões CENTRAL SUL (Apiacá, Atílio 

Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, 

Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muqui, Vargem 

Alta) e CAPARAÓ (Alegre, Bom Jesus do Norte, 

Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, 

Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Muniz Freire, São José 

do Calçado), O PROJETO DE LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O 

EXERCÍCIO DE 2018. 
 

3 - COMUNICAÇÕES: 

. As que ocorrerem. 

 

Obs. Pauta gerada no dia 19/10/2017 às 11h sujeita 

a alteração até a hora da Reunião. 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado RODRIGO COELHO 

VICE-PRESIDENTE:  Deputada LUZIA 

TOLEDO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário  “Dep. Judith Leão Castelo 

Ribeiro ”  
DATA: 24/10/2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18:00h 

 
PAUTA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

1 - EXPEDIENTE:  

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
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COM 0/2017 – Comunicado do MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO informando a liberação de recursos 

financeiros que especifica. 
 

Ofício LIGA DAS FANFARRAS E BANDAS 

CAPIXABAS solicitando Audiência Pública nesta 

comissão com objetivo de discutir a realidade das 

bandas e fanfarras nos municípios do ES. 

 

OF. Nº 1.028/2017 da Câmara Municipal de 

Alegre – Solicitando interceder junto aos órgãos 

competentes visando rever a decisão relativa ao 

fechamento de turmas de acordo com o Projeto de 

Reorganização da Educação, considerando a 

particularidade da região. 
 

Ofício GDMM nº 131/2017 – Gabinete Deputado 

Marcos Mansur – Justificando ausência na reunião 

do dia 12 de setembro desta comissão; 

 

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: 
 

PROJETO DE LEI Nº 146/2017 - Análise de 

Mérito 

AUTOR: Dep. Doutor Rafael Favatto 

EMENTA: Dispõe sobre a instalação de câmeras 

de vídeo monitoramento de segurança nas 

Escolas Públicas Estaduais e cercanias. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 05/07/2017 

1ª REUNIÃO ORDINÁRIA: 01/08/2017 

RELATORA: Deputada Eliana Dadalto 

PRAZO DO RELATOR: 15/08/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 22/08/2017 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 
 

Obs. Pauta gerada no dia 11/10/2017 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: 24/10/2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 9h 

 

PAUTA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

- Convite da Presidente da Associação Grupo 

Orgulho, Liberdade e Dignidade – GOLD, Sr.ª 

Débora Sabará, para participar da Solenidade de 

abertura do 1º Encontro de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Transexuais, Travesti e Intersexos – 

LGBTI com o tema: “Como impedir o avanço da 

epidemia de HIV, Sífilis e Hepatites Virais do 

Espírito Santo”, a realizar-se no Hotel Praia Sol, em 

Nova Almeida, Serra/ES. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 

Projeto de Lei nº 211/2017 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: “Institui e inclui no Calendário Oficial do 

Estado o “Junho Vermelho”, mês de conscientização 

sobre a importância da Doação de Sangue”. 

Entrada na Comissão: 11/10/2017 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 31/10/17 

Prazo da Comissão: 07/11/17 

 

Projeto de Lei nº 197/2017 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: “Institui o Dia Estadual da Síndrome Cri-

Du-Chat”. 

Entrada na Comissão: 11/10/2017 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 31/10/17 

Prazo da Comissão: 07/11/17 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 
 

Projeto de Lei nº 59/2017 - Análise de Mérito 

Autora: Deputada Eliana Dadalto 

Ementa: Determina o atendimento preferencial e 

emergencial à criança e ao adolescente com suspeita 

de câncer para todos os exames na fase de 
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diagnóstico e tratamento, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 

Entrada na Comissão: 31/08/2017 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 03/10/17 

Prazo da Comissão: 10/10/17 
 

Projeto de Lei nº 154/2016 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Sérgio Majeski 

Ementa: Dispõe sobre a Política Estadual de 

Incentivo à pesquisa à produção e a 

disponibilização de recursos de Tecnologia 

Assistiva, na forma que especifica. 

Entrada na Comissão: 31/08/2017 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 03/10/17 

Prazo da Comissão: 10/10/17 

 
- DELIBERAR a visita da Psicóloga Lidiane Freitas 

Leitão, Técnica de Referência dos Idosos do CRAS - 

Centro de Referência de Assistência Social da 

Prefeitura de Vila Velha, Programa de Saúde do 

Idoso, que fará uma explanação sobre o tema: 

“Políticas Públicas da Pessoa Idosa”, com data a 

definir;  

 

- A Comissão está recebendo as visitas dos médicos 

obstetras Dr. Eduardo Oliveira Soares, Diretor da 

Maternidade Municipal de Cariacica, Dr. Frederico 

Bravim Victorino, Defensor do parto humanizado e 

da Sr.ª Aline de Almeida e Silva, Doula integrante 

do Coletivo Capixaba de Doulas, que farão uma 

explanação sobre “O Direito das mulheres usuárias 

do SUS à analgesia de parto normal”. 

 

3 – COMUNICAÇÕES: 

 

- O Senhor Presidente comunica que na próxima 

terça-feira, dia 31 de outubro, não haverá Reunião 

Ordinária desta Comissão em razão do evento 

“Conselho Presente”, que será promovido pelo 

Conselho Estadual de Saúde no mesmo dia e horário; 

 

- O Senhor Presidente convida a todos para participar 

da Audiência Pública sobre “As Demandas da Área 

da Saúde e Saneamento Básico do Município de 

Afonso Cláudio”, a realizar-se no dia 26 de outubro, 

quinta-feira, às 17 horas, na Câmara Municipal de 

Afonso Cláudio. 
 

Pauta atualizada no dia 16/10/2017, às 16:43 horas, 

sujeita a alteração até a hora da reunião. 

 
PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado ALMIR 

VIEIRA 

REUNIÃO: Extraordinária/Audiência Pública 

LOCAL: Câmara Municipal de Afonso Cláudio 

DATA: 26/10/2017 

DIA DA SEMANA: quinta-feira 

HORÁRIO: 17 horas 

 

PAUTA DA 10ª 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 a finalidade de discutir o 

tema: “As Demandas da Área da Saúde e  

Saneamento Básico do Município de Afonso 

Cláudio”, tendo como proponente o Deputado 

Estadual Doutor Hércules. 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem.  

 
Obs.: Pauta gerada no dia 19/10/17, às 10:05 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: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

DATA: 23/10/2017 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 
PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

OFÍCIO Nº 003/2017 encaminhando pela Senhora 
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Marise Magnago de Andrade  - Gerente de Gestão de 

Pessoas, sobre o assunto Possibilidade de convocação 

dos candidatos acima da Cláusula de barreira prevista 

no Edital 001/2012 – SEJUS. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

PROJETO DE LEI Nº 46/2017 - Análise de 

Mérito 

Autor: Deputado Amaro Neto 

Ementa: “Cria o programa “Empresa amiga da 

segurança pública”, no âmbito do Estado 

do Espírito Santo”. 

 

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: 

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, DE 

ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA 

 

PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ 

VICE-PRESIDENTE: Deputado PADRE 

HONÓRIO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Dep. Judith Leão Castello 

Ribeiro”  

DATA: 24/10/2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira                     

HORÁRIO: 10 horas  

 

PAUTA DA 18° REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OF 309/2017: Do Ministério de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, comunicando a celebração 

de Convenio com a Secretaria de Mobilidade Social 

do Produtor Rural e Cooperativismo – SMC/MAPA. 

 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES:  

 

PROJETO DE LEI N° 340/2016 - Análise de 

Mérito 

Autor: Deputado Freitas 

Ementa: Institui a Politica Estadual de Incentivo às 

Agroindústrias. 

Entrada na Comissão: 03/10/2017 

Relator: Deputado Padre Honório 

Prazo do relator: 24/10/2017 

Prazo da Comissão: 31/10/2017 

 

D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

E – PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

Não houve no período. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 
 

Presença da Senhora Silvana Maria Laquini Moro, 

Diretora da Escola Família Agrícola de Castelo – 

EFA/MEPES, para apresentar as atividades 

desenvolvidas por aquela Instituição de Ensino. 

 

 

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: 24/10/2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

OF. nº 141/2017 - do Gabinete do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Marcos Mansur, justificando 

ausência na Reunião Ordinária desta Comissão, 

realizada no dia 03/10/2017. 
 
 

OF. nº0192/2017 - do Gabinete do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Gildevan Fernandes, 

justificando ausência na Reunião Ordinária desta 

Comissão, realizada no dia 10/10/2017. 
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Do Gabinete do Excelentíssimo Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, convidando para Sessão Solene em 

homenagem ao “Dia do Professor”, no dia 18 de 

outubro do corrente, às 19 horas, no Plenário “Dirceu 

Cardoso”, nesta Casa de Leis. 

 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

PROJETO DE LEI Nº 156/2017 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

contratação de músicos ou grupos musicais capixabas 

na abertura de shows musicais nacionais e 

internacionais que forem realizados no Estado do 

Espírito Santo. 

 

PROJETO DE LEI Nº 175/2017 

AUTORA: Deputada Raquel Lessa  

EMENTA: Dispõe sobre a implantação de 

Orientação Psicológica Voluntária nas Escolas 

Públicas do Estado do Espírito Santo. 

 

PROJETO DE LEI Nº 195 /2017 

AUTORA: Deputada Luzia Toledo  

EMENTA: Cria o Dia Estadual da Mulher 

Empreendedora 

 

PROJETO DE  DECRETO LEGISLATIVO Nº 

60/2017 

AUTOR: Deputado Padre Honório  

EMENTA: Concede título de Cidadania Espírito-

Santense ao Sr. Arno Wieringa. 

PROJETO DE RESOLUÇAO Nº 22/2017 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski 

EMENTA: Acrescenta dispositivo no Regimento 

Interno estabelecendo a possibilidade de apresentação 

popular de sugestão legislativa pela internet. 

 
 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 

PROJETO DE LEI Nº 44/2017 

AUTOR: Deputado Almir Vieira  

EMENTA: Dispõe sobre a denominação das 

delegacias de Polícia Civil, dos Batalhões da Polícia 

Militar e dos Bombeiros Militar no Estado do 

Espírito Santo. 

RELATOR: Deputado Padre Honório 

ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

PROJETO DE LEI Nº 122/2017 

AUTOR: Deputado Amaro Neto  

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

atendimento exclusivo à idosos e deficientes nos 

caixas de autoatendimento bancários do Estado e dá 

outras providências.  

RELATOR: Deputado Nunes 

ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

PROJETO DE LEI Nº 273/2017 

AUTOR: Deputado Esmael de Almeida 

EMENTA: Institui o Dia dos Avós, a ser 

comemorado, anualmente, no 1.º domingo do mês de 

outubro. 

RELATOR: RELATOR: Deputado Padre 

Honório 

ENTRADA NA COMISSÃO: 06/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

PROJETO DE LEI Nº 286/2017 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski  

EMENTA: Institui o Dia Estadual do Auditor de 

Controle Externo. 

RELATOR: Deputado Nunes 

ENTRADA NA COMISSÃO: 06/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

PROJETO DE LEI Nº 299/2016 

AUTOR: Deputado Freitas  

EMENTA: Dispõe sobre a Política Estadual de 

Incentivo à Produção de Frutas in Natura e de 

Produtos Derivados.  

RELATOR: Deputado Marcos Mansur 

ENTRADA NA COMISSÃO: 31/08/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

06/2017 

AUTOR: Deputado Bruno Lamas 

EMENTA: 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. 

RELATOR: Deputado Padre Honório 

ENTRADA NA COMISSÃO: 10/08/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

54/2017 

AUTOR: Deputado José Esmeraldo 

EMENTA: Concede Título de Cidadania Espírito-

Santense ao Senhor Eugênio Inácio Martini 

RELATOR: Deputado Marcos Mansur 

ENTRADA NA COMISSÃO: 06/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

57/2017 

AUTOR: Deputado Rodrigo Coelho 

EMENTA: Concede título de Cidadania Espírito-

Santense ao Sr. Bruno Funchal. 

RELATOR: Deputado Marcos Mansur 

ENTRADA NA COMISSÃO: 06/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

58/2017 

AUTOR: Deputado Doutor Hércules 

EMENTA: Concede Título de Cidadania Espírito-

Santense ao Sr. Mauro Da Silva Gomes. 

RELATOR: Deputado Nunes  

ENTRADA NA COMISSÃO: 27/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

59/2017 

AUTOR: Deputada Luzia Toledo 

EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito - 

Santense ao Ministro do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão Dyogo Henrique de 

Oliveira. 

RELATOR: Deputado Nunes 

ENTRADA NA COMISSÃO: 27/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11/2017 

AUTOR: Deputado Nunes  

EMENTA: Acrescenta inciso no art. 52 do 

Regimento Interno, que dispõe sobre a Comissão de 

Defesa da Cidadania e Direitos Humanos. 

RELATOR: Deputado Padre Honório 

ENTRADA NA COMISSÃO: 13/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

PROJETO DE LEI Nº 122/2017 

AUTOR: Deputado Amaro Neto  

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

atendimento exclusivo à idosos e deficientes nos 

caixas de autoatendimento bancários do Estado e dá 

outras providências.  

RELATOR: Deputado Nunes 

ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 
 

PROJETO DE LEI Nº 286/2017 

AUTOR: Deputado Sergio Majeski  

EMENTA: Institui o Dia Estadual do Auditor de 

Controle Externo. 

RELATOR: Deputado Nunes 

ENTRADA NA COMISSÃO: 06/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

PROJETO DE LEI Nº 44/2017 

AUTOR: Deputado Almir Vieira  

EMENTA: Dispõe sobre a denominação das 

delegacias de Polícia Civil, dos Batalhões da 

Polícia Militar e dos Bombeiros Militar no 

Estado do Espírito Santo. 
RELATOR: Deputado Padre Honório 

ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

PROJETO DE LEI Nº 273/2017 

AUTOR: Deputado Esmael de Almeida 

EMENTA: Institui o Dia dos Avós, a ser 

comemorado, anualmente, no 1.º domingo do mês de 

outubro. 

RELATOR: RELATOR: Deputado Padre 

Honório 

ENTRADA NA COMISSÃO: 06/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

PROJETO DE LEI Nº 299/2016 

AUTOR: Deputado Freitas  

EMENTA: Dispõe sobre a Política Estadual de 

Incentivo à Produção de Frutas in Natura e de 

Produtos Derivados.  
RELATOR: Deputado Marcos Mansur 

ENTRADA NA COMISSÃO: 31/08/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

54/2017 

AUTOR: Deputado José Esmeraldo 

EMENTA: Concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Senhor Eugênio Inácio 

Martini 
RELATOR: Deputado Marcos Mansur 

ENTRADA NA COMISSÃO: 06/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

57/2017 

AUTOR: Deputado Rodrigo Coelho 

EMENTA: Concede título de Cidadania Espírito-

Santense ao Sr. Bruno Funchal. 

RELATOR: Deputado Marcos Mansur 

ENTRADA NA COMISSÃO: 06/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

58/2017 

AUTOR: Deputado Doutor Hércules 

EMENTA: Concede Título de Cidadania Espírito-

Santense ao Sr. Mauro Da Silva Gomes. 

RELATOR: Deputado Nunes  

ENTRADA NA COMISSÃO: 27/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 
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PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 11/2017 

AUTOR: Deputado Nunes  

EMENTA: Acrescenta inciso no art. 52 do 

Regimento Interno, que dispõe sobre a Comissão de 

Defesa da Cidadania e Direitos Humanos. 

RELATOR: Deputado Padre Honório 

ENTRADA NA COMISSÃO: 13/09/2017 

PRAZO DO RELATOR: 17/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 24/10/2017 

 

Explanação sobre “Déficit Habitacional da Região 

Metropolitana” – NUDAM (Núcleo de Defesa 

Agrária e Moradia), pelo Defensor Público Dr. 

Vinícius Lamego de Paula, por um período de 20 

minutos.  

 

3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 

 

Obs.: Pauta gerada às 9h do dia 18 de outubro de 

2017. Sujeita a alterações até a hora da reunião. 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE 

 

-PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO 

SAMPAIO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado SANDRO 

LOCUTOR 

REUNIÃO: Ordinária  

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa ” 

DATA: 24/10/2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

OFÍCIO SE 008-110.02/2017, encaminhado pela 

Fundação Renova, com documentos e pen drive em 

anexo, em complemento ao ofício datado de 

08/09/17, fornecendo os dados solicitados na reunião 

ordinária realizada aos dias 10/10/2017. 

 

OFÍCIO Nº 555/2017, enviado pelo DETRAN/ES, 

requerendo cópia integral das denúncias anônimas 

citadas na reunião conjunta das Comissões de 

Infraestrutura, Defesa do Consumidor e Segurança, 

que envolvem esta Autarquia.  

 
 

OFÍCIO S/N/2017, da EDP/ESCELSA, 

encaminhando exemplares da Contribuição à 

Consulta Pública MME nº 33/2017, que visa recolher 

contribuições para o aprimoramento do Setor Elétrico 

Brasileiro. 

 

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: 

 

PROJETO DE LEI Nº 192/2017 - Análise de 

Mérito 

Autor: Deputado Marcos Bruno 

Ementa: “Obriga os estabelecimentos comerciais e 

empresariais prestadores de serviços de assistência 

técnica de qualquer natureza a fornecerem aos 

consumidores protocolo de atendimento e dá outras 

providencias”. 

Relator: Deputado Euclério Sampaio  

Prazo do Relator: 12/09/2017 

Prazo da Comissão: 26/09/2017 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem.  

 

 

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: 24/10/2017 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

 HORÁRIO: 10horas 

 

PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
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Não houve no período. 

 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS RELATORES: 

 
PROJETO DE LEI Nº 176/2017 

Autora: Deputada Eliana Dadalto 

Ementa: Proíbe o abastecimento de Gás Natural 

Veicular – GNV, na forma que menciona, e dá outras 

providências. 

Entrada na Comissão: 25/08/2017 

Relator: Deputado Jamir Malini 

Prazo do Relator: 24/10/2017 

Prazo da Comissão: 07/11/2017 

 

D - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 

E - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 

2- ORDEM DO DIA:  

O que ocorrer. 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 

 

Pauta gerada no dia 19 de outubro de 2017, às 

08h46min, sujeita a alterações até a hora do início 

da reunião. 
 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 

MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 

VICE-PRESIDENTE:  

REUNIÃO: ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 23/10/2017 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 10:00h 

PAUTA DA 12ª 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: 

 

- PROJETO DE LEI Nº 62/2017 

Autor: Deputado PADRE HONÓRIO 

Ementa: Dispõe sobre o horário de funcionamento 

dos radares de avanço de sinal nas vias urbanas e 

rodovias estaduais localizadas no âmbito do Estado 

do Espírito Santo. 

RELATOR: Deputado JAMIR MALINI 

PRAZO DO RELATOR: 09/10/2017 

PRAZO DA COMISSÃO: 16/10/2017 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 

 

PRESIDENTE: Deputado PADRE HONÓRIO 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado ESMAEL 

ALMEIDA 

REUNIÃO: ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário “Dep. Judith Leão Castello 

Ribeiro” 

DATA: 23/10/2017 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 13h00min 

 

PAUTA DA 23ª 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. 

 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem.  
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COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

PRESIDENTE: Deputada ELIANA DADALTO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR 

HÉRCULES 

REUNIÃO: Extraordinária/Audiência Pública 

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

DATA: 24/10/2017  

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18 horas 

 

PAUTA DA 8ª 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 para discutir o tema: 

“Acolhimento de Crianças e Adolescentes em 

Situação de Risco de Morte”, tendo como proponente 

a Excelentíssima Senhora Deputada Eliana Dadalto.    

 

CONVIDADOS: 
 

- Excelentíssimo Senhor César Colnago - Vice-

Governador do Estado do Espírito Santo. 

 

- Excelentíssima Senhora Eliana Junqueira 

Munhós Ferreira - Desembargadora - Supervisora 

das Varas da Infância e Juventude. 

 

- Excelentíssimo Senhor Dr. Vladson Couto 

Bittencourt – Juiz/Coordenador Estadual das Varas 

da Infância e Juventude. 

  

- Excelentíssima Senhora Dra. Janete Pantaleão 

Alves - Juíza Colaboradora da Supervisão das Varas 

da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo.  

- Excelentíssima Senhora Dra. Lorena Miranda 

Laranja do Amaral - Juíza de Direito – 1ª Vara da 

Infância e Juventude de Vitória. 

 

- Excelentíssima Senhora Andréia Teixeira de 

Souza - Coordenadora do COPEIJ – Comissão 

Permanente da Infância da Juventude. 

 

- Excelentíssima Andrezza Rosalém Vieira - 

Secretária de Estado do Trabalho, Assistência e 

Desenvolvimento Social.  

 

- Excelentíssimo Senhor Júlio César Pompeu - 

Secretário de Direitos Humanos do Espírito Santo. 

 

- Excelentíssima Senhora Angela Maria Soares 

Silvares - Secretária de Estado do Governo. 

 

- Excelentíssimo Senhor Guerino Zanon – 

Presidente da Amunes. 

 

-  Senhora Elcimara Rangel -  Presidente da 

COMGEMASES. 

 

-  Senhora Galdeni Conceição De Oliveira Santos - 

Presidente do CRIAD. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

CPI DA MÁFIA DOS GUINCHOS 

 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO 

SANTOS 

RELATORA: Deputada JANETE DE SÁ 

REUNIÃO: 11ª Reunião Ordinária 

LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello” 

DATA: 23/10/2017 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 11ª 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 denúncias 

relacionadas à “Máfia dos Guinchos” e 
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“Pátio/Estacionamento/Depósito” de veículos 

apreendidos e possível conluio entre autoridades, 

prestadores de serviços e lesão ao cidadão, além 

investigar participação de servidor público e 

empresas terceirizadas com intuito de lesar o 

contribuinte. Apurar ainda, denúncias de 

irregularidades nas permissões concedidas pelas 

administrações municipais para a execução de 

serviço de transporte de passageiro em veículo 

de aluguel a taxímetro Estado do Espírito Santo. 

 

CONVOCADOS: 

 

RICARDO SILVA MARTINS - Sócio 

Administrador da Empresa Vista Group Network 

Sistemas e Empreendimentos Ltda. 

 

ZEVER DE ALMEIDA CASTILHO 

(PASSARINHO) - Empresa Vista Group 

Network Sistemas e Empreendimentos Ltda. 

 

DR. WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO - 

Secretário Municipal de Fazenda 

 

LÚCIA MARIA RORIZ VERÍSSIMO 

PORTELA – Procuradora Geral do Município 

 

 

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS 
DIREITOS DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

 

PRESIDENTE: Deputada LUZIA TOLEDO 

VICE-PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ 

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado 

SERGIO MAJESKI 

LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 

DATA: 26/10/2017 

DIA DA SEMANA: quinta-feira 

HORÁRIO: 13h30min 

 

PAUTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS 

DIREITOS DA MULHER VÍTIMA DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E DA 

SECRETARIA DA MULHER DA CÂMARA 

FEDERAL 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não há 

 
2 - COMUNICAÇÕES: 

Apresentação do projeto da Procuradoria da 

Mulher Itinerante e outros projetos relacionados 

ao combate à violência contra mulher. 

- CONVIDADOS: 
 

Deputada Federal Gorete Pereira – Procuradora 

da Mulher da Câmara dos Deputados. 
 

Deputada Federal Luana Costa – 1ª Procuradora 

Adjunta 
 

Deputada Federal Raquel Muniz – 3ª 

Procuradora Adjunta  
 

Deputada Federal Norma Ayub 
 

Deputados Estaduais 
 

Autoridades Estaduais 
 

Hermínia Maria Silveira Azoury – Juíza de 

Direito – Titular da Coordenadoria Estadual da 

Mulher em Situação de Violência Doméstica e 

Familiar. 
 

André de Albuquerque Garcia – Secretário de 

Estado da Segurança Pública e Defesa Social. 
 

Júlio César Pompeu – Secretário de Estado de 

Direitos Humanos. 

 

Instituições vinculadas ao tema.  
 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1850 

 

 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, RONALDO RODRIGUES 

BARBOZA, do cargo em comissão de Técnico 

Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código TJGRP, do gabinete do Deputado Enivaldo 

dos Anjos, por solicitação do próprio Deputado. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 
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ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1851 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

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

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

janeiro de 1994, ANDREIA VERLY GOMES 

MORAES, do cargo em comissão de Assessor Júnior 

de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1852 

 

 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, MEROIZA FERREIRA, do cargo 

em comissão de Assessor Júnior de Secretaria, 

código ASS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1853 

 

 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, KENDALLY VIEIRA 

FERREIRA DE SOUZA, do cargo em comissão de 

Técnico Júnior de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 

Deputado Enivaldo dos Anjos, por solicitação do 

próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1854 

 

 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, NEIDE FRAGA FONSECA, do 

cargo em comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código TSGRP, do 

gabinete do Deputado Enivaldo dos Anjos, por 

solicitação do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1855 

 

 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, EMMILAINE BARBOSA DOS 

SANTOS, do cargo em comissão de Técnico Júnior 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, do gabinete do Deputado Amaro Neto, por 

solicitação do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 1856 

 

 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, RONALDO RODRIGUES BARBOZA, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior de 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1857 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, ANDREIA VERLY GOMES MORAES, 

para exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, no gabinete do Deputado Enivaldo dos 

Anjos, por solicitação do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1858 

 

 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, MEROIZA FERREIRA, para exercer o cargo 

em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código TJGRP, no 

gabinete do Deputado Enivaldo dos Anjos, por 

solicitação do próprio Deputado. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1859 

 

 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, KENDALLY VIEIRA FERREIRA DE 

SOUZA, para exercer o cargo em comissão de 

Técnico Sênior de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código TSGRP, no gabinete do 

Deputado Enivaldo dos Anjos, por solicitação do 

próprio Deputado. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1860 
 

 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, NEIDE FRAGA FONSECA, para exercer o 

cargo em comissão de Coordenador Especial de 

Relações Institucionais, código CERI, da Secretaria 

da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1861 

 

 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, EMMILAINE BARBOSA 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 outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1862 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 1835 

publicado em 19 de outubro de 2017, que nomeou 

ELIANE DA CUNHA LIMA ACOSTA, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior da 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1863 
 

 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, GLACILEIA ZANELATO 

STELZER, do cargo em comissão de Assessor 

Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1864 

 

 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, FERNANDO 

CAMPANHA, do cargo em comissão de 

Supervisor Pedagógico da Escola do Legislativo, 

código SPEL, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1865 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, ELIANE DA CUNHA LIMA ACOSTA, para 

exercer o cargo em comissão de Supervisor 

Pedagógico da Escola do Legislativo, código SPEL, 

da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1866 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 

de 1994, GLACILEIA ZANELATO 

STELZER, para exercer o cargo em comissão 

de Assessor Sênior da Secretaria, código ASS, 

da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1867 

 

 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, VAGNER RODRIGUES PEREIRA, 

para exercer o cargo em comissão de Assessor 

Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 

da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1868 
 

 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, EMERSON GOMES FERREIRA, para 

exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código ADGRP, no 

gabinete do Deputado Amaro Neto, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

173192/2017.  

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

(*) ATO Nº 1835 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, ELIANE DA CUNHA LIMA ACOSTA, 

para exercer o cargo em comissão de Assessor 

Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria 

da Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de outubro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreção. 
 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 

Fica rescindido, a partir de 19/10/2017, de 

acordo com a cláusula primeira, do Termo de 

Compromisso de Estágio de Complementação 

Educacional, firmado entre a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo e o 

estagiário da Faculdades Integradas São Pedro - 

FAESA, BRENO BONANI DE FREITAS. 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de outubro de 2017. 
 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 

 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DE PRORROGAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO DCPP ES 

271/2014 

A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão 

do Setor de Contratos e Convênios da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo em atendimento ao que dispõe o artigo 26 

da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 

pública a celebração do Contrato, conforme 

descrito abaixo: 

 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO. 
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CONTRATADA: EDP – ESPÍRITO SANTO 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 

 
OBJETO: Prestação de serviço público de 

energia elétrica. 

 
VALOR: O valor do presente Contrato é de R$ 

214.260,98 (duzentos e quatorze mil, duzentos e 

sessenta reais e noventa e oito centavos). 

 
VIGÊNCIA: A vigência do Contrato terá início 

no dia 20 de outubro de 2017 e terá duração de 

12 (doze) meses. 

 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 

 

ATIVIDADE: 2001. 

 

PROCESSO: 140655 

 
GESTOR DO CONTRATO: FABRICIO 

PINHAL CARREIRA 

 

MATRÍCULA: 207885 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em Vitória, 19 de outubro de 2017. 

 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO 

Nº 051/2017 REFERENTE AO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 022/2017 E ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2017 

 

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 

051/2017, conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATADA: JOSÉ GREGORIO NETO – 

ME. 

 

CNPJ: 11.185.669/0001-11. 

 

OBJETO: Fornecimento de água mineral. 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:  

Pregão Eletrônico. 

 

VALOR: R$ 1.521,00 (um mil, quinhentos e 

vinte e um reais). 

 

PROCESSO: 171259 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 19 de outubro de 2017. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 20.10.17 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV 

O Dia de Campo na TV desta semana vai mostrar como a gliricídia pode 

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

ambiente. A Gliricídia sepium se caracteriza como uma leguminosa arbórea 

perene considerada de múltiplo uso. A leguminosa tem um enraizamento 

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

os animais. 

01h15 CONEXÃO CIÊNCIA 

Conexão Ciência conversa com Jorge Werneck, pesquisador da Embrapa, para 

saber mais sobre o papel da agricultura na crise hídrica. 

O Conexão Ciência debate os avanços da tecnologia para o zoneamento agrícola 

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

01h45 
COMISSÃO DE 

CIDADANIA 
Reunião Ordinária 

02h50 
CPI DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Reunião Ordinária 
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03h45 
HOMENAGEM AO 

PESCADOR 
Sessão Solene 

04h50 
COMISSÃO DE 

AGRICULTURA 
Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV 

O Dia de Campo na TV vai falar sobre a nova técnica sistematizada pela 

Embrapa Rondônia, chamada poda de formação, que pode fazer com que os 

cafeeiros da espécie canéfora (Conilon e Robusta) apresentem aumento de até 

30% de produtividade na primeira safra. A prática ainda permite a padronização 

das podas de produção, já que as hastes formadas apresentarão a mesma idade. 

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

problemas de drogas no Brasil. 

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

09h00 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DOS TRABALHOS 

REALIZADOS PELA 

SECRETARIA DA SAÚDE 

DO 2° QUADRIMESTRE DE 

2017 POR RICARDO DE 

OLIVEIRA 

Audiência Pública 

12h00 COM A PALAVRA 

O deputado Sérgio Majesk, do PSDB, é o entrevistado do programa "Com a 

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

sobre gestão responsável dos recursos públicos. 

12h30  MP COM VOCÊ    

A judicialização da saúde e os possíveis impactos da PEC 241/2016 no Sistema 

Único de Saúde (SUS) são alguns dos assuntos do MP com Você realizado com 

o promotor de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional de 

Implementação das Políticas de Saúde Cleto Vinicius Vieira Pedrollo. 

13h00 DEDO DE PROSA 

A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. Cem anos depois, o 

palácio ganhou uma restauração e se transformou no Palácio da Cultura Sônia 

Cabral, uma homenagem a um importante nome da música capixaba. A pianista 

elaborou o projeto de criação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. 

Detalhes dessa história estão registrados em um livro escrito pelo jornalista José 

Antônio Martinuzzo 

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

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

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

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

14h45 MOSAICO 
O programa destaca os lançamentos do cinema. Neste episódio o Mosaico fala 

sobre a obra do artista plástico Jorge Solé. 

15h00 
TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ES 
Trabalhos do Tribunal de Contas do ES. 

18h00 COM A PALAVRA 

O deputado Sérgio Majesk, do PSDB, é o entrevistado do programa "Com a 

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

sobre gestão responsável dos recursos públicos. 

18h30 DEDO DE PROSA 

A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. Cem anos depois, o 

palácio ganhou uma restauração e se transformou no Palácio da Cultura Sônia 

Cabral, uma homenagem a um importante nome da música capixaba. A pianista 

elaborou o projeto de criação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. 

Detalhes dessa história estão registrados em um livro escrito pelo jornalista José 

Antônio Martinuzzo 

19h00 

50 ANOS DO HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO 

CAMILO DE ARACRUZ 

Sessão Solene 

22h00 PANORAMA Telejornal Resumo da Semana 

22 h15 SOM DA TERRA 

O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se revela no 

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

envolve MPB e POP. 

22h45 MP COM VOCÊ 

A judicialização da saúde e os possíveis impactos da PEC 241/2016 no Sistema 

Único de Saúde (SUS) são alguns dos assuntos do MP com Você realizado com 

o promotor de Justiça e dirigente do Centro de Apoio Operacional de 

Implementação das Políticas de Saúde Cleto Vinicius Vieira Pedrollo. 

23h15 COM A PALAVRA 

O deputado Sérgio Majesk, do PSDB, é o entrevistado do programa "Com a 

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

sobre gestão responsável dos recursos públicos. 

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

 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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• SÁBADO - 21.10.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV 

O Dia de Campo na TV vai falar sobre a nova técnica sistematizada pela 

Embrapa Rondônia, chamada poda de formação, que pode fazer com que os 

cafeeiros da espécie canéfora (Conilon e Robusta) apresentem aumento de até 

30% de produtividade na primeira safra. A prática ainda permite a 

padronização das podas de produção, já que as hastes formadas apresentarão a 

mesma idade. 

01h15 CONEXÃO CIÊNCIA  

O Conexão Ciência debate os avanços da tecnologia para o zoneamento 

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

Fortes 

01h45 

50 ANOS DO HOSPITAL E 

MATERNIDADE SÃO 

CAMILO DE ARACRUZ 

Sessão Solene 

03h45 COMISSÃO DE JUSTIÇA Reunião Ordinária 

05h10 COMISSÃO DE SAÚDE  Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV 

O Dia de Campo na TV vai apresentar as técnicas conservacionistas adotadas 

na região Serrana Fluminense, principal polo agrícola do estado do Rio de 

Janeiro na produção de hortaliças, flores e aves. O trabalho realizado por 

pesquisadores da Embrapa e instituições parceiras, vem ajudando produtores, 

que após as enchentes de 2011 tiveram as propriedades agrícolas destruídas. 

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

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

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

08h30 EM DISCUSSÃO 

Violência contra a mulher. Duplicação da BR-101. Mudanças no Fundo 

Estadual do Meio Ambiente.Vinda do ministro da Saúde ao Estado. Criação da 

Comenda Élcio Álvares.  

09h00 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

09h45 CPI DA GRILAGEM Reunião Ordinária 

11h00 COMISSÃO DE TURISMO Reunião Ordinária 

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

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

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

12h30 MP COM VOCÊ 

O promotor de Justiça Francisco Martinez Berdeal, dirigente do Centro de 

Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público (Cadp) do Ministério 

Público do Estado do Espírito Santo (MPES) fala sobre o combate à corrupção, 

tanto pela Justiça como pela sociedade, e a busca de diálogo e acordo entre 

partes  

13h00 DEDO DE PROSA 

O escritor Rodrigo Moreira fala sobre seu livro “Eu quero é botar meu bloco na 

rua”, biografia de Sergio Sampaio, um dos mais notáveis artistas capixabas. O 

título da obra é o mesmo nome da composição de maior sucesso da carreira do 

cantor e compositor cachoeirense.  

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  
O programa aborda as pesquisas feitas com o baculovírus,  

muito utilizado no controle biológico de insetos na agricultura. 

14h00 SOM DA TERRA 
O som da terra bate um papo com o músico Fabio  Carvalho, que apresenta seu 

trabalho que mistura congo e música eletrônica. 

14h30 EM DISCUSSÃO 

Violência contra a mulher. Duplicação da BR-101. Mudanças no Fundo 

Estadual do Meio Ambiente.Vinda do ministro da Saúde ao Estado. Criação da 

Comenda Élcio Álvares.  

15h00 
A GRANDE 

REPORTAGEM 

A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. Esta 

reportagem apresenta as principais formas de poluição e as consequências 

sociais, ambientais e econômicas da contaminação dos recursos hídricos.  

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

15h35 
CPI DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Reunião Ordinária 

16h30 
COMISSÃO DE 

SEGURANÇA 
Reunião Ordinária 

17h20 ASSISTÊNCIA SOCIAL Reunião Ordinária 

18h00 COM A PALAVRA 
O deputado José Esmeraldo, do PMDB, é o entrevistado do programa  "Com a 

Palavra". O engenheiro aposentado da Prefeitura de Vitória fala sobre sua 
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atuação parlamentar por todo o Estado. 

18h30 DEDO DE PROSA 

O escritor Rodrigo Moreira fala sobre seu livro “Eu quero é botar meu bloco na 

rua”, biografia de Sergio Sampaio, um dos mais notáveis artistas capixabas. O 

título da obra é o mesmo nome da composição de maior sucesso da carreira do 

cantor e compositor cachoeirense.  

19h00 DIA DO AUDITOR FISCAL Sessão Solene 

20h40 COMISSÃO DE FINANÇAS Audiência Pública 

22h00 EM DISCUSSÃO 

Violência contra a mulher. Duplicação da BR-101. Mudanças no Fundo 

Estadual do Meio Ambiente.Vinda do ministro da Saúde ao Estado. Criação da 

Comenda Élcio Álvares.  

22h30 MOSAICO  Confira a programação cultural  do final de semana 

23h15 DEDO DE PROSA 

O escritor Rodrigo Moreira fala sobre seu livro “Eu quero é botar meu bloco na 

rua”, biografia de Sergio Sampaio, um dos mais notáveis artistas capixabas. O 

título da obra é o mesmo nome da composição de maior sucesso da carreira do 

cantor e compositor cachoeirense.  

23h45 COM A PALAVRA 

O deputado José Esmeraldo, do PMDB, é o entrevistado do programa  "Com a 

Palavra". O engenheiro aposentado da Prefeitura de Vitória fala sobre sua 

atuação parlamentar por todo o Estado. 

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

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

 

 

• DOMINGO - 22.10.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV 

O Dia de Campo na TV vai apresentar as técnicas conservacionistas adotadas 

na região Serrana Fluminense, principal polo agrícola do estado do Rio de 

Janeiro na produção de hortaliças, flores e aves. O trabalho realizado por 

pesquisadores da Embrapa e instituições parceiras, vem ajudando produtores, 

que após as enchentes de 2011 tiveram as propriedades agrícolas destruídas. 

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

muito utilizado no controle biológico de insetos na agricultura. 

01h45 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

02h30 CPI DA GRILAGEM Reunião Ordinária 

03h45 COMISSÃO DE TURISMO Reunião Ordinária 

04h45 
COMISSÃO DE 

SEGURANÇA 
Reunião Ordinária 

05h35 ASSISTÊNCIA SOCIAL Reunião Ordinária 

06h10 
CPI DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV 

Esta semana, o programa Dia de Campo na TV vai mostrar o cultivo de 

maracujá na agricultura familiar. Produtores do Acre encontraram nas 

variedades BRS Gigante Amarelo e Sol do Cerrado uma alternativa rentável 

para diversificar a produção. A fruta, produzida de inverno a verão, tem 

mercado garantido e proporciona trabalho e renda 

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

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

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

08h30 EM DISCUSSÃO 

Violência contra a mulher. Duplicação da BR-101. Mudanças no Fundo 

Estadual do Meio Ambiente.Vinda do ministro da Saúde ao Estado. Criação 

da Comenda Élcio Álvares.  

09h00 
COMISSÃO DE 

COOPERATIVISMO 
Reunião Ordinária 

10h15 
COMISSÃO DE 

CIDADANIA 
Reunião Ordinária 

11h20 COMISSÃO FINANÇAS Reunião Ordinária 

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

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

12h15 
MOSAICO ENTREVISTA 

  
Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 
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12h30 MP COM VOCÊ 

A atuação do Ministério Público no fortalecimento dos direitos do consumidor 

é tema do MP com Você, que entrevista a promotora de Justiça Sandra 

Lengruber da Silva.  

 

13h00 DEDO DE PROSA 

Antônio Marcus Carvalho Machado apresenta o livro “Melodias Imortais – A 

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

com pessoas que participaram de um momento importante da música capixaba 

nas cidades de Vitória e Vila Velha.  

 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  

Conexão Ciência conversa com o professor Marcelo Sousa, da Universidade 

de Brasília. Ele fala sobre pesquisas relacionadas à nanotecnologia, bem como 

sua aplicação na biomedicina. 

 

14h00 SOM DA TERRA 

O Som da Terra, que apresenta novo formato, recebe o cantor e compositor 

capixaba Di Morais, com MPB e samba rock. 

 

14h30 EM DISCUSSÃO 

Violência contra a mulher. Duplicação da BR-101. Mudanças no Fundo 

Estadual do Meio Ambiente.Vinda do ministro da Saúde ao Estado. Criação 

da Comenda Élcio Álvares.  

 

15h00 
A GRANDE 

REPORTAGEM 

Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos brasileiros. Em 

tempo de crise, empreender acaba sendo questão de sobrevivência para alguns. 

Além de esclarecer sobre comportamentos empreendedores, esta reportagem 

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

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

empreender por necessidade 

 

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

15h35 COMISSÃO DE JUSTIÇA Reunião Ordinária 

17h15 
COMISSAÕ DE 

EDUCAÇÃO 
Reunião Ordinária 

18h00 COM A PALAVRA 

 O deputado Erick Musso (PMDB) avalia os primeiros meses à frente da 

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

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

de processos internos e a criação de um comitê permanente 

 

18h30 DEDO DE PROSA 

Antônio Marcus Carvalho Machado apresenta o livro “Melodias Imortais – A 

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

com pessoas que participaram de um momento importante da música capixaba 

nas cidades de Vitória e Vila Velha.  

 

19h00 
 DIA DO AUDITOR 

FISCAL 
Sessão Solene 

20h40 COMISSÃO DE FINANÇAS Audiência Pública 

22h00 EM DISCUSSÃO 

Violência contra a mulher. Duplicação da BR-101. Mudanças no Fundo 

Estadual do Meio Ambiente.Vinda do ministro da Saúde ao Estado. Criação 

da Comenda Élcio Álvares.  

 

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

 

23h15 DEDO DE PROSA 

Antônio Marcus Carvalho Machado apresenta o livro “Melodias Imortais – A 

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

com pessoas que participaram de um momento importante da música capixaba 

nas cidades de Vitória e Vila Velha.  

 

23h45 COM A PALAVRA 

O deputado Erick Musso (PMDB) avalia os primeiros meses à frente da 

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

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

de processos internos e a criação de um comitê permanente 

 

 

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

 
 

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

 

NONAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 

DE OUTUBRO DE 2017. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Bruno Lamas, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Eliana Dadalto, 

Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, Euclério 

Sampaio, Hudson Leal, Jamir Malini, José 

Esmeraldo, Padre Honório, Pastor Marcos 

Mansur, Sandro Locutor e Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE − (ENIVALDO DOS 

ANJOS − PSD) – Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão. 

 

(A convite do Presidente, assume a 

1.ª Secretaria o Senhor Deputado 

Jamir Malini e a 2.ª Secretaria o 

Senhor Deputado Padre Honório)  

 

O SR. PRESIDENTE − (ENIVALDO DOS 

ANJOS − PSD) – Convido o Senhor Deputado Padre 

Honório a proceder à leitura de um versículo da 

Bíblia.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Nunes) 

 

(O Senhor Deputado Padre 

Honório lê Salmos, 01:01)  

 

O SR. PRESIDENTE − (ENIVALDO DOS 

ANJOS − PSD) − Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da 

nonagésima segunda sessão ordinária, realizada 

em 11 de outubro de 2017. (Pausa)  
 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE − (ENIVALDO DOS 

ANJOS − PSD) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada a ata como lida.  
 

O SR. BRUNO LAMAS − (PSB) − Senhor 

Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão de 

Justiça no Projeto de Lei Complementar n.º 31/2017.  

 

O SR. PRESIDENTE − (ENIVALDO DOS 

ANJOS − PSD) – É regimental. 

 
A pedido dos Senhores Deputados Sergio 

Majeski e Euclério Sampaio, exibiremos um vídeo 

institucional. 

 

(É exibido o vídeo) 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR – (PROS) – 

Senhor Presidente, pela ordem! No momento 

oportuno, solicito um minuto de silêncio em virtude 

do falecimento da Cidineia Maria Fontana, Presidente 

Estadual do PV. Fui deputado pelo Partido Verde e 

ela era uma grande guerreira e articuladora política 

no Espírito Santo. Deixará saudade. Que possamos 

prestar esta homenagem.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) –  Faremos antes da fase das 

Comunicações.  

Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

OFÍCIO N.º 62/2017 

 

Vitória, em 04 de outubro de 2017.  

 

Senhor Presidente: 

 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

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

Regimento Interno desta Casa de Leis, o 

Relatório Mensal dos trabalhos desta Comissão 

referente ao mês de SETEMBRO/2017.  

Segue em anexo. 
Respeitosamente, 

 

NUNES 

Presidente da Comissão de Defesa da Cidadania e 

dos Direitos Humanos 
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
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ANJOS – PSD) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

OFÍCIO S/N.º - 2017 

 

Assunto: Uso da Tribuna Popular 

 

Senhor Presidente: 

 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos 

através deste, solicitar de Vossa Excelência, que 

conceda o uso da Tribuna Popular desta Casa de Leis 

no dia 06 (seis) de novembro (segunda-feira) do 

corrente ano, para o Senhor Igor Awad Barcellos, 

representante da Faculdade Estácio de Sá de 

Vitória, para falar sobre as consequências do 

julgamento da ADPF54 (Autorização para Aborto 

em caso de feto encefálico) pelo STF. 

Sem mais para o momento, desejamos votos 

de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente,  

 

JOSÉ ESMERALDO 

Deputado Estadual 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem n.º 

364/2017, do Governador do Estado, encaminhando 

veto total ao Projeto de Lei n.º 287/2016, de autoria 

do Deputado Gilsinho Lopes, que determina a 

inserção de frases referentes ao consumo consciente 

de água nas contas das concessionárias de serviço 

público de fornecimento de água no Estado. 

Publicado Integralmente no DPL do dia 17 

(dezessete) de outubro de 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Ciente. Publique-se. À Comissão 

de Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 387/2017 

 

DISPÕE SOBRE OS OBJETIVOS 

E DIRETRIZES PARA O 

COMPARTILHAMENTO DE 

INFORMAÇÕES DE 

IDENTIFICAÇÃO CIVIL, 

ENTRE OS ÓRGÃOS DA 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 

INDIRETA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO E SEUS 

MUNICÍPIOS.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º As informações de identificação civil 

dos cidadãos Espírito-Santenses, colhidas pelo 

Departamento de Identificação da Polícia Civil da 

Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa 

Social poderá ser compartilhada entre os órgãos da 

Administração Direta e Indireta do Estado do Estado 

do Espírito Santo, bem como aos seus municípios, 

para:  

 

I – Dar precisão e exatidão das 

informações de identificação civil 

nos cadastros dos diversos órgãos do 

Estado;  

II – Diminuir erros de grafia na 

identificação dos usuários dos 

serviços do Estado;  

III – Evitar fraudes e falsificações, 

especialmente de documentos;  

IV – Facilitar o tráfego de 

informações de identificação civil do 

usuário de serviços do Estado.  

 

§ 1º. A identificação civil se restringe aos 

seguintes dados:  
 

I – Nome;  

II – Filiação;  

III – Data de Nascimento;  

IV – Sexo;  

V – Nacionalidade e município de 

nascimento;  

VI – Número do Registro Geral;  

VII – Número no Cadastro de 

Pessoas Físicas, opcionalmente.  

 

§ 2º. Em caso de suscitação de dúvida, pode 

haver compartilhamento da imagem espelho da 

carteira de identidade.  

 

§ 3º. É vedado o compartilhamento de 

informações judiciais, criminais, policiais, fiscais, 
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bem como o endereço e informações familiares.  

 

Art. 2.º O compartilhamento de informações 

de identificação civil será realizado de forma digital, 

através da internet ou de redes de intranet próprias do 

Estado, gratuitamente.  

 

Parágrafo único - O acesso ao sistema 

poderá, preferencialmente, ser feito através de 

assinatura digital, nos termos da Medida Provisória 

Nº. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.  

 

Art.3.º Os órgãos da Administração Direta 

poderão usar livremente o sistema de 

compartilhamento de informações civis, enquanto os 

da Administração Indireta, os municípios e os 

serviços notariais e registrais deverão aderir a 

convênios para acesso ao sistema.  

 

Art. 4.º O Poder Executivo poderá 

regulamentar a presente Lei.  

 

Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação.  

 

Palácio Domingos Martins, 10 de outubro de 

2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Estamos vivendo em uma época, em que é 

possível, com facilidade e segurança, ampliar a de 

troca de informações de forma instantânea, não sendo 

mais cabível que os órgãos do Estado não 

compartilhem entre si o banco de dados do 

Departamento de Identificação da Polícia Civil, para 

racionalizar e uniformizar os cadastros públicos.  

O Estado disponibiliza vários serviços ao 

cidadão, através de seus órgãos como a Secretaria 

Estadual de Saúde, DETRAN, Polícia Civil, Poder 

Judiciário, Serviços Notariais e Registrais e outras 

secretarias gestoras de políticas públicas estaduais. É 

um contrassenso que, em vários desses órgãos, seja 

exigido do cidadão apresentação de Carteira de 

Identidade para formalização de cadastro, quando 

bastaria compartilhar os dados do Departamento de 

Identificação da Polícia Civil para, com o número do 

RG, o sistema já informar os demais dados de 

identificação, como já ocorre, a nível federal, com o 

CPF.  

A alimentação individual de cadastros 

prolifera erros e abre a porta para fraudes. É comum 

escrever nomes de diversas formas nos cadastros, a 

exemplo temos: Humberto/Umberto, Luiz/Luis, 

Antonio/Antônio, ou então, especialmente no interior 

do estado, deparar-se com sobrenomes russos, 

poloneses, alemães ou italianos.  

Sem contar que falsificar uma carteira de 

identidade é corriqueiro entre os estelionatários de 

plantão, e, sem uma uniformidade de informações e 

indexação dos dados, apresentar um desses 

documentos falsos pode gerar negócios jurídicos 

fraudulentos.  

Assim, preservando-se os dados sigilosos do 

cidadão e promovendo a utilização de tecnologias 

como as assinaturas digitais propõem a apreciação do 

presente projeto de lei aos Nobres Pares, para 

posterior avaliação do Chefe do Poder Executivo 

Estadual. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 388/2017 

 

DISPÕE SOBRE A 

REGULAMENTAÇÃO 

SUPLEMENTAR DAS 

ATIVIDADES DAS FARMÁCIAS 

NO ÂMBITO DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art.1º. Fica autorizado, nos termos desta Lei, 

às farmácias do Estado do Espírito Santo, 

respeitando-se a competência do profissional 

farmacêutico no âmbito de sua atividade, prestar 

serviços farmacêuticos, bem como manipular e/ou 

dispensar produtos que contribuam para a saúde 

pública, de acordo com a legislação em vigor. 

 

Art. 2º. Ficam autorizadas às farmácias a 

prestação dos seguintes serviços relacionados à 

assistência farmacêutica, dentre outros: 
 

I – aferição de pressão arterial e 

temperatura corporal; 

II – inalação, observados os cuidados 

específicos, de modo a garantir a 

segurança do procedimento; 

III – teste de glicemia capilar; 

IV – perfuração de lóbulo auricular 

executado pelo próprio farmacêutico, 

ou, técnico habilitado sob sua 

supervisão; 

 

§ 1º. Os serviços relacionados à assistência 
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farmacêutica prestados nas farmácias deverão constar 

no Manual de Boas Práticas e no Procedimento 

Operacional Padrão do estabelecimento; 

 

§ 2º. Fica vedada a reutilização de brincos 

nos serviços de perfuração de lóbulo auricular, 

devendo este procedimento ser realizado mediante o 

emprego de equipamento específico e material 

esterilizado. 

Art. 3º. O farmacêutico, devidamente 

habilitado, poderá realizar a prescrição ou indicação 

de medicamentos e outros produtos com finalidade 

terapêutica, cuja dispensação não exija prescrição 

médica, incluindo medicamentos industrializados e 

preparações magistrais – alopáticos ou dinamizados -, 

plantas medicinais, drogas vegetais e outras 

categorias ou relações de medicamentos que venham 

a ser aprovados pelo órgão sanitário federal para 

prescrição do farmacêutico. 

 

Art. 4º. Fica autorizada a manipulação, o 

reacondicionamento em embalagens individuais e a 

dispensação, conforme necessidade do usuário, de 

medicamentos e/ou alimentos/suplementos 

alimentares, na forma farmacêutica de cápsulas 

oleaginosa mole, adquiridos a granel pela farmácia. 

 

Art. 5º. Fica ainda autorizado às farmácias a 

manipulação e dispensação de medicamentos e 

produtos classificados como oficinais e 

medicamentos isentos de prescrição, mediante 

indicação do profissional farmacêutico, de acordo 

com as determinações constantes nas normas editadas 

pelo Conselho Profissional da categoria, respeitada a 

Legislação Federal atinente ao assunto. 

 

§ 1º. Os medicamentos e/ou produtos 

considerados como dinamizados, homeopáticos, 

antroposóficos e anti-homotóxicos e cuja 

apresentação de prescrição é dispensada pela 

legislação, também poderão ser manipulados e 

dispensados pela farmácia, mediante indicação do 

profissional farmacêutico. 

 

§ 2º. Fica autorizado às farmácias a 

manipulação e dispensação de produtos classificados 

como cosméticos, dermocosméticos, perfumes, 

produtos de higiene pessoal ou ambiente e produtos 

de cuidado pessoal, mediante a indicação do 

profissional farmacêutico. 
 

Art. 6º. Fica também autorizado às farmácias 

a realização e prestação dos serviços que compõem o 

âmbito de atuação do profissional farmacêutico, 

observadas as determinações previstas na legislação e 

nos exatos termos estabelecidos pelo Conselho 

Profissional que regula a atividade profissional 

farmacêutica. 

 

§ 1º. A realização dos serviços descritos no 

caput deste artigo tem como objetivo permitir a 

efetiva prestação da assistência farmacêutica, 

consistente na interação e resposta às demandas dos 

usuários do sistema de saúde, buscando a resolução 

de problemas de saúde, que envolvam ou não o uso 

de medicamentos.  

 

§ 2º. O processo a que se refere o presente 

artigo pode compreender escuta ativa, identificação 

de necessidades, análise da situação, tomada de 

decisões, definição de condutas, documentação e 

avaliação entre outros. 

 

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, em 10 de outubro 

de 2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual SD 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nossa pretensão com esta proposição é 

pacificar alguns casos que tem sido polêmicos na 

atuação das farmácias em nosso Estado do Espírito 

Santo. 

Não estamos aqui querendo usurpar a 

competência legislativa da União para Legislar 

sobre o assunto. A regulamentação das 

atividades das farmácias encontra-se em lei 

federal, mormente as Leis Nºs Nº 6.360/76 e 

5.991/73.  
Contudo, a aplicação dessa Legislação, que é 

regulamentada pela ANVISA, tem causado 

discussões e dúvidas que vem sendo levadas à 

apreciação do Poder Judiciário, já tendo 

manifestações claras de que a ANVISA ao 

regulamentar e fiscalizar a aplicação dessa legislação, 

não pode criar novas obrigações, ou seja, direito 

novo, pois sua competência se esgota nos limites da 

lei.   

Assim, a exemplo de outros Estados da 

Federação, estamos levando à apreciação desse 

Soberano Plenário nossa proposição para pacificar 

essas questões em nosso Estado do Espírito Santo, 

através de uma Legislação Suplementar na forma 

estabelecida pela Constituição Federal e já discutida 

com um grupo de farmacêuticos que nos procurou, 

com a participação inclusive da Representante do 

Conselho de Administração da Associação Nacional 

de Farmacêuticos Magistrais. 

Apenas para uma melhor fundamentação de 

nossa proposição, citamos a Lei Estadual nº 16.473, 

de 23 de setembro de 2014 do Estado de Santa 

Catarina, que ainda com maior abrangência trata do 

assunto naquele Estado, que corrobora nosso 

entendimento de que é nossa competência legislar 

sobre o assunto. 

Também no estado de São Paulo, tramita o 
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Projeto de Lei nº 638/2014 , de Autoria do 

competente e sábio Deputado Estadual Fernando 

Capez, Procurador de Justiça, Mestre em Direito, 

Professor, Palestrante, que  também Dispõe sobre a 

Regulamentação das Atividades das Farmácias 

naquele Estado, com reconhecida constitucionalidade 

pela Comissão competente naquela Casa de Leis.. 

Quanto as decisões judiciais sobre o assunto, 

podemos citar a decisão do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais em Mandado de Segurança, “AC: 

10024122557739001 MG, Relator: Geraldo Augusto, 

Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Cíveis / 

1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

03/04/2014)”. Vejamos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME 

NECESSÁRIO - MANDADO DE 

SEGURANÇA - FARMÁCIA DE 

MANIPULAÇÃO - AQUISIÇÃO DE 

CÁPSULAS OLEOSAS, 

SUBMETIDAS A PROCEDIMENTO 

DE REEMBALAGEM - 

RESOLUÇÃO 80/2006 DA ANVISA - 

PROIBIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 

Considerando que as Leis 5.991/73 e 

6.360/76 não proíbem a aquisição de 

cápsulas oleosas, submetidas a 

procedimento de reembalagem, não 

pode a Resolução RDC 80/2006 da 

ANVISA, que está subordinada a 

essas leis, estabelecer tal vedação 
.....” 

 

Por todo o exposto e buscando atender a essa 

demanda, que vem da categoria de farmacêuticos do 

nosso Estado do Espírito Santo que clama por uma 

solução legal para evitar demandas ao Poder 

Judiciário já assolado de processos, rogo aos Nobres 

Pares que votem pela APROVAÇÃO da presente 

proposição, para que possa ser remetida à apreciação 

do Chefe do Poder Executivo Estadual que 

aquiescendo a Sancionará. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Devolva-se à autora. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 389/2017 
 

Institui no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, o Dia dos 

Conciliadores e Mediadores 

Judiciais e Extrajudiciais. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Estado 

do Espírito Santo, o Dia dos Conciliadores e 

Mediadores Judiciais e Extrajudiciais, a ser 

comemorado anualmente, no dia 23 de setembro. 

 

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

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2017. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual - PROS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Esta proposição pretende instituir o Dia dos 

Conciliadores e Mediadores Judiciais e 

Extrajudiciais, a ser comemorado anualmente, no 

dia 23 de setembro. 

A conciliação tem sido utilizada nos últimos 

anos pelo Poder Judiciário brasileiro com grande 

êxito, contribuindo para redução do 

congestionamento processual no judiciário, o que 

reduziu de modo considerável o número de feitos 

nos fóruns e tribunais, tendo solucionado os 

problemas das partes interessadas no feito. 

O trabalho desenvolvido pelos 

Conciliadores e Mediadores Judiciais e 

Extrajudiciais é de grande importância para a 

sociedade, razão pela qual merecem ter reconhecido 

o seu valor.  

Assim, em virtude da importância da presente 

iniciativa, conclamo os ilustres Pares para aprová-

la. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 

247/2017. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 071/2017, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que concede título de cidadania 

espírito-santense ao Sr. Márcio Joaquim Gomes 

Barros. Publicado Integralmente no DPL do dia 17 

(dezessete) de outubro de 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 072/2017, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que concede título de cidadania 

espírito-santense ao Sr. Haylmer Alves de Melo. 

Publicado Integralmente no DPL do dia 17 

(dezessete) de outubro de 2017. 
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O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 073/2017, do Deputado Dr. 

Rafael Favatto, que concede título de cidadania 

espírito-santense ao Senhor Wagner Lima de 

Rezende. Publicado Integralmente no DPL do dia 

17 (dezessete) de outubro de 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 074/2017, do Deputado Dr. 

Rafael Favatto, que concede título de cidadania 

espírito-santense ao Senhor Edison Nunes. 

Publicado Integralmente no DPL do dia 17 

(dezessete) de outubro de 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 075/2017, do Deputado Dr. 

Rafael Favatto, que concede título de cidadania 

espírito-santense ao Senhor Frances Maykon de 

Oliveira. Publicado Integralmente no DPL do dia 

17 (dezessete) de outubro de 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 076/2017, da Deputada 

Janete de Sá, que concede título de cidadania 

espírito-santense ao Senhor Antônio Carlos 

Cavalcanti de Souza. Publicado Integralmente no 

DPL do dia 17 (dezessete) de outubro de 2017. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 077/2017, do Deputado 

Gildevan Fernandes, que concede título de 

cidadania espírito-santense  ao  Senhor  Valmir 

Soares da Silva. Publicado Integralmente no 

DPL do dia 17 (dezessete) de outubro de 2017. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

138/2017 
 

Senhor Presidente: 

 

A Comissão de Saúde e Saneamento desta 

Casa de Leis, representada por seu Presidente e pelos 

demais membros, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, com base no Art. 57, Parágrafo 2º da 

Constituição Estadual, requer a V. Ex.ª que 

encaminhe ao Secretário de Estado da Saúde, Exmo. 

Sr. RICARDO DE OLIVEIRA, o seguinte pedido 

de informação: Considerando a Programação Anual 

de Ações e Metas – PAM/DST/AIDS e Hepatites 

Virais, o envio de um relatório detalhado informando 

os municípios beneficiários e como se deu a 

destinação e aplicação da verba do PAM dos últimos 

cinco anos, respectivamente, município por 

município. 

 

Sala das Sessões, 06 de outubro de 2017. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Presidente da Comissão 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Oficie-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

139/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Esmael de Almeida, abaixo 

assinado, no uso de suas prerrogativas constitucionais 

e regimentais, especialmente as previstas no artigo 

57, § 2º da Constituição Estadual, requer a V. Exª que 

encaminhe ao Governo do Estado/Casa Civil, o 

seguinte REQUERIMENTO DE 

INFORMAÇÕES: 
 

Considerando que encaminhamos há sete 

meses, Indicação sugerindo ao Governo do Estado a 

inclusão de um representante do Conselho Estadual 

das Igrejas Evangélicas do Espírito Santo (CEIGEV-

ES), nos Conselhos da Saúde, da Segurança Pública, 

da Educação, dos Direitos Humanos, de Assistência 

Social, como forma de ampliar a participação da 

sociedade nas decisões tomadas em cada área 

específica, e propor diretrizes para a formulação das 
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políticas a ela relacionadas; 

Considerando que poucos dias depois 

encaminhamos também uma minuta de uma proposta 

parlamentar para criação do Conselho Estadual da 

Família no Estado do Espírito Santo (COEFA), com 

atribuições de caráter deliberativo, propositivo, 

consultivo, fiscalizador e normativo, com o objetivo 

de formular e promover políticas de valorização da 

família e sua integração na sociedade. 

Considerando que esta possibilidade de 

participação do CEIGEV-ES nos Conselhos 

Estaduais, e a criação do COEFA gerou uma grande 

expectativa entre as Igrejas, pastores e lideranças 

cristãs; 

Considerando que até o momento não 

vislumbramos nenhum movimento ou iniciativa do 

Governo do Estado com relação a participação do 

CEIGEV-ES nos Conselhos Estaduais, e tampouco 

na criação do COEFA; 

Considerando que a criação do COEFA e 

a participação do CEIGEV-ES nos Conselhos 

Estaduais fortalecem a participação das Igrejas 

no Estado e democratizam as decisões sobre as 

políticas públicas; 

REQUER-SE do Governo do Estado, as 

seguintes informações: 
 

1 – Qual é a resposta que o Governo 

tem hoje para o segmento evangélico, 

com referência à Indicação que 

sugere a inclusão de um 

representante do Conselho Estadual 

das Igrejas Evangélicas do Espírito 

Santo (CEIGEV-ES), nos Conselhos 

da Saúde, da Segurança Pública, da 

Educação, dos Direitos Humanos, de 

Assistência Social? 

 

2 – Qual é a resposta que o Governo 

tem hoje para o segmento evangélico 

com referência à Indicação que 

sugere a criação do Conselho 

Estadual da Família no Estado do 

Espírito Santo (COEFA)?  

 

3 – Se o Governo ainda não autorizou 

estudos de viabilidade de ambas as 

Indicações, em que data pretende 

fazê-lo? 

 

4 – Qual a expectativa do Governo 

para o envio das duas propostas à 

Assembleia Legislativa? 
 

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2017. 
 

ESMAEL ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Oficie-se. 

Não havendo o número de Senhores 

Deputados para a segunda fase do Expediente, fica 

adiada toda a segunda fase. 

Passaremos à fase das Comunicações. Antes, 

porém, a pedido do Senhor Deputado Sandro 

Locutor, faremos um minuto de silêncio em 

homenagem à guerreira presidente do PV, que muito 

bem representou o partido no Espírito Santo, dando 

demonstrações de firmeza e eficiência, mantendo o 

partido sempre independente e sempre com a postura 

de acordo com os anseios da sociedade e da vida 

partidária. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PRP) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Antes de V. Ex.ª conceder 

um minuto de silêncio gostaria, também, de pedir um 

minuto de silêncio pelo falecimento de Eva Roncette 

Pimenta Dettmann, esposa de Joadir Dettmann, vice-

prefeito de Afonso Cláudio.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de me juntar 

ao Senhor Deputado Sandro Locutor e fazer minhas 

as suas palavras, sobre a guerreira Cidineia Maria 

Fontana, que conduziu o PV no Espírito Santo nesses 

anos em que esteve à frente do partido. Apesar de a 

política, muitas vezes, ser pequena neste Estado e os 

partidos se submeterem a forças maiores, ela 

conseguiu manter o PV mais independente, um 

partido realmente alternativo. É uma grande perda; 

deixa um grande legado, e espero que o partido saiba 

aproveitá-lo. 

Muito obrigado, Senhor Presidente.  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória e Theodorico 

Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) –  V. Ex.ª tem razão.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero fazer minhas 

as palavras do Senhor Deputado Sergio Majeski. 

Realmente, ela merece toda nossa atenção, soube 

conduzir o Partido Verde com respeito e com 

dignidade, coisa que muito partido grande não sabe 

fazer. Então, quero também que se estenda esse um 

minuto de silêncio, a requerimento nosso.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Razões em parte, V. Ex.ª.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero assinar 

embaixo do discurso de todos os pares. Dizer que, 

pelas mãos da Cidineia Maria Fontana, fui levado ao 

Partido Verde, há muitos anos. Ela, uma conterrânea, 

vizinha, morava na Vila Rica, em Cachoeiro de 

Itapemirim, foi uma grande batalhadora, conseguiu 

erguer um partido que não tinha grande evidência em 
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nosso Estado e fez com que esse partido tivesse um 

destaque muito grande no Espírito Santo.  

Esse é o nosso registro pela nossa bancada.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Quero alertar aos Senhores 

Deputados que o Expediente seria até as 15h30min. 

Como não houve, qualquer Deputado que quiser 

prestar homenagem a nossa ex-presidente, fique à 

vontade, pois  a fase das Comunicações teria que 

começar às 15h30min. Ainda há tempo. Se alguém 

quiser se manifestar com relação a essa homenagem, 

fique à vontade.  

 

O SR. DA VITÓRIA – (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Da mesma forma, também 

quero me somar às homenagens feitas, nesta Casa, a 

Cidineia Maria Fontana, nossa presidente do Partido 

Verde, tendo em vista que considero que ela foi nossa 

amiga e uma das poucas mulheres, em nosso país, 

que se entregam nessa construção partidária. 

Fidelidade, comprometimento e lealdade, são 

palavras que coloco para associar a sua condução 

nesse partido. Uma pessoa de postura, de posição, 

não se rendendo a nenhum tipo de conveniência, mas 

sempre estando ao lado daquilo que pactuou. Seu 

posicionamento firme e claro, às vezes, não estando 

ao lado do poder, mas ao lado de suas convicções. 

Portanto, homenageio todo o partido. E sabemos que 

ela será um marco, uma história das mulheres do 

nosso Estado e do nosso país. Deixo nossa 

homenagem.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Como presidente do 

PTC da Executiva estadual, nós, do PTC, estamos 

muito sentidos com essa perda. O PV perde uma 

grande guerreira à frente do partido.  Tive a 

oportunidade de conhecê-la no ano passado, caminhei 

um bom período com ela e vi a determinação e 

seriedade com que levava, principalmente, o Partido 

Verde.  

Nós, do PTC, também estamos solidários 

com a família que perde essa mulher que sempre 

mostrou garra e determinação com o Partido Verde. 

Obrigada.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcelo Santos) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – V. Ex.ª tem razão.  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero também me 

somar às muitas manifestações, nesta Casa, de 

profundo pesar com relação ao falecimento de 

Cidineia Maria Fontana, dirigente partidária 

importante, de pulso firme, e que deixou uma história 

importante, principalmente na representação 

partidária que hoje está falida. Dificilmente você 

encontra dirigentes partidários que tratam o partido 

como de fato deveria ser tratado. E a Cidineia Maria 

Fontana exerceu esse papel no Espírito Santo, 

valorizando os filiados e os filiados eleitos, com 

mandato, e debatendo tudo aquilo que no seio do 

partido tem por interesse principal: garantir a 

democracia e promover o bom debate, principalmente 

nas questões ambientais do Partido Verde. Então, 

quero me somar a tantas manifestações que tivemos e 

dizer que lamentamos muito sua perda.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Freitas) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Antes de conceder o minuto de 

silêncio, consulto os Senhores Deputados, pois neste 

momento já temos quorum para votar a segunda parte 

do Expediente, se há concordância do Plenário de que 

retomemos a votação para a segunda parte do 

Expediente, ou fica suspensa? Estamos dentro do 

prazo ainda, pois faltam dezesseis minutos para 

encerrar o Expediente. Se houver concordância 

colocaremos a segunda parte do Expediente em 

votação, se não houver... 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Sinceramente, não 

concordo porque nossa obrigação é chegar no 

horário. Isso é totalmente antirregimental. Se meu 

dever é chegar a esta Casa às 15h, às 15h estarei 

presente. Mas se continuar isso, de toda vez ficar 

esperando gente para dar quorum... Apesar de que há 

projeto do Governo para ser votado e este gostaria de 

votá-lo, mas até os deputados aliados do Governo 

deveriam estar aqui neste momento.   

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Rodrigo Coelho e Raquel 

Lessa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Senhor Deputado, o Regimento diz 

que o Plenário é soberano. Estou consultando o 

Plenário. Se o Plenário decidir que há comum acordo 

para votar, faremos a votação. Já há um voto contra, 

de V. Ex.ª. Consulto os demais Senhores Deputados 

se concordam de apreciarmos ainda... Estamos 

consultando o Plenário porque estamos dentro do 

prazo ainda de votação da segunda parte do 

Expediente e agora temos quorum. 

O Senhor Deputado Doutor Hércules disse 

que não concorda porque todos são obrigados a 

chegar no horário certinho, a sentar na carteirinha e a 

esperar.  

Há mais alguma objeção? 

V. Ex.ª tem alguma objeção? 

No momento em que ia se iniciar a leitura da 

segunda parte do Expediente, só tínhamos quinze 

deputados, não tínhamos quorum para votar. 

O Senhor Deputado Sandro Locutor fez um 
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registro importante e demos andamento, mas estamos 

dentro do horário ainda e estou consultando o 

Plenário se há algum problema em retomarmos a 

votação da segunda parte do Expediente.  

O que acontece? Isso não é contra o 

Regimento e acumularemos a segunda parte do 

Expediente, sempre, para a sessão seguinte.  

 

Convido o Senhor 1.º Secretário a proceder à 

leitura da segunda parte do Expediente.  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DO GOVERNO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 94/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, após 

ouvido o Plenário, regime de urgência, para o 

Projeto de Lei Complementar nº 29/2017, oriundo 

da Mensagem  Governamental nº 358/2017, que 

Revoga a Lei Complementar nº 513, de 11 de 

dezembro de 2009, que alterou o Fundo de Defesa e 

Desenvolvimento do Meio Ambiente – FUNDEMA. 

 

Palácio Domingos Martins, em 16 de outubro 

de 2017. 

 

RODRIGO COELHO 

Deputado Estadual- PDT 

Líder do Governo 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 94/2017.  

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Senhor Deputado 

Sergio Majeski e contando com o voto do Senhor 

Deputado Doutor Hércules.  

O Senhor Deputado Doutor Hércules vota 

contra também.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Não votei contra. 

E outra coisa, V. Ex.ª não colocou em votação no 

Plenário o requerimento de que poderia voltar 

atrás do que foi decidido. Portanto, peço que V. 

Ex.ª coloque em votação, se os deputados 

aprovam que volte a leitura do Expediente. E 

outra coisa, não votei contra.  
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Amaro Neto) 

 O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Em votação o requerimento 

de autorização para continuar a leitura da segunda 

parte do Expediente.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  

 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DO GOVERNO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 95/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, após 

ouvido o Plenário, regime de urgência, para o 

Projeto de Lei Complementar nº 30/2017, oriundo 

da Mensagem  Governamental nº 359/2017, que 

altera a Lei nº 3.196, de 09.01.1978 e a Lei 

Complementar nº 850, de 17.03.2017, disciplinando a 

atuação no serviço público ativo de policiais militares 

da reserva e policiais civis aposentados. 

 

Palácio Domingos Martins, em 16 de outubro 

de 2017. 

 

RODRIGO COELHO 

Deputado Estadual- PDT 

Líder do Governo 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Em votação o Requerimento de 

Urgência n.º 95/2017.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 117/2017, do Deputado Enivaldo dos Anjos, de 

transposição da CPI da Máfia dos Guinchos, para a 

próxima Sessão Legislativa. Lido na Sessão 

Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de outubro de 

2017. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Em votação o Requerimento n.º 

117/2017.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 126/2017, da Deputada Luzia Toledo, de 

transferência de Sessão Solene, em homenagem  aos 
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“Profissionais do Turismo”,  que  seria  realizada às 

15:00 horas,  do dia 20 de outubro,  para o dia 22 de 

novembro, às 15:00 horas,  do corrente ano. Lido na 

Sessão Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de 

outubro de 2017. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Em votação o Requerimento n.º 

126/2017.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 127/2017, da Mesa Diretora, de Sessão Solene, 

em homenagem aos servidores ativos e inativos  com 

destaque na prestação de relevantes serviços à  

Assembléia Legislativa, através da Comenda “José 

Maria Pimenta”, a realizar-se  às 19:00 horas,  do  dia 

26 de outubro,  do corrente  ano. Lido na Sessão 

Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de outubro de 

2017. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Em votação o Requerimento n.º 

127/2017.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 

n.º 128/2017, da Mesa Diretora, de Sessão Solene em 

homenagem à Fundação São João Batista, de 

Aracruz, a realizar-se  às 19:00 horas, do dia 26 de 

novembro,  do corrente  ano. Lido na Sessão 

Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de outubro de 

2017. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Em votação o Requerimento n.º 

128/2017.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 129/2017 
 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais, de acordo com artigo 

165, inciso IV, do Regimento Interno, requer a V. 

Exª., após ouvido o Plenário, realização de SESSÃO 

SOLENE, para o dia 13 de novembro, às 19 horas, 

em homenagem ao Dia Estadual do Coach. 
 

PALACIO DOMINGOS MARTINS, em 

21 de agosto de 2017. 

 

MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual - REDE 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Em votação o Requerimento n.º 

129/2017.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º
 

437/2017, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório da Mesa Diretora, aposto 

ao Projeto de Lei n.º 234/2017, do Deputado Hudson 

Leal, que torna obrigatório o registro de violência 

contra a mulher no prontuário de atendimento 

médico, na forma que especifica. Publicado no DPL 

do dia 09 de outubro de 2017.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Em votação o Parecer n.º 

437/2017.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º
  

427/2017, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do despacho denegatório da Mesa Diretora, aposto 

ao  Projeto de Lei n.º 271/2017, do Deputado Bruno 

Lamas, que acrescenta os parágrafos 1.º e 2.º ao 

artigo 3.º, da Lei 10.631/2017, que instituiu o Pacto 

pela Aprendizagem no Espírito Santo e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 09 de 

outubro de 2017.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Em votação o Parecer 

n.º 427/2017.  

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Como autor, 

gostaria de solicitar que a matéria fosse baixada 

de pauta. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – É regimental. Vamos deferir o 

pedido de V. Ex.ª. 

Continua a leitura do Expediente.  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Parecer n.º
  

428/2017, da Comissão de Justiça, pela manutenção 
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do despacho denegatório da Mesa Diretora, aposto 

ao  Projeto de Lei n.º 284/2017,  do Deputado 

Euclério Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade  

de divulgação nos próprios  anúncios dos valores 

pagos para publicidades realizadas pela 

administração pública direta e indireta do Estado. 

Publicado no DPL do dia 09 de outubro de 2017.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Em votação o Parecer n.º 

428/2017.  

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.º 

1462/2017, do Deputado Sandro Locutor, ao 

Governador do Estado, para criação de um serviço 

que informa a função saldo nas telas dos caixas 

eletrônicos nos Bancos Banestes. Lido na Sessão 

Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de outubro de 

2017. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Em votação a Indicação n.º 

1462/2017.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

 

O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero encaminhar pelo PDT. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – V. Ex.ª vai encaminhar no final. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Indicação n.º 

1463/2017, da Deputada Eliana Dadalto, ao 

Governador do Estado, para construção de um CRAS 

– Centro de Referência da Assistência Social no 

Bairro Planalto, município de Linhares/ES. Lido na 

Sessão Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de 

outubro de 2017. 

 

Indicação n.º 1464/2017, da Deputada Eliana 

Dadalto, ao Governador do Estado, para aquisição de 

Barracas padronizadas e personalizadas para atender 

a ASFELIN-Associação dos Feirantes de 

Linhares/ES. Lido na Sessão Ordinária n.º 92 do 

dia 11 (onze) de outubro de 2017. 
 

Indicação n.º 1465/2017, da Deputada Eliana 

Dadalto, ao Governador do Estado, para 

pavimentação asfáltica, no trecho que liga o distrito 

de Fátima, município de Jaguaré-ES, à comunidade 

São João Bosco no mesmo município. Lido na 

Sessão Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de 

outubro de 2017. 
Indicação n.º 1466/2017, do Deputado 

Marcos Bruno, ao Governador do Estado, para 

reconstrução da rede de esgoto e asfaltamento das 

Ruas Lourival de Almeida, São Benedito, Araribóia e 

João Coutinho Siqueira, todas situadas no Bairro 

Flexal I, Município de Cariacica/ES. Lido na Sessão 

Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de outubro de 

2017. 

 

Indicação n.º 1467/2017, do Deputado 

Esmael de Almeida, ao Governador do Estado, para 

reestruturação da Delegacia de Polícia Civil de 

Ibiraçu/ES. Lido na Sessão Ordinária n.º 92 do dia 

11 (onze) de outubro de 2017. 
 

Indicação n.º 1468/2017, do Deputado 

Esmael de Almeida, ao Governador do Estado, para  

substituição de um quebra-molas, na rodovia ES-164 

no centro do município de Vargem Alta/ES. Lido na 

Sessão Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de 

outubro de 2017. 

 

Indicação n.º 1469/2017, do Deputado 

Esmael de Almeida, ao Governador do Estado, para 

abastecimento de remédios da farmácia do posto de 

saúde do bairro Residencial Vista do Mestre – 

Serra/ES. Lido na Sessão Ordinária n.º 92 do dia 

11 (onze) de outubro de 2017. 
 

Indicação n.º 1470/2017, do Deputado 

Esmael de Almeida, ao Governador do Estado, para 

substituição da tubulação de emissário de esgoto da 

Avenida Modolo, em Pedra Azul, no município de 

Domingos Martins/ES. Lido na Sessão Ordinária 

n.º 92 do dia 11 (onze) de outubro de 2017. 
 

Indicação n.º 1471/2017, do Deputado Jamir 

Malini, ao Governador do Estado, para transferência 

do Distrito Policial de Atendimento à Mulher, do 

município de Serra/ES. Lido na Sessão Ordinária 

n.º 92 do dia 11 (onze) de outubro de 2017. 
 

Indicação n.º 1472/2017, da Deputada Eliana 

Dadalto, ao Governador do Estado, para manutenção 

necessária de “todas” as rodovias pertencentes ao 

projeto “Caminhos do Campo”, existentes no 

município de Linhares-ES. Lido na Sessão 

Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de outubro de 

2017. 
 

Indicação n.º 1473/2017, da Deputada Eliana 

Dadalto, ao Governador do Estado, para sinalização 

Viária Vertical e Horizontal do município de Rio 

Bananal/ES. Lido na Sessão Ordinária n.º 92 do 

dia 11 (onze) de outubro de 2017. 
 

 

Indicação n.º 1474/2017, da Deputada Janete 

de Sá, ao Governador do Estado, para instalação de 

rede de água e esgoto no condomínio Boa Vista – 

Barro Alegre, município de Apiacá/ES. Lido na 

Sessão Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de 

outubro de 2017. 
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Indicação n.º 1475/2017, da Deputada Janete  

de Sá, ao Governador do Estado, para 

regulamentação da Lei nº 6.141/2000 que autoriza o 

Poder Executivo a adotar medidas de apoio aos 

servidores responsáveis por portadores de 

deficiências físicas, sensoriais ou mentais. Lido na 

Sessão Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de 

outubro de 2017. 

 

Indicação n.º 1476/2017, da Deputada Janete 

de Sá, ao Governador do Estado, para instalação de 

tela de proteção no campo de futebol do 

Independente Futebol Clube no Distrito de 

Bonsucesso, município de Apiacá/ES. Lido na 

Sessão Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de 

outubro de 2017. 
 

Indicação n.º 1477/2017, do Deputado 

Doutor Hércules, ao Governador do Estado, para 

ampliar o benefício de isenção de IPVA para que 

pessoas com deficiência visual, tetraplegia ou 

deficiência mental grave. Lido na Sessão Ordinária 

n.º 92 do dia 11 (onze) de outubro de 2017. 
 

Indicação n.º 1478/2017, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, ao Governador do Estado, para 

obra de pavimentação com blocos de concreto pré-

moldado e drenagem pluvial na Rua Catalunha, no 

Distrito de São José, município de Mantenópolis/ES. 

Lido na Sessão Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) 

de outubro de 2017. 
 

Indicação n.º 1479/2017, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, ao Governador do Estado, para 

obra de pavimentação com blocos de concreto pré-

moldado e drenagem pluvial nas ruas do Bairro 

Cidade Nova, no Distrito de São José, município de 

Mantenópolis/ES. Lido na Sessão Ordinária n.º 92 

do dia 11 (onze) de outubro de 2017. 
 

Indicação n.º 1480/2017, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, ao Governador do Estado, para 

obra de pavimentação com blocos de concreto pré-

moldado e drenagem pluvial,  rua  Pimenta,  Bairro 

Centro, município de Mantenópolis/ES. Lido na 

Sessão Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de 

outubro de 2017. 
 

Indicação n.º 1481/2017, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, ao Governador do Estado, para 

obra de pavimentação com blocos de concreto pré-

moldado e drenagem pluvial na rua João Rodrigues 

Oliveira, bairro  Bela Vista, município de 

Mantenópolis/ES. Lido na Sessão Ordinária n.º 92 

do dia 11 (onze) de outubro de 2017. 
 

Indicação n.º 1482/2017, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, ao Governador do Estado, para 

obra de pavimentação com blocos de concreto pré-

moldado e drenagem pluvial na rua Projetada A I, 

bairro Bela Vista (Estesquinho), município de 

Mantenópolis/ES. Lido na Sessão Ordinária n.º 92 

do dia 11 (onze) de outubro de 2017. 
 

Indicação n.º 1483/2017, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, ao Governador do Estado, para 

obra de pavimentação com blocos de concreto pré-

moldado e drenagem pluvial, na rua Projetada A II, 

bairro Bela Vista (Estesquinho), município de 

Mantenópolis/ES. Lido na Sessão Ordinária n.º 92 

do dia 11 (onze) de outubro de 2017. 
Indicação n.º 1484/2017, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, ao Governador do Estado, para 

obra de pavimentação com blocos de concreto pré-

moldado e drenagem pluvial, na rua Jânio Ferreira, 

bairro Bela Vista (Estesquinho), município de 

Mantenópolis/ES. Lido na Sessão Ordinária n.º 92 

do dia 11 (onze) de outubro de 2017. 

 

Indicação n.º 1485/2017, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, ao Governador do Estado, para 

obra de pavimentação com blocos de concreto pré-

moldado e drenagem pluvial na rua Bela Vista, bairro 

Centro, município de Mantenópolis/ES. Lido na 

Sessão Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de 

outubro de 2017. 
 

Indicação n.º 1486/2017, da Deputada Luzia 

Toledo, ao Governador do Estado, para implantação 

de Torre de Telefonia Móvel para beneficiar os 

distritos de Três Pontes, município de Santa 

Leopoldina/ES. Lido na Sessão Ordinária n.º 92 do 

dia 11 (onze) de outubro de 2017. 
 

Indicação n.º 1487/2017, da Deputada Eliana 

Dadalto, ao Governador do Estado, para construção 

do Centro de Referência de APLV – Alergia a 

Proteína do Leite de Vaca no município de 

Linhares/ES. Lido na Sessão Ordinária n.º 92 do 

dia 11 (onze) de outubro de 2017. 

 

Indicação n.º 1488/2017, da Deputada Eliana 

Dadalto, ao Governador do Estado, para construção e 

instalação da Rede Cuidar no município de 

Linhares/ES. Lido na Sessão Ordinária n.º 92 do 

dia 11 (onze) de outubro de 2017. 
 

 

Indicação n.º 1489/2017, do Deputado 
Theodorico Ferraço, ao Governador do Estado, para 
obra de pavimentação asfáltica do trecho da estrada 
que liga a localidade de Santa Fé à localidade de 
Bonsucesso, no município de Apiacá/ES. Lido na 
Sessão Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de 
outubro de 2017. 
 
 

Indicação n.º 1490/2017, do Deputado 
Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 
instalação de uma Delegacia de Polícia 24 horas no 
município de Vila Valério/ES. Lido na Sessão 
Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de outubro de 
2017. 
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Indicação n.º 1491/2017, do Deputado 
Hudson Leal, ao Governador do Estado, para reforma 
da Escola Municipal Professora Zuleika Flores da 
Purificação no distrito de Jabaquara no município de 
Anchieta/ES. Lido na Sessão Ordinária n.º 92 do 
dia 11 (onze) de outubro de 2017. 

 
Indicação n.º 1492/2017, do Deputado 

Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 
construção de creche Pública no distrito de Iriri no 
município de Anchieta/ES. Lido na Sessão 
Ordinária n.º 92 do dia 11 (onze) de outubro de 
2017. 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA 

 
INDICAÇÃO N.º 1493/2017 

 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada abaixo assinada, no uso de suas 
atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 
com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 
do Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte 
matéria: 

 
- Instalação do Movimento de 
Combate à Violência contra a 
Mulher no município de 
Linhares/ES. A Instalação desta 
Campanha neste município de 
Linhares/ES, em muito contribuirá 
para o acesso aos cidadãos que 
necessitam de atendimento 
especializado em suas diversas áreas, 
não somente deste município, mas 
ainda, dos municípios circunvizinhos, 
vez que esta rede atenderá a 
regionalização do atendimento da 
Saúde. Somente o mencionado 
município conta com população de 
aproximadamente 170.000 (cento e 
setenta mil) habitantes, que por si 
só já justificaria o atendimento desta 
solicitação. Mas, informo ainda que, 
o Município de Linhares é cortado 
pela BR 101 por mais de 
100kilômetros, onde este dado  nos 
traz a informação que este fato 
aumenta o índice de usuários, que em 
na maioria dos casos tem que se 
deslocarem para a capital Vitória em 
busca de atendimento, aumentando 
ainda mais a demanda já existentes. 
Dessa forma, promoverá maior 
qualidade de vida para a população, 
no que diz respeito a sua mobilidade 
e prevenção a qualquer tipo de 

imprevistos, pois, o cidadão será 
atendido dentro de sua própria cidade 
ou região, eliminando a necessidade 
de deslocamento para outros 
municípios, o quê justifica a presente 
indicação. 
 

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2017. 
 

ELIANA DADALTO 
Deputado Estadual - PTC 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 1494/2017 

 
Senhor Presidente: 
 

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

Solicita ao Governo do Estado PÉS 
que o Hospital Estadual de Vila 
Velha –Ferroviários – passe a ser 
referência em ortopedia na região 
metropolitana da Grande Vitória, 
em atendimento aos moradores do 
Estado. 

 
Palácio Domingos Martins, em 10 de outubro 

de 2017. 
 

HUDSON LEAL 
Deputado Estadual – PODEMOS 

 

JUSTIFICATIVA 

 
O Hospital Estadual de Vila Velha – 

Ferroviários, hoje possui 95 leitos sendo que 42 deles 

destinados a enfermaria cirúrgica e um centro 

cirúrgico para ortopedia com quatro salas em 

funcionamento, além de contar com uma equipe 

multidisciplinar especializada em serviço de 

ortopedia. Com essa estrutura a unidade passou a ser 

referência em cirurgia ortopédica de mão na rede 

pública de saúde do Estado do Espírito Santo.  
Hoje o tempo de espera para cirurgia 

ortopédica chega a ultrapassar 01 ano. Com 
capacidade de realizar até 6 mil cirurgias ortopédicas 
por ano, será possível reduzir esse tempo para 
aproximadamente 15 dias, desafogando assim os 
corredores de outras unidades hospitalares da Grande 
Vitória que, em sua maioria são pacientes com 
fraturas ortopédicas, além de,  riscos de mortes  e 
acima de tudo, um melhor atendimento ao cidadão 
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que é quem sofre com demora da fila de espera, para 
todas as cirurgias ortopédicas tanto adulto com 
infantil. Visando atender as demandas de ortopedia 
foi montado um ambulatório com quatro salas 
climatizadas, com foco na qualidade, eficiência e 
segurança na assistência prestada à população.  

 
Dado o exposto, o Hospital Estadual de Vila 

Velha – HESVV possui estrutura e capacidade para 
se tornar referência em trauma ortopédico no Estado. 

 
Solicito o apoio dos senhores deputados e do 

Governo do Estado para essa indicação. 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA 

 
INDICAÇÃO N.º 1495/2017 

 
Senhor Presidente: 
 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 
VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 
encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 
do Espírito Santo, ao Secretário de Estado dos 
Transportes e Obras Públicas, Senhor Paulo Ruy 
Valim Carnelli e ao Diretor Presidente da CETURB, 
Senhor Alex Mariano, a seguinte INDICAÇÃO: 

 
Criação de linha expressa de 
ônibus ligando o Município da 
Serra a Vila Velha. 

 
A presente solicitação tem por objetivo 

indicar ao Excelentíssimo Governador do Estado do 
Espírito Santo, ao Secretário de Estado dos 
Transportes e Obras Públicas, Senhor Paulo Ruy 
Valim Carnelli e ao Diretor Presidente da CETURB, 
Senhor Alex Mariano para criação de linha expressa 
de ônibus ligando os Municípios de Serra a Vila 
Velha. 

A Serra é o município mais populoso com 
494.109 habitantes, seguido por Vila Velha, com 
479.664 munícipes. 

Com tamanha população, e dado a distância 
de quase 30 km entre os Municípios, se faz 
necessário uma especial atenção em relação a 
mobilidade urbana, e a instalação de linha expressa 
de ônibus ligando os Municípios. Observamos ainda 
que o número de trabalhadores que se deslocam entre 
os dois municípios para desempenharem atividades 
laborais em seus postos de trabalho nas duas cidades, 
é muito expressivo, o que torna a demanda 
apresentada um facilitador para a economia de tempo 
e redução do desgaste humano. 

O Sistema Transcol já conta com linhas 
expressas de ônibus ligando outros municípios tais 
como 534 - Serra / t. Campo Grande via br101 – 
expresso e 536 - t. Campo Grande / t. Vila Velha via 
Maruipe – expresso. 

A importância da criação da linha direta e 
com a oportunidade da linha expressa ligando os 

Municípios de Serra ao de Vila Velha se faz 
necessário dada a distância e ao grande numero de 
munícipes que se deslocam diariamente nesses 
municípios. 

 
Certa do apoio e da compreensão do 

Governador às necessidades da população 
trabalhadora dos Municípios de Serra e Vila Velha e 
do trabalho que vem desenvolvendo em favor de 
todos os capixabas é que nos empenhamos, 
agradecendo antecipadamente o atendimento da 
solicitação renovando nossa elevada estima e 
consideração. 

Vitória, 11 de outubro de 2017. 
 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual – Líder do PMN 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA 

 
INDICAÇÃO N.º 1496/2017 

 
Senhor Presidente: 

 
A Deputada infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 
VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 
encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 
do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 
 

Manutenção de pavimentação do 
trecho de aproximadamente 6 Km 
da estrada caminhos do campo de 
Caramuru, do início da via até o 
Centro do Distrito, Município de 
Santa Leopoldina. 

 

A presente solicitação tem por objetivo 

indicar ao Excelentíssimo Governador do Estado do 

Espírito Santo a manutenção de pavimentação do 

trecho de 6 Km na entrada de Caramuru no 

Município de Santa Leopoldina. 

A região possui população com mais de 4 mil 

habitantes, formada em sua maioria por famílias de 

pequenos produtores rurais, da agricultura familiar, 

especialmente na cultura hortifrutigranjeira, 

agricultura, avicultura, café, gengibre, cará, batata 

doce, inhame e banana, além de muitos outros 

produtos.  

 
A necessidade da manutenção da 

pavimentação da estrada caminhos do campo de 

Caramuru, se justifica pela dificuldade encontrada, 

atualmente, para que os produtores realizem o 

escoamento da produção agrícola da região com 

segurança e sem prejuízos com o conserto de seus 

caminhões e veículos. A situação , altamente 

precária, que se encontra a estrada que dá acesso as 

áreas produtivas do Distrito de Caramuru e Região,  

vem impedindo o crescimento da agricultura local e o 
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desenvolvimento do município. 

Certa do apoio do Governador à população 

do interior e do trabalho que vem desenvolvendo em 

favor de todo o nosso Estado é que nos empenhamos, 

agradecendo antecipadamente o atendimento da 

solicitação que nesta, fazemos em conjunto com a 

Vereadora Luzinete Degaspri Leppaus, renovando 

nossa elevada estima e consideração. 

 

Vitória, 11 de outubro de 2017. 

 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual – Líder do PMN 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 
INDICAÇÃO N.º 1497/2017 

 
Senhor Presidente: 

 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 

encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 

do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS DE COMBATE 

A INCÊNDIO (KIT COMBATE A 

INCÊNCIO) PARA ATENDER A 

DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO 

DE JERÔNIMO MONTEIRO. 

 

A presente solicitação tem por objetivo 

indicar ao Excelentíssimo Governador do Estado do 

Espírito Santo a aquisição de equipamentos de 

combate a incêndio para atender a defesa civil do 

município de Jerônimo Monteiro. 

O Município de Jerônimo Monteiro, bem 

como a Região do Caparaó, vem sofrendo com já há 

alguns anos com a seca e a estiagem que assolam o 

Estado do Espirito Santo. 

A região nos últimos dias tem sofrido com 

inúmeras queimadas em diversos pontos da Região. 

Devido à distância dos Grandes Centros a 

Região do Caparaó necessita de pessoas treinadas e 

equipamentos aptos ao combate IMEDIATO aos 

incêndios, para que não tenham maiores impactos, 

sociais e ambientais. 

O Município de Jernimo Monteiro através da 

Defesa Civil e do Curso de Florestas, Ministrado pela 

UFES, possui equipe capaz para combater incêndios 

porém carece de equipamentos aptos ao combate. 

Desta forma, solicitamos o apoio para 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

COMBATE A INCÊNDIO (KIT COMBATE A 

INCÊNCIO) PARA ATENDER A DEFESA CIVIL 

DO MUNICÍPIO DE JERONIMO MONTEIRO. 

Certa do apoio do Governador Paulo Hartung 

à população do interior, é que nos empenhamos, 

agradecendo antecipadamente o atendimento dessa  

necessária solicitação, que fazemos em favor da 

população de Jerônimo Monteiro, representada por 

seu Vereador Mitter Mayer Volpasso Borges, 

renovando nossa parceria e elevada estima e 

consideração. 

 

Sala das Sessões, em 21 de setembro de 

2017. 

 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual – Líder do PMN 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1498/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 

encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 

do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, 

ESCOLA VIVA, NO MUNICÍPIO 

DE JERÔNIMO MONTEIRO 

 
A presente solicitação tem por objetivo 

indicar ao Excelentíssimo Governador do Estado do 

Espírito Santo a implantação do Projeto Escola em 

Tempo Integral, Escola Viva, no município de 

Jerônimo Monteiro. 

Jerônimo Monteiro, com aproximadamente 

12 mil habitantes, possui aproximadamente 2 mil 

jovens que frequentam os Ensinos Fundamental e 

Médio. 

O Projeto Escola Viva “parte da necessidade 

de incentivar e apoiar os estudantes no processo de 

reflexão sobre “quem ele sabe que é” e “quem 

gostaria de vir a ser” e ajudá-lo a planejar o caminho 

que precisa construir e seguir para realizar esse 

encontro.” 
Os Jovens necessitam de uma atenção 

especial em relação a sua formação cidadã e 
profissional. Com o crescimento da violência se faz 
necessário essa atenção do Estado ao Jovem, uma vez 
que permanece em ambiente escolar fica menos 
vulnerável a violência. 

Com as graves crises que o Brasil enfrenta, 
tanto econômica quanto social, se faz necessário uma 
presença efetiva do Estado na formação dos jovens, 
na sua formação cívica e intelectual, agregando 
conhecimentos técnicos onde o Jovem ao se formar 
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possuirá melhor capacitação para buscar um 
emprego.  

Certa do apoio do Governador Paulo Hartung 
à população do interior, em especial a população de 
Jerônimo Monteiro que nos empenhamos, 
agradecendo antecipadamente o atendimento dessa  
necessária solicitação, que fazemos em favor da 
população de Jerônimo Monteiro, representada por 
seu Vereador Mitter Mayer Volpasso Borges, 
renovando nossa parceria e elevada estima e 
consideração. 

 
Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2017. 

JANETE DE SÁ 
Deputada Estadual – Líder do PMN 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA 

 
INDICAÇÃO N.º 1499/2017 

 
Senhor Presidente: 

 
A Deputada infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 
Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 
VIII e 174, do Regimento Interno, que seja 
encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 
do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 

 
Manutenção de pavimentação de 
trecho de 4,5 Km da estrada 
Caminhos do Campo, iniciando em 
Barra do Mangaraí até Mangaraí, 
Município de Santa Leopoldina. 
 

A presente solicitação tem por objetivo 
indicar ao Excelentíssimo Governador do Estado do 
Espírito Santo a manutenção da pavimentação de 
trecho do trecho de 4,5 Km da estrada Caminhos do 
Campo, iniciando em Barra do Mangaraí até o 
Distrito de Mangaraí, Município de Santa 
Leopoldina. 

A região possui população com mais de 6 mil 
habitantes, formada em sua maioria por famílias de 
pequenos produtores rurais, especialmente na cultura 
café, banana, aipim, batata doce e pecuária, além de 
muitos outros produtos agrícolas.  

A necessidade da manutenção da 
pavimentação se justifica pelas dificuldades 
encontradas, atualmente, pelos produtores e as 
Associações de Produtores rurais na dificuldade de 
escoamento da produção local, tendo em vista o 
péssimo estado das estradas locais, o que vem 
impedindo o crescimento da agricultura local e o 
desenvolvimento do Município.  

Certa do apoio do Governador à população 
do interior e do trabalho que vem desenvolvendo em 
favor de todo o nosso Estado é que nos empenhamos, 
agradecendo antecipadamente o atendimento da 
solicitação que nesta fazemos em conjunto com a 
Vereadora Luzinete Degaspri Leppaus, renovando 
nossa elevada estima e consideração. 

Sala das Sessões, em 11 de outubro de 2017. 

 
JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual – Líder do PMN 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Em votação as Indicações n.

os
 

1463/2017, 1464/2017, 1465/2017, 1466/2017, 
1467/2017, 1468/2017, 1469/2017, 1470/2017, 
1471/2017, 1472/2017, 1473/2017, 1474/2017, 
1475/2017, 1476/2017, 1477/2017, 1478/2017, 
1479/2017, 1480/2017, 1481/2017, 1482/2017, 
1483/2017, 1484/2017, 1485/2017, 1486/2017, 
1487/2017, 1488/2017, 1489/2017, 1490/2017, 
1491/2017, 1492/2017, 1493/2017, 1494/2017, 
1495/2017, 1496/2017, 1497/2017, 1498/2017, 
1499/2017. 

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

Aprovadas.  
Antes de conceder a palavra ao Senhor 

Deputado Da Vitória, solicito a todos que, de pé, 
façamos um minuto de silêncio em homenagem a 
nossa presidente Cidineia e atendendo ao pedido feito 
pelo Senhor Deputado Dary Pagung. (Pausa)  

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

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

Presidente, pela ordem! Também gostaria de pedir 
um minuto de silêncio em homenagem a Dionísio 
Luchi, de Pancas, que faleceu ontem. 

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Da Vitória para justificar voto.  
 

O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, como o Senhor Deputado Jamir Malini 

hoje fez uma célere leitura, eu teria muitas 

justificativas, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

das grandes iniciativas de V. Ex.ª com as indicações, 

mas simplificarei falando da agenda mais importante 

que tivemos nos últimos dias neste estado. 

Hoje, recebemos o ministro Ricardo de 

Barros. Como muitas indicações aqui foram da saúde, 

esta tem muita referência pela importância dos 

investimentos.  

Homenageio o governo federal porque 

muitas vezes venho a esta tribuna para cobrar o que o 

governo precisa fazer com o Espírito Santo: pagar 

seu passivo, principalmente na política pública mais 

importante, que é a saúde.  

Hoje, com a vinda do ministro, in loco, a 

convite da nossa senadora Rose de Freitas, para fazer 

um complemento de investimento para o Hospital 

Infantil, do município de Serra, Senhor Deputado 
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Bruno Lamas, V. Ex.ª estava presente, ao lado do 

Senhor Deputado Jamir Malini.  

Aquela agenda, Senhores Deputados Jamir 

Malini e Bruno Lamas, é uma agenda do Espírito 

Santo porque o município de Serra sediará, com 

aquela unidade, a oportunidade de dar vida a muitas 

pessoas que saem batendo à porta dos hospitais e não 

encontram leitos para internar seu filho ou ente 

querido. 

Esse investimento que o governo federal tem 

feito em parceria com os governos estadual e 

municipal – o prefeito Audifax estava lá muito feliz, 

assim como todos os vereadores – é um exemplo que 

a senadora tem feito para brigar por aquilo que é 

nosso.  

Mensalmente encaminhamos muitos recursos 

oriundos de impostos e tributos e não os vemos 

retornando para nosso Estado. Então, com a agenda 

de hoje, além do município de Viana, com a 

complementação de uma emenda parlamentar por 

uma bela unidade de saúde, passamos também pelo 

Hospital Infantil, com a ampliação da UTI do 

Hospital Infantil. 

O ministro, com os deputados federais Lelo 

Coimbra, Evair de Melo e Manato, demonstra que a 

luta pela saúde pública não tem partido. A luta pela 

saúde pública não tem bandeira ideológica porque é a 

população que sofre; por isso, tem que estar em 

primeiro lugar. Essa é nossa mensagem. Tem coisas 

que precisam unir a sociedade, aqueles que se 

posicionam pela coletividade. E essa é uma agenda 

de unidade para o Espírito Santo. 

Parabéns à senadora Rose de Freitas. A cada 

dia, S. Ex.ª me surpreende pelo seu dinamismo, pelo 

seu comprometimento, pela sua fidelidade ao povo 

do Espírito Santo. S. Ex.ª demonstra que através da 

política, Senhor Deputado Doutor Hércules, 

precisamos, sim, demonstrar que podemos melhorar a 

vida das pessoas para, no mínimo, trazer esperança. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Encerrada a fase do Expediente, 

passamos à fase das Comunicações. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, servidores da Casa, profissionais de 

imprensa e todos que nos assistem: boa tarde! 

Senhor Presidente, venho aqui hoje e 

costumo dizer, Senhor Deputado Jamir Malini, que o 

que falo, Senhor Deputado Sergio Majeski, falo 

embasado em fatos. Estou com o ofício do Ministério 

Público de Contas, encaminhado a mim, assinado 

pelo procurador especial de Contas doutor Heron 

Carlos Gomes de Oliveira, a quem rendo minhas 

homenagens. 

O ofício traz a comprovação dos assuntos 

que digo aqui, Senhor Deputado Rodrigo Coelho. 

Esse parecer denuncia, registra a planilha 

orçamentária com sobrepreço, a questão dos 

Caminhos do Campo.  

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, isso 

envolve o atual secretário de Armações e Golpes, 

senhor Octaciano, e o ex-secretário de Armações e 

Golpes, senhor Enio Bergoli.  

Indícios fortes de direcionamento na 

licitação, contrato com sobrepreço, pagamentos 

indevidos, o contrato aumentou, para terem uma 

ideia, trezentos e dezesseis por cento entre um 

secretário e outro, Senhor Deputado Sergio Majeski.  

Olha só: jogo de planilhas detectado, serviços 

não executados e pagos para justificar o falso baixo 

preço de mercado de outro item executado. Prestem 

bem atenção! Em 2016 e 2017, o senhor Octaciano 

colocou quase onze milhões no contrato, cinco para 

cada uma das empresas do consórcio. Os serviços 

consistem em produção de relatórios, o que é mera 

atividade intelectual de conteúdo repetitivo, portanto, 

fácil de burlar a lei.  

Isso tudo são constatações do Ministério 

Público de Contas, que já denunciei nesta Casa, 

Senhor Deputado Amaro Neto, a partir de nossas 

denúncias. Os ilícitos são de autoria do Enio, quando 

era secretário, como eu disse, e do senhor Octaciano, 

que aumentou de forma drástica a despesa com esta 

empresa em plena crise financeira que o Estado pelo 

menos alega, mas que sabemos que não é verdade. 

Medições fraudulentas, valores milionários e aditivos 

sem licitação. 

As constatações do MP de Contas são da área 

técnica da Corte e comprovam que o consórcio de 

gerenciamento do programa Caminhos do Campo 

tinha tratamento privilegiado e relações espúrias com 

Enio. Isso ganhou uma amplitude monstruosamente 

criminosa com Octaciano Neto. Ambos foram 

adquiridos pelas empresas que formam o consórcio 

mediante propina. Prova disso é que a Única 

Construtora ganhou o escandaloso contrato do túnel, 

participando sozinha da licitação. 

Quero dizer hoje que o doutor Eugênio dará 

uma entrevista para falar sobre uma denúncia que 

fizemos aqui, de quase um bilhão que deixará de vir 

do BNDES. Isso é para tirar a atenção do que o jornal 

A Gazeta publicou, na semana passada, sobre o túnel 

de quinhentos e vinte e seis mil que, na verdade, é de 

três milhões e quinhentos e vinte e seis mil, porque, 

além da Única receber quinhentos e vinte e seis mil, a 

sócia dela que fez o projeto receberá três milhões 

pela aprovação. Ela quer tirar o foco. Se o doutor 

Eugênio quer trabalhar de forma correta, vou enchê-

lo de documentos, como tenho mandado tudo para 

ele, e amanhã estou mandando esta.  
 

Não tem espaço no Estado para corrupto de 

estimação de ninguém não, mesmo que esse corrupto 

seja o queridão. Não tem mais espaço não, Senhores 

Deputados, e esta Casa para abaixar a cabeça. Senhor 

Deputado Sergio Majeski, não tem espaço para ter 

corrupto de estimação. Quem fala isso é o ministro 
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Barroso, do STF, que está com um processo que 

envolve autoridades daqui e que cita o senhor 

Octaciano, operador financeiro. Não tem espaço não, 

gente. Pode ser queridão de A, de B ou de C. Se é 

corrupto, é cadeia. Não é para ser protegido não. 

Estou pouco me lixando se serão candidatos a 

deputado estadual, a deputado federal. Quero que 

venham todos para estadual, Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço. Agora, lugar de bandido não é 

sendo secretário e roubando o povo não.  

Enquanto isso, o Governo gasta outra fortuna 

nesse projeto de Saúde e no Imaba está tudo sem 

ambulância para transportar. Crianças estão jogadas 

umas em cima das outras, Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço, enquanto deputado federal é 

transportado de helicóptero. Que Estado é este, 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço? Deputado 

federal é transportado de helicóptero e o cidadão 

morre, porque não tem uma ambulância, uma criança 

morre, porque não tem uma ambulância! Isso é 

brincadeira! Que Espírito Santo é este? Está no 

mesmo caminho que o Rio de Janeiro, Senhor 

Deputado Padre Honório. Está no mesmo caminho. 

Só falta acontecer o que aconteceu no Rio. Obrigado, 

Senhor Presidente. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Esmael de Almeida) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules.   
 

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

Deputados, prezados colegas, antes de começar a 

minha fala, gostaria de registrar, mais uma vez, 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, o minuto de 

silêncio que fizemos para a senhora Cidineia 

Fontana. V. Ex.ª lembra muito bem e eu também do 

pai da Cidineia, que era guarda de trânsito e uma 

pessoa simplória, mas muito conhecida em 

Cachoeiro, que levava a sua profissão com muito 

respeito e dedicação, igual à Cidineia trouxe o PV até 

os seus últimos dias de vida. 

Quero registrar que ontem foi o Dia do 

Professor, esse que nos instrui, que norteia, muitas 

vezes, o nosso presente e o nosso futuro. Parabenizo 

os professores presentes, os Senhores Deputados 

Sergio Majeski, Eliana Dadalto.  

Hoje é Dia do Anestesiologista. Quero dar 

um abraço em nosso querido Senhor Deputado 

Hudson Leal, anestesista. E é também o Dia Mundial 

da Alimentação. Incluímos esse tema, há muito 

tempo, na Comissão de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Nutricional. Inicialmente, era na 

Comissão de Saúde e foi para a de Assistência Social. 

Queria falar um pouco, se der tempo, nestes 

três minutos, sobre a energia limpa. Na matriz 

energética brasileira as energias solar, eólica e a 

biomassa representaram cerca de dez por cento da 

geração total de energia, em 2014. Estou falando isso 

porque é um absurdo, hoje, muita gente reclamando 

do horário de verão, que mexe, naturalmente, com 

muitas pessoas. Há os que gostam e os que não 

gostam, mas não atrapalha a natureza, não; não 

atrapalha o ser humano, não. Isso só vem atrapalhar 

muita gente.  

O Brasil ocupa o nono lugar entre os países 

com maior capacidade instalada de geração de 

energia eólica no mundo. Na Alemanha, quarenta por 

cento da energia vem do sol. Imagina só que a 

Alemanha é um país que vive na sombra, que não 

tem praticamente sol, mas quarenta por cento da 

energia é do sol. No Brasil a energia solar representa 

0, 01% da matriz energética. Isso é um verdadeiro 

absurdo, é falta de políticas públicas para isso. As 

residências brasileiras podem produzir o suficiente 

para abastecer mais de duas vezes o atual consumo da 

residência, ou seja, cada casa pode produzir a energia 

dela e mais de outra casa, se quiser. Isso significaria 

uma economia de cerca de noventa e cinco bilhões de 

reais por ano para a população. Setenta e um por 

cento dos brasileiros estão interessados em instalar 

um sistema de microgeração de energia solar em sua 

casa. Ora, setenta e um por cento da população. 

O Espírito Santo não isenta o cidadão de 

pagar ICMS sobre uma energia produzida em sua 

residência com painéis fotovoltaicos, energia solar. O 

Espírito Santo ainda não tem interesse que o cidadão 

tenha esse tipo de energia. Quinze estados já deram 

essa isenção tributária. No sudeste só o Espírito Santo 

ainda não deu a isenção da energia que você produz e 

que pode vender para a EDP.  

Fizemos a indicação de 97, encaminhando à 

Mesa Diretora para instalação na sede da Assembleia 

Legislativa equipamento para captação de energia 

fotovoltaica. E também, outra vez, o projeto de lei 

que dispõe sobre a Política Estadual de Geração de 

Energia Elétrica, energia limpa, de uma maneira 

geral.  

Meu tempo está terminando, não vai dar para 

falar tudo, mas queria, por último, e vou falar na hora 

certa sobre os três primeiros vetos que temos nesta 

Casa. São três vetos que não dá para entender. Não 

deu tempo de falar sobre isso, mas não poderia deixar 

de registrar a estranheza de vetar três projetos de 

utilidade pública. Realmente, não dá para entender 

por que vetar projetos de utilidade pública. Falta 

documento? Exige o documento. Agora, chegar ao 

cúmulo de colocar a população contra as entidades e 

o deputado contra o governo, ou a favor ou contra o 

povo, realmente, é muito estranho. 

Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, cumprimento aqueles que nos assistem 
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através da TV Assembleia e TV Educativa. 

Volto à tribuna desta Casa, Senhor 

Presidente, para repercutir novamente a violência 

contra as mulheres. Essa é a realidade do nosso país, 

de nosso estado. A covardia já ultrapassou os limites 

da épura. Essa que é a verdade.  

Abro o jornal A Tribuna e gostaria que fosse 

filmado, meu amigo: Advogada apanha do namorado 

e pula do carro; e a outra matéria: Enfermeira leva 

soco, quebra maxilar e perde sete dentes. Isso é todo 

dia. 

Recentemente, em função daquele ato de 

covardia com a brilhante médica Milena, assassinada 

aos trinta e oito anos de idade, em plena vida, com 

duas crianças, de dois e nove anos, houve uma 

passeata – acho importantíssimo -, mas o que resolve, 

temos que ser práticos, é a pena, é penalizar o cara.  

Um indivíduo que procede dessa forma, pega 

uma enfermeira, ou como a Milena, não pode tomar 

menos que vinte ou trinta anos de cadeia. A partir do 

momento em que essa lei estiver em vigor e for 

cumprida integralmente, pode ter certeza de que 

noventa por cento dos casos deixarão de acontecer. 

Hoje o indivíduo faz esse procedimento, três 

monstros pegaram essa enfermeira, na região de 

Nova Venécia, quebraram a moça todinha, o maxilar, 

sete dentes. Está toda arrebentada e não acontecerá 

nada. Foi à delegacia, o delegado registrou e liberou 

o cara. Isso virou bagunça!  

Qualquer pessoa que raciocina, qualquer ser 

humano dirá: poxa, do jeito que a coisa está... O 

feminicídio a cada dia aumenta. Não se respeita mais 

ninguém. A forma de respeitar é deixar o indivíduo 

preso, sem diminuição de pena, o tempo todo. Se é 

vinte anos, é vinte anos; se é trinta, é trinta. 

O dia que isso acontecer neste país, pode ter 

certeza de que noventa por cento da criminalização 

assustadora, esse crime hediondo, diminuirá, ou 

talvez mais um pouco, porque o ser humano não é 

bobo, raciocina. Não vai querer ficar mofando trinta 

anos. Covardes, canalhas, frouxos. Quem bate em 

mulher é frouxo, não é macho, essa é a verdade. A 

mulher é fundamental para todos, fomos gerados de 

uma mulher. Nem isso o cara respeita, nem a mãe 

dele. 

Lamentavelmente, já fiz mais de sessenta, 

cem pronunciamentos, mas ninguém toma 

providência. Em Brasília, ninguém toma providência. 

O que vemos é que quanto mais falamos, mais esses 

crimes covardes acontecem. Voltarei no mesmo 

assunto. 
 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (SD) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Recorro da decisão do 

Projeto de Lei n.º 388/2017 à Comissão de Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Também vou aproveitar e recorrer 

da decisão do meu projeto que foi indeferido.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur. 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR – 

(PSDB) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, cumprimento também nossos 

colaboradores, nossos amigos da galeria, nossos 

telespectadores da TV Assembleia, da TV Educativa, 

e nossos amigos da internet.  

Queremos trazer um assunto que foi 

publicado na coluna do nosso amigo Victor Hugo na 

última sexta-feira, dia 13, em referência a um projeto 

de indicação da nossa autoria, intitulado Esporte 

Total, que visa trazer apoio a todas as modalidades 

esportivas do estado do Espírito Santo, através da 

antecipação de ICMS. As empresas que assim 

quiserem ajudar o esporte capixaba em todas as suas 

modalidades poderão assim fazê-lo e fazer a sua 

dedução no ICMS, no âmbito do estado do Espírito 

Santo.  

Refiro-me à matéria do nosso amigo Victor 

Hugo, que coloca junto ao nosso projeto de indicação 

a preocupação, quero assim entender que não foi nem 

uma crítica. Talvez uma observação e uma 

preocupação em relação ao momento de corrupção 

que vive, vamos dizer assim, o esporte brasileiro, 

principalmente com a prisão do Carlos Arthur 

Nuzman, ex-presidente do Comitê Olímpico 

Brasileiro. Digo ex, porque ele renunciou.  

Então, o amigo Victor Hugo fez a observação 

dizendo que o nosso projeto de indicação veio em um 

momento em que o COB e o esporte brasileiro estão 

passando por uma crise de idoneidade neste 

momento. Mas, como disse há pouco, quero crer que 

seja apenas uma preocupação, uma observação, 

porque o projeto é lindo. 

 A ideia é a melhor possível. A ideia é 

descobrirmos talentos em todas as modalidades 

esportivas no estado do Espírito Santo, valorizar 

esses talentos, descobrir e posicionar, ranquear esses 

talentos da melhor maneira, da melhor forma no 

Brasil, na América e porque não no ranking mundial. 

E também, inclusive o futebol no estado do Espírito 

Santo, porque creio que já passou da hora de o nosso 

estado ter uma representatividade no cenário 

nacional, pelo menos na série B do nosso 

campeonato, para que possa representar o estado, 

para que possamos de fato refletir a grandeza, a 

pujança do momento que estamos vivendo de 

maneira diferenciada no país.  

O nosso projeto de indicação, a nossa 

sugestão ao governo é exatamente nesse sentido. Não 

precisamos nos preocupar se o esporte em nível de 

Brasil, se o Comitê Olímpico Brasileiro está 

passando por uma crise moral, está passando por uma 

crise de honestidade. Se o ex-presidente foi ou não 

preso. Porque, se fosse assim, não poderíamos nesta 

Casa falar de saúde, não poderíamos legislar neste 

parlamento para a saúde. Quantos escândalos temos 

também na saúde? Nem por isso deixaremos de estar 

procurando alternativas para investimento na área de 

saúde.  

A mesma coisa acontece na educação. Se 
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formos olhar escândalos, Lava-Jato e desvios de 

dinheiro por este Brasil afora, não falaremos quase de 

assunto nenhum nesta Casa e deixaremos de investir 

em questões essenciais para nossa necessidade. 

Entendo que o esporte é um mecanismo muito 

importante em nível social para formação da 

cidadania das nossas crianças, dos nossos 

adolescentes, dos nossos jovens. O esporte também 

pode divulgar o estado do Espírito Santo de maneira 

muito positiva no nosso Brasil.  

Fica registrada a manifestação desse nosso 

belíssimo projeto que é o Esporte Total.  

Muito obrigado, Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski.  

Aviso aos Senhores Deputados que o vice-

líder do governo encaminhou um pedido de 

suspensão, de tirada de pauta do primeiro veto da 

pauta. Então, hoje, vamos direto para o Grande 

Expediente, em face de que fica sobrestada toda a 

pauta, tirando o veto. Ficamos com a pauta 

sobrestada e vamos direto para o Grande Expediente, 

quando encerrar esta fase. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, meus cumprimentos ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que preside a sessão neste 

momento, aos colegas que se fazem presentes em 

plenário, aos funcionários da Casa, à imprensa, aos 

que nos visitam nas galerias hoje e àqueles que nos 

assistem de casa pela TV Assembleia. 

Já foi bastante falado, hoje, nesta sessão, 

sobre a morte da Cidineia Fontana, presidente do 

Partido Verde no Espírito Santo. Gostaria de reforçar 

tudo aquilo que foi dito. É difícil ver mulheres 

dirigindo partidos. No Espírito Santo, são muito 

poucas. A Cidineia era uma das poucas mulheres a 

dirigir um partido, e o fez com altivez, com 

independência e com fibra, não se deixando cooptar 

por forças obscuras, que sempre dão um jeito, neste 

Estado, de cooptar grande parte dos partidos. Ela 

soube conduzir o Partido Verde com muita 

independência.  

Gostaria de, mais uma vez, render as minhas 

homenagens à Cidineia Fontana, que, pela sua 

postura, deixou uma grande lacuna na política 

capixaba, mas, ao mesmo tempo, deixou um grande 

legado e grandes exemplos que deveriam ser 

observados por outros partidos. Espero que o Partido 

Verde saiba honrar a memória da Cidineia e, ao 

mesmo tempo, aproveitar o legado deixado por ela. É 

uma pessoa que, com certeza, fará muita falta, 

especialmente em um momento tão conturbado da 

política brasileira. Pessoas como ela são de suma 

importância para a discussão de temas tão 

complexos, como estes que vivemos, e para ajudar a 

encaminhar rumo a uma nova configuração política, 

sobretudo no Estado do Espírito Santo. 

Eu a recebi pelo menos três vezes em meu 

gabinete, e a última vez foi há menos de dois meses, 

quando ela novamente reforçou o convite para que eu 

ingressasse no Partido Verde. Ela tinha argumentos 

muito interessantes, dizia ser uma grande admiradora 

do meu trabalho e que eu tinha um perfil muito mais 

parecido com a condução do Partido Verde no estado 

do que com a do partido em que estou. Lamento 

muito a partida da Cidineia e tenho certeza de que ela 

fará muita falta na política do estado do Espírito 

Santo. Espero, sinceramente, que o Partido Verde 

continue no caminho iniciado e conduzido por tantos 

anos pela Cidineia. Acho que o partido tem muito a 

ganhar, se assim o fizer. 

Já tinha feito, na semana passada, e volto a 

fazê-lo desta tribuna: parabenizo todos os meus 

colegas professores pelo dia de ontem. Embora a 

maioria dos professores no Estado não tenha muito o 

que comemorar, mais uma vez coloco a minha 

solidariedade e o meu apoio a todas as lutas do 

magistério capixaba para que possamos avançar. 

Desde que ingressei na educação, a questão dos 

professores da rede estadual e das redes municipais 

nunca foi fácil, mas na rede estadual, sobretudo, 

poucos momentos foram tão complicados quanto este 

que vivemos hoje em função do tipo de política 

educacional existente no Estado do Espírito Santo. 

Parabéns, mais uma vez, a todos os colegas 

professores!  

Muito obrigado, Senhor Presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Jamir Malini.  
 

O SR. JAMIR MALINI – (PP) – Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, eu tinha abordado esse assunto também, 

como foi falado pelo Senhor Deputado José 

Esmeraldo, sobre a agressão contra as mulheres e 

sobre essa jovem de Nova Venécia, como foi 

veiculado nos meios de comunicação.  
É um absurdo, realmente, o que vem 

acontecendo, Senhor Deputado Hudson Leal. Não 
digo que venha acontecendo até mais, mas vem sendo 
mais denunciado por ter agora a Lei Maria da Penha, 
Senhor Deputado Bruno Lamas, que ampara essas 
mulheres para que denunciem e para que a maioria 
desses casos não fique impune. Isso aflorou mais 
ainda para que essas mulheres denunciassem.  

É uma pena que a maioria desses casos 
aconteça entre quatro paredes, onde poucas vezes a 
polícia tem acesso ou só fica sabendo quando são 
denunciados. Quando é o caso dessa jovem que 
aconteceu no meio da rua, as pessoas veem e logo 
partem para ajudar ou denunciam, mas os agressores 
nem assim, Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur, 
às vezes, se intimidam. Nesse caso, também se vê 
que houve impunidade, como muito bem colocou o 
Senhor Deputado José Esmeraldo. O rapaz que 
causou as lesões na Géssica já tem passagem policial 
e está foragido.  
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É triste ver a polícia fazer o papel dela, 
enxugando gelo, Senhor Deputado Da Vitória: prende 
o vagabundo, que na audiência de custódia é solto e 
volta a cometer os mesmos crimes. Infelizmente é 
muito triste o que vem acontecendo. 

Falei, na sessão retrasada da semana passada, 
sobre a Secretaria da Mulher do município de Serra, 
que vem trabalhando muito em proteção a essas 
mulheres vítimas de violência. Falei sobre as 
campanhas educativas, sobre os acompanhamentos 
que existem e também falei dos resultados 
apresentados pela Secretaria da Mulher.  

Houve uma queda sensível nos indicadores 
de homicídios contras as mulheres de 2014 a 2017. 
Só para se ter um comparativo, em 2014, foram trinta 
e uma mulheres vítimas de violência que procuraram 
a Secretaria. Em 2016, Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço, caiu para dezessete. Essas campanhas do 
enfretamento da violência contra a mulher no 
município de Serra vêm surtindo efeito, porque vêm 
trabalhando o empoderamento da mulher, nas ruas, 
nas escolas, nas igrejas, nas feiras, pela Secretaria da 
Mulher.  

Por meio de uma emenda parlamentar nossa, 
foi feita a capacitação de todos os funcionários das 
secretarias do município de Serra para que tivessem o 
devido tratamento quando chegasse, a qualquer 
secretaria, uma mulher vítima de violência ou alguém 
que sofre esse tipo de violência dentro de sua casa ou 
fora dela também.  

Então, parabenizo, mais uma vez, a 
Secretaria da Mulher, porque essas mulheres vítimas 
de violência no município de Serra têm como ser 
amparadas e a prefeitura de Serra tem dado a sua 
devida contribuição.  

 
Queremos fazer um pedido ao governo do 

Estado. Foi tirada a delegacia, Senhora Deputada 
Eliana Dadalto, de Laranjeiras para que fosse feita 
uma nova licitação de novos locais e, até hoje, a 
delegacia está funcionando atrás do Hospital Apart, 
em Boa Vista, Carapina, em local de difícil acesso. 
Gostaríamos que voltasse o mais rapidamente para 
região de maior acesso para essas pessoas. Ficará 
muito mais fácil para que as mulheres denunciem. Só 
para se ter uma ideia, em 2017 houve uma queda 
drástica dessas denúncias pela localização da atual 
delegacia.  

Fica nosso pedido ao governo do Estado, 
à Sesp também, para que olhem com muito 
carinho e que isso seja feito com maior rapidez 
para que a delegacia volte a um lugar de maior 
acessibilidade, para que essas pessoas tenham a 
facilidade de denunciar. 

Contamos com o carinho e o olhar 
profícuo do Governo do Estado para que isso 
possa acontecer o mais rápido possível. Muito 
obrigado, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. 
 

(Registram presença os Senhores 
Deputados Doutor Rafael Favatto e 
Marcos Bruno) 

 

O SR. PRESIDENTE − (ENIVALDO DOS 

ANJOS − PSD) – Antes de concluir a Fase das 
Comunicações, lerei a resposta de uma Questão de 
Ordem levantada pelo Senhor Deputado Sergio 
Majeski. 
 

PROCURADORIA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
Referência: Ofício SGM/QO n.º 
003/2017  
Assunto: Questão de Ordem 
suscitada.  

 
1. DA QUESTÃO DE ORDEM 
Trata-se de Questão de Ordem 
suscitada pelo Exmo. Sr. Deputado 
Sérgio Majeski de forma oral, em 
sessão ordinária realizada no dia 10 
de outubro do corrente ano, por 
intermédio da qual apresentou 
expressa discordância no que tange 
ao procedimento de concessão da 
medalha “Educador Capixaba Renato 
Pacheco”, tomando como exemplo a 
efetivada nos termos do ato 
administrativo consubstanciado na 
Resolução nº. 4.943 de 05 de outubro 
de 2017. 
A Questão de Ordem apresentada 
apontou como fundamento da 
irresignação os artigos 41, inciso I, 
141, 146 e 151 do Regimento Interno, 
para fins de sustentar discordância no 
que tange à tramitação da aludida 
resolução, alegando, em síntese: 
(i) Que a Comissão de 
Constituição e Justiça deveria ter 
opinado sobre a resolução, indicando 
que a CCJ “deve opinar sobre todas 
as proposições que tramitam nesta 
Casa”, utilizando como fundamento 
de tal concussão o artigo 41, inciso I 
do Regimento Interno; 
(ii) Que “todas as resoluções 

estão sem parecer nenhum” o que, 

segundo sustenta, seria “vedado pelo 

Artigo 146” do Regimento Interno; 

Valendo-se da prescrição contida no 

artigo 140, §6.º do Regimento 

Interno, o Exmo. Sr. Presidente 

invocou a prerrogativa de valer-se do 

prazo de quarenta e oito horas para 

resolver soberanamente a questão ou 

delegar ao Plenário a sua decisão. 

Nesse contexto, sendo esta a Questão 

de Ordem apresentada, esta 

Procuradoria foi instada a se 

manifestar sobre a situação jurídica 

posta, na forma do Ofício SGM/QO 

nº. 003/2017, que ora passa a 

responder sob o prisma estritamente 

jurídico. 
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2. DO DIREITO 

Como é cediço, qualquer Deputado 

poderá levantar questão de ordem, 

desde que referente à matéria em 

deliberação, competindo ao 

Presidente decidi-la, de imediato ou 

no prazo de quarenta e oito horas, 

sendo este o caso. Toda dúvida sobre 

a interpretação do Regimento Interno, 

na sua prática, exclusiva ou 

relacionada com a Constituição 

Estadual, considera-se questão de 

ordem. 

Inicialmente, insta ressaltar que a 

dúvida formalizada dirige-se ao 

procedimento adotado para a 

“concessão da Medalha ‘Educador 

Capixaba Renato Pacheco’ ao Sr. 

Paulo Cesar Hartung Gomes, 

conforme Resolução n.º 4.943, 

publicada no Diário do Poder 

Legislativo do dia 05 de outubro de 

2017”. 

A aludida “Medalha Educador 

Capixaba Renato Pacheco” foi 

instituída pela Resolução nº. 2.172, de 

12 de maio de 2004, recém alterada 

nos contorno da Resolução n°. 4.899, 

de 12 de setembro de 2017.  

Na forma do artigo 1.º da 

mencionada norma vigente, a 

Medalha foi constituída em 

homenagem aos trabalhadores em 

educação e às instituições de ensino 

das redes pública e privada do Estado 

do Espírito Santo. A honraria tem 

como escopo prestar homenagem 

tanto aos educadores quanto às 

instituições das redes pública e 

privada do Estado, que realizem 

trabalho inovador, criativo e 

transformador na vida de seus alunos 

e na comunidade onde atuam. 

Insta frisar que, nos termos prescritos 

na Resolução em referência, a 

medalha pode ser concedida tanto aos 

professores quanto aos especialistas 

em educação, das redes pública e 

privada de ensino do Estado do 

Espírito Santo. 

Nesse sentido, o Sr. Presidente da 

Comissão de Educação da ALES 

esclareceu que a homenagem será 

prestada em solenidade na qual 

“profissionais da educação e 

instituições de ensino serão 

reconhecidos pelos feitos na política 

de Educação” e que, na 

oportunidade,  

(...) será agraciado o Governo do 

Estado do Espírito Santo pela 

implementação da ESCOLA VIVA, 

através das 11 Superintendentes de 

Educação, 17 gestores escolares das 

unidades “Escola Viva”, Secretário 

Estadual de Educação gestor da 

pasta, e o Governador do Estado, por 

ser o Gestor de todas as políticas 

públicas de responsabilidade do 

Executivo estadual, nesse caso 

incluindo a modalidade 

homenageada. 

 

Isto posto, para fins de concessão da 

medalha, o Sr. Presidente da 

Comissão de Educação efetivou a 

inscrição dos beneficiários na 

Comissão de Educação da ALES, 

como de praxe e, sobretudo, como 

prescrito no artigo 4.º da Resolução 

nº. 2.172/04. Insta frisar, que, para o 

caso em análise, não há necessidade 

de tramitação por quaisquer 

Comissões, prescindindo, também, de 

pareceres, a menos que haja alguma 

dúvida pontual, não sendo o caso. 

Como bem esclareceu o Sr. 

Secretário-Geral da Mesa,  

A concessão de honrarias neste 

Poder não  se  dá  por  nenhuma  das  

espécies normativas  previstas no 

artigo 61 da Constituição Estadual e 

nem pelas espécies de proposições 

elencadas no artigo 141 do 

Regimento Interno. Desta forma, não 

se enquadram dentre as proposituras 

sujeitas à análise da Comissão de 

Justiça. 

 

Como procedido para todas as 

comendas, as medalhas e demais 

honrarias, a “Medalha Educador 

Capixaba Renato Pacheco” não 

originam-se de Projeto de Resolução, 

bastando a mera indicação, conforme 

previsto, como dito, pela Resolução 

nº. 2.172, de 12 de maio de 2004. Não 

por acaso, as comendas, medalhas e 

demais honrarias não possuem 

assento regimental, sendo 

regularizadas, caso a caso, por suas 

respectivas Resoluções.  

O ato (lato senso) final de 

materialização da “Medalha”, assim 

como de qualquer comenda e demais 

honrarias, é espécie pura e simples de 

um ato administrativo, respaldado na 

discricionariedade de quem 

homenageia, desde que preenchidos 

os requisitos estabelecidos pela 
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respectiva norma que institui a 

honraria. Portanto, o ato 

administrativo final de materialização 

da honraria não se trata de espécie 

normativa prevista no artigo 59 da 

Constituição Federal, 61 da 

Constituição Estadual e 141 do 

Regimento Interno. 

Em razão disso, o caso em tela não 

subsome-se à fundamentação 

indicada pelo Exmo. Sr. Deputado na 

Questão de Ordem que formulou. 

3. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, consoante razões 

indicadas no Ofício CE nº. 155/2017 

encaminhado pelo Exmo. Sr. 

Presidente da Comissão de Educação 

da ALES, bem como conclusão 

apresentada pelo Ilmo. Sr. Secretário-

Geral da Mesa na forma do Ofício 

SGM/QO nº. 003/2017, o trâmite para 

a concessão da “Medalha Educador 

Capixaba Renato Pacheco” foi 

observado, na forma da Resolução nº. 

2.172, de 12 de maio de 2004. 

Por fim, insta frisar que a Questão de 

Ordem apresentada não ataca o 

mérito da concessão, mas apresenta 

dúvidas tão somente quanto ao 

procedimento adotado, que, 

consoante exposto, observou os 

requisitos normativos aplicáveis à 

espécie.  

É o parecer, que submetemos à 

apreciação. 

Vitória/ES, 16 de Outubro de 2017. 

 

RAFAEL HENRIQUE 

GUIMARÃES TEIXEIRA DE 

FREITAS 

Procurador Geral da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito 

Santo 
 

É o parecer da Procuradoria, que a Mesa 

acolhe e submete esta decisão à Questão de Ordem 

formulada pelo Senhor Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Com todas as venias 

possíveis, sinto-me quase que ofendido com o que V. 

Ex.ª acabou de ler. Por quê? No art. 276 diz 

claramente: Compete às Comissões Permanentes 

abaixo referidas apreciar conclusivamente as 

seguintes proposições:... Daí vem na sequência quais 

são as proposições. 

O art. 277 diz assim: Após a publicação... 

daquilo que as Comissões venham a publicar, será 

encaminhado para o cumprimento do disposto no 

artigo 41, inciso I. 

O artigo 41, inciso I diz:  

Art. 41. À Comissão de Justiça, 

Serviço Público e Redação compete 

opinar sobre:  

 

I - O aspecto constitucional, 

jurídico, legal e de técnica 

legislativa das proposições.  
Não tem exceção. Esta exceção foi criada 

pela Secretaria da Mesa. Não existe isso. É uma 
afronta à nossa inteligência. Sei que não adiantará 
nada porque aqui se rasga o Regimento quando é de 
interesse de alguma coisa do Governo. Mas ofende a 
minha inteligência fazer um relatório desses como se 
isso estivesse justificando alguma coisa e não 
fôssemos capazes de interpretar o que diz muito 
claramente o Regimento.  

Sobre a questão de oferecer medalha ao 
Senhor Paulo Hartung, o que foi lido é mais 
vergonhoso ainda. Não é possível que o procurador-
geral desta Casa e o secretário da Mesa não 
respeitem, pelo menos, a inteligência dos Deputados. 
Porque, veja só o que diz muito claramente a 
Resolução n.º 4899, que revoga algumas coisas da 
Resolução n.º 2172, diz muito claramente no art. 1.º:  
 

Art. 1.º - Os arts. 1.º, 2.º, 3.º e 4.º da 

Resolução n.º 2172, de 12 de maio de 

2004, que institui a Medalha 

Educador Capixaba Renato Pacheco, 

passam a vigorar com as seguintes 

alterações:  

 

Art. 1º - Fica instituída a Medalha 

Educador Capixaba Renato Pacheco, 

em homenagem aos trabalhadores 

em educação e às instituições de 

ensino das redes pública e privada 

no Estado do Espírito Santo. (NR) 

 
Ótimo. Está ali homenageando 

superintendentes e as Escolas Vivas. Sou contrário, 

mas uma forçação de barra cabe aqui. Agora, na 

própria Resolução não está dizendo nem que a 

homenagem é ao governador; está dizendo que a 

medalha é ao Senhor Paulo Hartung. Ou seja, 

mesmo que fosse ao governador, o governador em 

si não é instituição. Se a medalha tivesse sido 

oferecida ao Governo do Estado, o Governo é 

instituição. E a Resolução nem menciona 

governador Paulo Hartung, menciona o Senhor 

Paulo Cézar Hartung sei lá de quê.  

É uma afronta à inteligência de um 

Deputado dizer que o Senhor Paulo Hartung se 

enquadra no que diz aqui. 
Ainda no artigo 2, dessa mesma Resolução, 

diz:  

Art. 2.º A Medalha tem como objetivo 

prestar homenagem aos educadores 

e às instituições da rede pública e 

privada do Estado, que realizam um 

trabalho inovador, criativo, 
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transformador na vida de seus alunos 

e comunidade...   

E, ainda no art. 3.º, frisando mais uma vez:  

Art. 3.º - A medalha será concedida, 

anualmente, pelo Poder Legislativo 

aos professores e aos especialistas 

em educação das redes pública e 

privada de ensino do Estado do 

Espírito Santo. (NR) 

 

Portanto, o Senhor Paulo Hartung não se 

enquadra em nada disso. Se a medalha fosse 

oferecida ao Governo do Estado, poderíamos até 

conceber que está sendo oferecida à instituição 

Governo do Estado. Agora, o Senhor Paulo Hartung 

não é uma instituição. E ainda que aqui estivesse 

governador, ainda assim o governador, em si, não 

pode ser interpretado como instituição. Os senhores 

que são formados em Direito devem saber melhor do 

que eu sobre isso.  

Digo mais uma vez: sinto-me ofendido com o 

que foi apresentado aqui.  

Muito obrigado, Senhor Presidente.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – V. Ex.ª deseja transformar, o que 

falou, em recurso à Comissão de Justiça ou V. Ex.ª 

apenas se manifestou?  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) - 

Não. Quero transformar em recurso à Comissão de 

Justiça.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Exatamente isso que precisa ser 

feito para que eu possa receber o que V. Ex.ª falou 

para submeter à Comissão de Justiça e, após, ao 

plenário. Então, fica recebida a fala inteira do 

Deputado como recurso à Comissão de Justiça para 

após o plenário se manifestar.  

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

Grande Expediente, dividido em duas partes: 

Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos.  

A liderança hoje é do partido Solidariedade. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado do Amaro 

Neto ou à Senhora Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 

Não estando presentes, concedo a palavra ao 

líder do PP, Senhor Deputado Jamir Malini.  

 

O SR. JAMIR MALINI – (PP) – Senhor 

Presidente Enivaldo dos Anjos, Senhoras Deputadas 

e Senhores Deputados, pessoas que nos assistem nas 

galerias desta Casa, estive nesta tribuna antes, Senhor 

Deputado Marcelo Santos, falando sobre políticas 

públicas pelas mulheres do município de Serra, e, 

mais uma vez, parabenizo a Secretaria pelas ações 

naquele município, que vinha enfrentando – como 

disse em discurso na semana passada – muitas 

dificuldades quando encontraram aquela Secretaria 

que, na verdade, com todo respeito, era secretaria 

para estocar gente, era uma secretaria que não 

funcionava. Depois que o Audifax assumiu a 

Prefeitura de Serra, implementou essa Secretaria para 

ser realmente aquilo para que foi criada.  

À frente da Secretaria há várias pessoas 

competentes que desempenham há mais de seis anos 

um belíssimo papel, com políticas voltadas à família 

e à sociedade, com muito respeito e levando aquilo 

que realmente a mulher precisa saber que existe de 

proteção a ela, instituído pela lei, Senhor Deputado 

Esmael de Almeida.  

Fico muito feliz de participar desses eventos 

promovidos pela Secretaria de Políticas Públicas 

pelas Mulheres do município de Serra porque são 

eventos que realmente melhoram a qualidade de vida 

da sociedade do município de Serra, sendo referência 

no Estado do Espírito Santo porque a Secretaria da 

Mulher tem mostrado esse trabalho desenvolvido por 

ela a outros municípios do nosso Estado do Espírito 

Santo, a exemplo de São Mateus, Colatina e outros 

municípios mais. A Secretaria da Mulher do 

município de Serra tem sido referência também, 

Senhor Deputado Da Vitória, para o Ministério 

Público do nosso Estado. 

Hoje o Governo lança um programa de 

combate à violência contra a mulher e isso serve para 

que a Secretaria do Município de Serra seja uma 

referência pelo trabalho que vem desenvolvendo e 

para que o Governo do Estado possa se apropriar de 

algumas ideias dessas que são implantadas pelo 

município, a fim de que elas sejam engajadas nesse 

projeto do Governo do Estado porque vem dando 

certo, Senhor Deputado Doutor Rafael Favatto, no 

município de Serra e dará certo em outros municípios 

também , vez que a política de proteção à mulher não 

é diferente em município algum. É algo que acontece 

dentro dos lares, infelizmente, e acontece no berço 

porque quando uma criança vê um pai maltratando a 

mãe, essa criança cresce em um ambiente daquele e 

acha aquilo normal, então ela crescerá também, 

Senhor Deputado Hudson Leal, achando que tudo 

aquilo que acontece no entorno dela é normal, e esse 

tipo de violência será praticado por ela na sua vida 

inteira também. Infelizmente é o que vem 

acontecendo em nosso estado, em nosso município e 

em nosso País, é essa violência avassaladora que veio 

à tona agora depois da lei Maria da Penha.  
 

É muito triste, mas é o que vemos todos os 

dias nos jornais, como foi o caso relatado e lido pelo 

Senhor Deputado José Esmeraldo no jornal de hoje, 

em que três indivíduos espancaram uma jovem em 

Nova Venécia – um absurdo – por acharem ou 

porque disseram que ela jogou um copo de cerveja. 

Isso não justifica. Não justifica um ato desses contra 

uma mulher por ter jogado um copo de cerveja ou por 

outras palavras que ela disse. Isso não é atitude de 

homem. Homem que é homem não bate em mulher, 

muito pelo contrário, tem que respeitar. E nem em 
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outro homem também se bate porque esse tipo de 

violência só gera violência e não é disso que o País 

precisa. Precisamos de uma sociedade que tenha 

respeito, que tenha mais família e que tenha 

discernimento para que transformemos este mundo 

em um mundo melhor. Não é no braço, não é no grito 

e não é no tiro que se resolverá uma situação dessas.   

Registro o nosso apelo para que a sociedade 

clame por respeito ao próximo e por respeito às 

famílias porque está faltando mais amor no coração 

dessas pessoas. Hoje, a maioria das pessoas esta 

preocupada com o eu e estão se esquecendo de olhar 

um pouquinho para o lado, para frente, e ver que 

realmente há pessoas que precisam que estendamos 

nossas mãos para que possamos fazer uma sociedade 

diferente. Hoje, cada um briga por seu espaço, sem 

saber que pode deixar um pouquinho para o espaço 

do colega, do amigo, para que a sociedade possa 

avançar. Não é, Senhora Deputada Eliana Dadalto?  

Infelizmente, algumas pessoas acham que o 

mundo e a sociedade são só dele, mas não é assim 

que alcançaremos nossos objetivos. Acho que há 

espaço para todo mundo. Precisamos respeitar o 

espaço de cada um e essa questão que está sendo 

levantada pelo Governo do Estado é de suma 

importância. Essa violência contra a mulher não cabe 

em lugar nenhum. 

Parabenizo o Governo por essa ação, 

também, que já é uma ação no município de Serra, 

que, volto a falar, tem que ser copiada não somente 

pelo estado, mas pelo Brasil inteiro, para que 

possamos implementar cada vez mais políticas 

públicas para as mulheres do nosso Estado do 

Espírito Santo. 

Mais uma vez, parabenizo o Governo do 

Estado e, principalmente, a Secretaria da Mulher.  

Concedo um aparte à Senhora Deputada 

Eliana Dadalto. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Almir Vieira) 
 

A Sr.ª Eliana Dadalto – (PTC) – Parabenizo 

Serra. Quando vice-prefeita do meu município, estive 

na Secretaria da Mulher e a Luciana Malini estava a 

frente, como  continua, e faz um excelente trabalho 

em Serra.  

Recordo-me bem que, na época, lutei muito 

para levar essa política pública para Linhares, porque 

em Linhares, infelizmente, temos um quadro 

lamentável de muitas mulheres que sofrem violência. 

Continuo lutando na Assembleia Legislativa pelo fato 

de que vejo que nós, mulheres, precisamos ser 

respeitadas. O machismo impera no nosso estado do 

Espírito Santo, principalmente em Linhares.  

A dificuldade para eu chegar à deputada foi 

muito grande, pelo machismo. Muitas vezes me sinto 

só, lutando só, mas com confiança em Deus, que 

sempre me deu muita força nesta missão. 

 Lembro-me muito bem de que conseguimos 

levar a Vara Especial de Violência Doméstica para 

Linhares. Por várias vezes estive em fóruns em 

Vitória, justamente para lutarmos contra esse 

preconceito contra a mulher. Na ocasião, 

conseguimos levar a Vara Especial para Linhares, 

mas que agora fechou e já não tem mais esses espaço. 

Era perto da rodoviária, um espaço especial para 

atender mulheres, crianças e adolescentes que 

sofreram abusos e todos os tipos de violência. 

Infelizmente voltou para o fórum, um espaço 

que não é restrito a essa questão e a esse tema. 

Sentimos muito, porque as políticas públicas, 

principalmente as voltadas para crianças, 

adolescentes, mulheres e idosos, poderiam ter um 

espaço especial numa cidade com o porte de 

Linhares, com mais de cento e sessenta mil 

habitantes. E estamos retrocedendo, não temos mais 

esse espaço. Por isso, fica nossa luta.  

Parabenizo o Senhor Deputado Jamir Malini 

pela luta que vem travando junto conosco, assim 

como nosso presidente que está à Mesa, o Senhor 

Deputado Bruno Lamas, que é de Serra. Vocês têm o 

privilégio de ter essa secretaria tão importante. Que 

ela possa ser um exemplo para todo o Estado do 

Espírito Santo. Parabéns à Serra e aos nossos colegas 

deputados. 
 

O SR. JAMIR MALINI – (PP) – Obrigado, 

Senhora Deputada Eliana Dadalto. Tenho certeza de 

que a população de Linhares saberá reconhecer o 

trabalho e esforço de V. Ex.ª nesta Casa de leis.  

Quando cobramos hoje, do governo, para que 

olhasse com carinho para que a delegacia voltasse 

para a região de maior acessibilidade, é porque caiu o 

número de mulheres assistidas pela Secretaria da 

Mulher, porque elas deixam de ir à delegacia por ela 

estar em um local muito impróprio.  
Antes, quem custeava era a Prefeitura de 

Serra, mas devido à situação hoje a Prefeitura da 
Serra não pode mais pagar o aluguel das delegacias 
do município. Então, se devolveu ao estado e 
colocaram num local que, infelizmente, não atende à 
demanda devido à acessibilidade.  

Por isso, fizemos uma indicação, pedindo ao 
governo que aquela delegacia volte para um local de 
maior acessibilidade, para que possa ser feito o 
atendimento com maior qualidade também. 

Só tenho a agradecer aos demais colegas. 
Acho que é uma campanha que todos temos que 
abraçar, uma campanha contra a violência contra as 
mulheres, porque se cada um fizer um pouquinho... 
Quem dera não tivesse nenhuma, Senhor Deputado 
Hudson Leal, mas, infelizmente, como falei, acontece 
dentro de casa, onde a polícia não tem acesso. Mas 
depende de cada um para que possamos inovar com 
uma política diferente, para que as pessoas possam 
crescer com educação diferenciada. 

Concedo um aparte ao Senhor Deputado 
Hudson Leal. 

 
O Sr. Hudson Leal – (PODE) – Senhor 

Deputado Jamir Malini, parabéns pela iniciativa. 
Mas, quando a mulher é agredida, o primeiro local a 
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que vai é o hospital. E hoje não temos o mecanismo 
de no hospital termos um canal de comunicação com 
a Secretaria de Direitos Humanos e de Segurança.  

 

Seria de boa parte do Governo, nesse evento 
que fez, mandar a esta Casa, já que não é de iniciativa 
nossa e não pode ser de iniciativa dos deputados. O 
ideal é que se tenha um canal de comunicação, para 
que o profissional de Saúde tenha segurança jurídica 
ao colocar no prontuário suspeita de agressão, 
porque normalmente esses pacientes chegam e não 
são só mulheres,  são idosos e crianças. Então, é 
necessário ter segurança para Assim, segurança para 
mandar e encaminhar. O ideal seria um local de 
atendimento dentro do hospital, ou seja, já ter um 
canal, um caminho para onde o paciente vai.  

Às vezes, manda-se à Assistência Social e 
não acompanha. E o médico suspeita. A paciente 
fala: Foi uma queda. Não. E o agressor está do lado 
da paciente. O ideal é ter esse canal de comunicação 
com a Secretaria de Segurança.  

Seria o Governo do Estado, já que esse foi 
um caso que veio. Todo dia acontece o caso Milena. 
Todo dia acontece o caso Milena em algum lugar 
deste país. No Estado do Espírito Santo, ter esse 
canal de comunicação seria uma grande iniciativa do 
governo do Estado. Parabéns pela sua iniciativa.  
 

O SR. JAMIR MALINI – (PP) – Boa 
iniciativa, Senhor Deputado Hudson Leal.  

Acho que temos que fechar todas essas saídas 
que o agressor entende que são fáceis, porque ele 
intimida a vítima para que não o denuncie. O hospital 
é o primeiro local, quando a mulher vai ao hospital, 
quando chega a ir. Muitas não vão, com medo de que 
o médico pergunte o que foi e tenha que falar a 
verdade. 

É uma iniciativa muito louvável. Acho que 
cabe ao governo analisar com muito carinho para que 
seja implementado e, assim, sejam fechadas todas as 
saídas, para que o indivíduo agressor não volte a 
cometer mais os mesmos crimes que vem cometendo, 
gerando uma sociedade pior com esses atos 
praticados contra sua família e seus filhos.  

Nós, que somos pais, somos espelhos do 
futuro desta Nação, do futuro que está vindo. Cabe-
nos aqui, também, trabalharmos isso com o governo, 
para que possamos implementar cada dia mais essa 
política. 

Muito obrigado a todos.  
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO 
LAMAS – PSB) – Findo o tempo destinado 
às Lideranças Partidárias, passa-se à fase dos 
Oradores Inscritos. 
 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 
(PEN) – Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de 
pedir verificação de quorum.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS 

– PSB) – Após a fala do colega? 
 
O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO – 

(PEN) – Já que S. Ex.ª está na tribuna, após a fala.  

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Sergio Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, meus cumprimentos ao Senhor Deputado 
Bruno Lamas, que preside a sessão neste momento. 
Cumprimento os colegas presentes em plenário, os 
funcionários da Casa, aqueles que estão nas galerias e 
as pessoas que nos assistem pela TV Assembleia.  

Não é novidade. Tenho repetido isso muitas 
vezes aqui e as pessoas sabem bem do trabalho que 
tenho feito em prol da educação, não apenas como 
deputado, mas uma vida dedicada à educação. São 
mais de trinta anos como professor. Sou mestre em 
Educação e desde que assumi meu posto como 
deputado, em 2015, tenho tido uma luta incessante 
como parlamentar em prol da educação do Estado do 
Espírito Santo. 

Já visitei duzentas e nove escolas estaduais 
até semana passada. Em algumas dessas escolas, 
presenciei até o que o diabo duvida; em outras, 
apesar de todas as dificuldades, apesar do governo e 
não por causa do governo, presenciamos trabalhos 
muito bem feitos, bons trabalhos na área da robótica, 
arte, biologia, música, teatro. Tem muita coisa boa 
sendo produzida nas escolas estaduais, não por causa 
do governo, mas apesar do governo.  

Na semana passada, tínhamos questionado o 

fato de que a Comissão de Educação realizará uma 

sessão solene na próxima quarta-feira, em que uma 

das medalhas entregues será a Medalha Educador 

Capixaba Renato Pacheco. Para além do fato de que a 

tramitação das resoluções para oferecer essas 

medalhas não cumpriu o que diz o Regimento, a 

Assembleia Legislativa, chamada Casa de Leis, é 

lugar que pouco se cumpre leis. O Regimento, muitas 

vezes, tem a mesma validade do que um guardanapo 

usado, de tanto que é desconsiderado, de acordo com 

os interesses de determinadas pessoas e grupos. 

 Agora, se for para prejudicar ou impedir o 

trabalho de alguém, se faz uma interpretação, não é 

nem criativa, mas de alucinação em relação ao que 

diz o Regimento Interno desta Casa. Se a própria 

Casa de Leis não cumpre o seu próprio Regimento, 

seus próprios decretos, suas próprias resoluções, 

como falar em exigir cumprimento de leis ou de 

Constituição, seja lá aonde for? 

 
 Na semana passada, verbalmente questionei 

duas situações nesta Casa. Primeiro, a falta de rito 

regimental para conceder essas medalhas; segundo, o 

questionamento de esta medalha ser concedida não ao 

Governo do Estado, mas ao senhor Paulo Hartung. 

Qualquer pessoa que pegar o Diário Oficial da 

semana passada verá, muito claramente, que a 

medalha será concedida ao senhor Paulo Hartung. 

Não se tem nem o nome governador Paulo Hartung. 

E mesmo que assim o fosse, pela Resolução não pode 

ser concedida, porque na Resolução - lerei mais uma 

vez; li na semana passada e releio - diz: 
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Art. 1º Fica instituída a “Medalha 

Educador Capixaba Renato 

Pacheco”, em 

homenagem aos trabalhadores em 

educação e às instituições de ensino 

das 

redes pública e privada do Estado 

do Espírito Santo.(NR) 

 

Art. 2º A Medalha tem como objetivo 

prestar homenagem aos educadores 

e às 

instituições das redes pública e 

privada do Estado, que realizam um 

trabalho 

inovador, criativo e transformador 

na vida de seus alunos e na 

comunidade onde atuam.(NR) 

 

Art. 3º A Medalha será concedida, 

anualmente, pelo Poder Legislativo 

aos 

professores e aos especialistas em 

educação das redes pública e 

privada de 

ensino do Estado do Espírito 

Santo.(NR) 
 

Onde está que o senhor Paulo Hartung se 

enquadra nesta resolução? Educador não é; 

instituição não é. Portanto, como essa medalha pode 

ser oferecida a ele?  

E digo mais aos senhores que estão em casa: 

este Governo, nos últimos dois anos e meio, fechou 

mais de cinquenta escolas estaduais, fechou mais de 

metade dos turnos noturnos, sucateou a EJA de tal 

forma que a EJA, no Espírito Santo, virou uma peça 

de ficção. Isso em um estado que tem cinquenta mil 

jovens de quatro a dezessete anos, ou seja, em idade 

escolar, fora da escola. Isso em um estado que tem 

mais de duzentos mil jovens entre dezoito e vinte e 

nove anos fora da escola. Ainda que o senhor Paulo 

Hartung fosse educador, aonde é que, com um 

trabalho como esse, mereceria essa medalha. Aí vem 

com a história da Escola Viva.  

Então, esta mesma solenidade que ocorrerá 

na próxima quarta-feira, homenageando não só o 

governador Paulo Hartung, mas também o secretário 

de Educação, homenageará todas as Escolas Vivas do 

Estado. 

Pergunto-me, Senhor Deputado Padre 

Honório, das dezessete escolas, e a maioria começou 

a funcionar neste ano, que trabalho realizado de 

resultado já tem essas escolas para já estarem sendo 

agraciadas com uma medalha como essa? Por que 

não reconhecer, por exemplo, o trabalho realizado, ao 

longo de décadas, pelas escolas de alternância, pelas 

escolas famílias do Estado, pelas escolas regulares do 

Estado, que promovem, sim, apesar de tudo, bons 

trabalhos?  

Esta solenidade de quarta-feira é quase uma 

afronta aos educadores deste Estado. É um deboche 

àqueles que realizam um bom trabalho, à duras 

penas, em escolas, às vezes, caindo na cabeça de 

alunos e professores. 

É inadmissível que a educação seja tratada 

dessa forma e que aqueles que, verdadeiramente, 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, dedicam-se 

diuturnamente a uma educação de qualidade, apesar 

de todo dissabor e de todo sofrimento, vejam o que 

acontecerá nesta Casa, ou seja, esta Casa oferecerá a 

Medalha Educador Capixaba Renato Pacheco ao 

senhor Paulo Hartung e ao secretário de Educação.  

Seria interessante, talvez, que antes de 

conceder uma medalha como essa, por exemplo, 

fizessem uma enquete nas redes sociais com alunos e 

professores sobre a possibilidade de apoiarem ou não 

que o governador e o secretário de Educação sejam 

homenageados pelos grandes serviços prestados à 

educação capixaba. Isso inclui, provavelmente, o fato 

de ter fechado cinquenta escolas; incluiu, 

provavelmente, a perseguição que professores vivem, 

diariamente, dentro da escola. Todas as semanas DTs 

que entraram na Justiça para requer o direito ao 

Fundo de Garantia são sumariamente demitidos. 

Professores que são contratados e que têm uma 

postura minimamente crítica nas escolas são 

sumariamente demitidos. É essa a política 

educacional do Estado do Espírito Santo.  

Foi isso que questionei e a vergonha que é 

querer forçar a barra em uma manobra para 

homenagear não o... Porque poderia ser, se a medalha 

fosse concedida ao Governo do Estado. Não 

mereceria, mas governo é instituição. O senhor Paulo 

Hartung não é educador e nem instituição. Além 

disso, um dos piores governos para a maior parte dos 

professores e para a maior parte das escolas.  É só 

visitar as escolas para ver. E não estou falando em 

tese. Não me venham querer desconstruir o meu 

discurso. 
 

Se alguém, nesta Casa, visitou duzentas e dez 

escolas recentemente, conversando com alunos e 

professores, o tempo inteiro, estou disposto a discutir. 

Do contrário, é só uma forma de maquiar.  

A resposta à minha Questão de Ordem foi 

uma embromação sem tamanho da Secretaria da 

Mesa, o que já esperava, obviamente.   

Agora, faço um convite, principalmente aos 

professores e alunos, afinal isto aqui é a Casa do 

povo: na próxima quarta-feira, a partir das 19h, 

venham comemorar o Dia do Professor. Aqui é a 

Casa do povo, todos estão convidados, podem 

comparecer. Venham aplaudir a distribuição de 

medalhas para o senhor Paulo Hartung, para o senhor 

Haroldo, para as dezessete Escolas Vivas e para as 

onze superintendentes de Educação do Estado. 

Fiquem à vontade, esta é a Casa do povo.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Gildevan Fernandes e 
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Luzia Toledo) 

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS  

– PSB) – Muito obrigado, Senhor Deputado.  

O próximo orador inscrito é o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço.  

Antes, porém, regimentalmente, faremos a 

verificação de quorum, por solicitação do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto.  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Da Vitória, Dary 

Pagung, Enivaldo dos Anjos, Erick 

Musso, Esmael de Almeida, Euclério 

Sampaio, Freitas, Hudson Leal, 

Marcelo Santos, Marcos Bruno, 

Nunes, Pastor Marcos Mansur, 

Raquel Lessa, Rodrigo Coelho e 

Sandro Locutor) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Bruno 

Lamas, Doutor Hércules, Doutor 

Rafael Favatto, Eliana Dadalto, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Jamir Malini, José Esmeraldo, Luzia 

Toledo, Padre Honório, Sergio 

Majeski e Theodorico Ferraço) 

 

Registraram presença, treze Senhores 

Deputados. 

Já temos quorum para a manutenção da 

sessão. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço. 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) – Senhor Presidente Bruno Lamas, uma das 

figuras mais importantes desta Casa, representante 

número um da nossa Serra querida; Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, tive a oportunidade 

de falar sobre um assunto, saúde, atendimento 

médico-hospitalar no Instituto do Coração de 

Cachoeiro de Itapemirim. 

Esperava que a Secretaria da Saúde, através 

do seu secretário, do subsecretário – made in 

importação de São Mateus – e do próprio PH, tivesse 

uma reflexão e desse uma satisfação ao povo do 

Espírito Santo e, particularmente, do sul do estado. 

Vejo que já se passaram quinze dias e parece 

que tem muita gente ou com muita cera no ouvido ou 

que deseja continuar de costas para a população do 

Espírito Santo. Na época, há duas semanas, falamos 

sobre a situação do Instituto do Coração do Hospital 

Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.  

Em uma visita, como presidente da Comissão 

Especial de Assuntos da Saúde, constatamos alguns 

problemas importantes: a fila enorme que tem o 

Instituto do Coração esperando a oportunidade de 

uma operação; até março do ano que vem já tem uma 

fila enorme, que não é apenas de Cachoeiro, mas de 

todo o sul do estado e também da Grande Vitória e 

até do norte do estado porque o Instituto do Coração 

hoje é um dos melhores, não apenas do Espírito 

Santo, mas do Brasil, e com o menor índice de 

mortalidade, o que registra a capacidade e idoneidade 

de médicos, enfermeiros e funcionários e da direção 

do Hospital Evangélico de Cachoeiro. 

Constatou-se que a Secretaria da Saúde do 

Estado – que faz o gerenciamento do sistema SUS do 

Espírito Santo e quem o Ministério da Saúde diz que 

é responsável, porque não faltará nunca recurso para 

o atendimento de urgência ao Espírito Santo – só 

autoriza vinte e duas operações e o corpo clínico, 

operatório, pós-operatório e UTI, tem capacidade 

para atender de sessenta a setenta pessoas com 

problema coronário, com necessidade de ter operação 

do coração. 

Instituto de primeiro mundo, sua estatística 

faz inveja até a Houston, nos Estados Unidos, sob o 

comando do doutor Luiz Daniel, médico que fomos 

buscar no nordeste depois de ter ido embora de 

Cachoeiro de Itapemirim. Não sabemos o que está 

acontecendo com esse Governo. 

Uma coisa é ser oposição. Uma coisa é falar 

a verdade. Oposição sou ao Governo do Estado, mas 

este não pode ser oposição ao doente, ao necessitado, 

àquele que tem esperança de viver. Estão brincando 

com a vida daqueles que estão em uma fila 

interminável para serem atendidos. 
 

Outro problema paralelo é exatamente a 

situação de verbas de números de atendimento para 

marca-passo. Todo mundo sabe o que é, aquela 

operação rápida em que se coloca o aparelho, que dá 

vida, dá outro toque no coração. Esse aparelho tem 

vencimento. Quando surge um doente mostrando que 

o coração já está pedindo um novo marca-passo, não 

pode ser atendido porque a cota de Cachoeiro de 

Itapemirim é apenas de sete marca-passos. Embora 

sete seja um número bíblico, setenta e sete vezes sete, 

que Cristo pede para se perdoar, mas como se 

consegue perdoar um Governo que está de costas, 

está brincando com a saúde pública. Ainda apresenta 

Médico por Excelência em Nova Venécia, muito bom 

o serviço, excelente. Só que se gastou mais em 

publicidade do que realmente com o novo tratamento 

de saúde, a nova fase da saúde que começou em 

Nova Venécia, que se anuncia para o estado todo, 

mas que ficou só em Nova Venécia.  

Chamo a atenção dos Senhores Deputados 

para não ficarem apenas envaidecidos com um 

Governo que nomeia um servidor ganhando salário-

mínimo por Ciretran e outros até aplicam o golpe 

para melhorar o salário, para receber dinheiro por 

cada chapa colocada, por cada vistoria, como está 

acontecendo no sul do estado e que está sendo 



52 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 20 de outubro de 2017 

apresentada uma denúncia muito forte sobre isso, de 

pessoas que indicam e não se sabe para que esse 

dinheiro.  

Sete marca-passos apenas pode o Instituto do 

Coração, Hospital Evangélico de Cachoeiro de 

Itapemirim, fazer o atendimento. A fila interminável 

já passa de fevereiro e março, fora os casos de 

urgência e de emergência. O Hospital Evangélico faz 

o que então quando aparece uma pessoa doente? Não 

tem marca-passos nem autorização, mas, para não 

deixar o paciente morrer, o Hospital Evangélico 

coloca em uma UTI, ocupará o lugar de outro doente 

e ficará esperando passar o mês até obter a cota dos 

sete. E olha que não é o sete vezes setenta e sete, é 

sete mesmo. Reclamamos, pedimos, apresentamos 

inclusive a denúncia ao Ministério da Saúde, para que 

chame o Governo do Estado para aumentar essas 

cotas ou saber o que está acontecendo. E hoje, 

quando o ministro da Saúde está no Espírito Santo, 

não ouvi falar nada. Falei há pouco no Hospital 

Evangélico e não houve resposta, não houve 

atendimento. O secretário da Saúde, o subsecretário 

made in importação de São Mateus, indicação 

política, que faz o que o Governo quer, que pega 

processo e coloca na gaveta, não sabe o que está 

fazendo, mas está cumprindo a ordem do chefe. Não 

existe notícia nenhuma em defesa da vida. Estão 

brincando com a vida. E se nessa fila que está lá de 

recomendação para operações urgentes morrer um 

doente, morrerem dois, morrerem três, como tem 

acontecido? Esses que estão precisando mudar o 

marca-passos, que não conseguem porque a cota são 

sete e, se passar de sete, o hospital tem que pagar, 

porque o Governo não paga. O gerenciador, o gerente 

do SUS, que é o Governo do Estado, não paga.  
 

Assim acontece também com a colocação de 

stent, com a máquina nova que tive a honra de dar 

todos os meus recursos pessoais ao hospital para ter 

uma máquina nova. Hoje estamos brincando com a 

saúde no Espírito Santo. Podem até querer brincar 

comigo, gostar que estou na oposição. Não vão gostar 

muito tempo não, que o Dia D vai chegar. O Dia D 

vai chegar. Mas será que essa gente não tem alma, 

será que não tem coração, será que meu amigo, nosso 

querido Senhor Deputado Padre Honório, que honra 

esta Casa, não poderia rezar uma missa para despertar 

um pouco de caridade, de vergonha? Ou estamos 

pregando aqui em um deserto? Senhores, estou 

denunciando o pouco caso de um Governo que limita 

as cotas para atendimento: até vinte e dois, podem 

viver; de vinte e dois para frente, podem morrer! Isso 

é o que está acontecendo! Isso é o que acontece!  

Voltamos a esta tribuna pela terceira vez, 

advertindo o Governo. Quem está falando é um 

opositor convicto do Governo do Estado, assumido. 

Mas, neste momento de salvar vidas, será que não 

temos o direito de despertar o coração? Isso é gente 

que não tem Deus no coração! É gente que não tem 

alma! É gente que só fica pensando em política vinte 

e quatro horas!  

Façam o que quiserem, mas respeitem a 

saúde do povo! Respeitem o cidadão capixaba, 

porque, senão, pagarão caro no dia de amanhã, e não 

vai demorar muito! Voltarei ao assunto com mais 

energia, com mais franqueza.  

Governo do Estado, aumente as cotas do 

Instituto do Coração de Cachoeiro! Há uma fila 

imensa, e o hospital e os médicos estão preparados 

para atender; caso contrário, será responsabilizado 

por esse crime hediondo. Estamos avisando, mas o 

Governo não está nem aí! O Governo está pensando 

no Rio de Janeiro! Eu até faria uma caridade e daria 

uma passagem de ida, se fosse possível, mas 

respeitem a vida do homem e da mulher capixaba! 

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS 

– PSB) – Muito obrigado, Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) – Senhor 

Presidente Bruno Lamas, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados presentes, servidores da Casa, 

aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia e 

pelas redes sociais, meus cumprimentos! 

Neste domingo, dia 15, comemoramos o dia 

de dois segmentos muito importantes. Primeiro, foi o 

dia dos nossos professores e professoras, nossos 

educadores e educadoras. Quero parabenizar alguns 

que são deputados e deputadas: temos o Senhor 

Deputado Sergio Majeski, que trabalha na educação 

há bastante tempo; temos também a Senhora 

Deputada Luzia Toledo, que trabalhou na educação 

durante muito tempo; e temos a Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, que durante muito tempo trabalhou 

na educação. S. Ex.
as

 continuam trabalhando, 

ensinando-nos com suas reflexões e com seus 

depoimentos.  
 

Quero falar das professoras e dos professores 

deste nosso país, principalmente do nosso estado. 

Tive a oportunidade de trabalhar na educação ainda 

naquela escolinha da roça, nas escolinhas 

multisseriadas. Onde existiam dez, quinze alunos, 

tinha um professor que andava, às vezes, seis, sete 

quilômetros para trabalhar com aquelas crianças. Eu 

mesmo tive a oportunidade, com os meus dezessete 

anos, de trabalhar em algumas escolas no município 

de Mantenópolis.  

Muitas vezes, professores e professoras 

precisam se reinventar, precisam trabalhar com 

material didático já ultrapassado, com carteiras 

muitas vezes não favoráveis ao conforto e tendo que 

tirar do próprio bolso para fazer um trabalho um 

pouco mais criativo. E olhem que a exigência das 

datas comemorativas leva os professores e as 

professoras a terem que comprometer o próprio 

salário para fazer algumas comemorações, como o 

Dia das Mães, Páscoa, Dia do Índio, Semana da 

Pátria, entre tantas e tantas comemorações que a 
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sociedade exige e a que os professores e professoras, 

principalmente das escolas do campo, precisam dar 

resposta e muitas vezes não têm os recursos 

necessários. Quero homenagear essas professoras.  

Quero homenagear também os professores e 

professoras das escolas urbanas – pessoas que lutam 

e às vezes precisam assumir o papel de professora, de 

mãe, de pai, porque a família muitas vezes só vai à 

escola quando o filho fica reprovado. Aí vai o pai 

cheio de razão querendo brigar com a professora, 

querendo dizer que é o professor que está errado, no 

lugar da irresponsabilidade do aluno, que nem 

sempre valoriza aquele tempo de estudo.  

Queremos também homenagear os nossos 

professores universitários, que, com o seu 

conhecimento, às vezes saem do próprio país para 

buscar oportunidade em outros países fazendo um 

mestrado, um doutorado, uma especialização e 

trazendo para o nosso estado mais conhecimento.  

Infelizmente, lutamos durante vários anos 

para que fosse reconhecido o título dos nossos 

professores mestrandos e mestrados em países do 

Mercosul e, mesmo assim, não tivemos êxito, não foi 

reconhecido todo o esforço desses educadores 

universitários que buscaram a sua titulação, que 

buscaram as suas oportunidades em outros países, 

não tendo no nosso país o reconhecimento 

necessário, nem no nosso estado também.  

Nesse domingo, Dia dos Professores, 

precisamos continuar questionando todos os 

governos: governo municipal, governo estadual e 

governo federal, porque o que seria de nós se não 

fosse uma professora na nossa vida?  

Para ser um médico, precisa do professor. 

Para ser um advogado, precisa do professor. Para ser 

um engenheiro, precisa do professor. Para ser um 

enfermeiro, precisa do professor. E muitas vezes, 

quando os professores precisam de um tratamento, 

quando precisam de uma defesa, não têm sequer 

condições financeiras para contratar um trabalho de 

qualidade e, assim, ter acesso àquilo que eles 

ajudaram a formar.  
 

Então, fica o nosso respeito, a nossa gratidão 

a todos os professores e professoras do nosso estado e 

fica também o nosso questionamento: que essa classe 

que na realidade está presente na vida de todas as 

pessoas e graças a Deus quando está presente, porque 

significa a libertação das pessoas. Infeliz daquele que 

não passou por uma escola e não teve oportunidade 

de aprender. Fico muito triste quando vejo o 

fechamento de escolas, porque enxergamos com isso 

a ausência da educação para muitos jovens, mas 

também a ausência de oportunidade para muitos 

professores que poderiam estar na sua comunidade 

trabalhando. 

Gostaríamos também de render as nossas 

homenagens, porque nesse dia 15, Senhora Deputada 

Luzia Toledo, foi o Dia da Mulher Trabalhadora 

Rural – mulheres que, às vezes, precisam cuidar da 

casa, muitas vezes também precisam trabalhar na 

roça e nos finais de semana se dedicam à religião. 

São mulheres que trabalham para sustentar suas 

famílias. São mulheres que trabalham para sustentar a 

comunidade, mas são mulheres que lutam também 

para segurar e permanecer nas comunidades católicas 

e não católicas. São as mulheres que estão à frente 

conduzindo todo o trabalho. Agradecemos o 

testemunho dessas mulheres trabalhadoras rurais, que 

lutam, principalmente, para que tenhamos um 

alimento de qualidade, para que tenhamos uma 

agricultura em que a responsabilidade ambiental seja 

colocada em primeiro plano. 

Por isso, dois segmentos, duas personalidades 

extremamente importantes na vida da sociedade: 

professores, na maioria mulheres, que lutam em casa 

e também lutam na formação de tantos filhos, de 

tantas crianças - quando na roça, precisam andar 

quilômetros; quando na cidade, muitas vezes, 

precisam enfrentar uma série de desafios que 

colocam até a sua vida em risco - e as mulheres 

trabalhadoras rurais, com sua inserção junto à 

família, trabalhando às vezes na roça, trabalhando em 

casa e nas igrejas, nos trazem a esperança de que não 

desistir é o caminho que temos que seguir, não 

fraquejar é o caminho que temos que lutar todos os 

dias para não estarmos na fila daqueles que 

desistiram da sua luta, que deixaram a sua vida para 

trás.  

Portanto, professores e professoras, 

trabalhadores e trabalhadoras, mas, principalmente, 

lavradoras rurais, o nosso muito-obrigado. Que Deus 

abençoe e a mulher escolhida entre todas as mulheres 

possa colocar o seu manto e protegê-los. Um abraço e 

que Deus os abençoe!  

 

O SR. PRESIDENTE − (DOUTOR 

HÉRCULES − PMDB) – Concedo a palavra à  

Senhora Deputada Luzia Toledo. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO − (PMDB) – 

Senhor Presidente Doutor Hércules, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, nossos funcionários da Casa, nossos 

técnicos, nosso abraço. 

Ouvi atentamente a fala do Senhor Deputado 

Padre Honório. Começo a falar o meu respeito – não 

por ser professora aposentada, mas porque tive uma 

benção. Uma das bênçãos que recebi de Deus, entre 

tantas outras, foi a de ser professora com P maiúsculo 

na época que fui. Era uma época em que o magistério 

era uma profissão respeitada, admirada. 

Ontem, encontrei duas ex-alunas. Âmbar Noé 

foi minha aluna por quatro anos. Que coisa boa 

lembrar que estivemos juntas durante quatro anos: 

primeira, segunda, terceira e quarta séries. Que bom 

lembrar que tive uma professora chamada Carmen 

Garcia Moreira, minha primeira professora. 

Essa profissão realmente merece respeito. 

Merece respeito do Governo Federal e de todos nós: 

governos municipais, estaduais... A educação tem 

que estar em primeiro lugar na mesa de um gestor. 
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Não tem como fazer uma boa gestão se não focar a 

educação em primeiro lugar. Temos hoje no estado 

do Espírito Santo a Escola Viva. Não mudei uma 

vírgula, desde que fui Presidente da Comissão de 

Educação, do que pensava e do que penso hoje. Foi 

um avanço muito grande, um grande passo que o 

Governo deu em direção aos nossos jovens, mas claro 

que acho que temos que avançar muito mais.  

São na verdade políticas públicas e não 

podemos achar que atingimos a plenitude de jeito 

nenhum. Temos de avançar muito mais, somos 

exemplo para o país. As escolas que estão de pé, as 

escolas em tempo integral, nossa Escola Viva, é um 

sucesso em nosso estado e está servindo de exemplo 

para o país, mas claro que precisamos de mais 

políticas públicas na educação. Temos que discutir 

melhor o fechamento de escolas.  

Agora estamos discutindo e parece-me que a 

sociedade não está entendendo, acho que temos de 

fazer um debate melhor, sobre a municipalização da 

educação. Acho que temos de fazer a discussão 

porque a sociedade novamente não quer a 

municipalização. Se a sociedade não quer, temos de 

saber por que não quer e temos de ter o poder do 

convencimento. Sem o poder de convencimento, 

acabou. Ou se discute com a sociedade, ou então se 

impõe e a sociedade não aceita. Gostaria muito de 

colocar aqui. Fiquei muito feliz de saber pela 

secretaria, pela Sedu, pelo Eduardo Malini, que não 

há uma imposição da Secretaria de Estado da 

Educação, com referência à municipalização. 

Portanto, acho que temos de discutir esses assuntos e 

por isso estou ligando hoje o dia inteiro para o 

Eduardo Malini. Ainda não consegui falar, mas até o 

final do dia talvez consigamos realmente nos 

comunicar. 
 

Quero hoje também, além de parabenizar 

pelo Dia do professor que foi ontem, dizer da minha 

trajetória que foi muito bonita. Tenho muito orgulho 

da minha trajetória, Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço. Fui professora e comecei muito novinha, 

mas fui muito respeitada. Doei-me para o magistério 

igual me doei para a política. Nem sentia vontade de 

ir a casa fazer a refeição porque adorava ser 

professora e adorei ser diretora. Com apenas vinte e 

dois anos fui diretora de mil e duzentos alunos e 

mudei a cara da escola, todo mundo sabe disso. Posso 

falar isso em qualquer lugar do mundo porque meus 

ex-alunos estão aí testemunhando. Foi tarefa muito 

bacana que exerci a de professora e a fiz com muita 

boa vontade, com vontade de fazer bem, com vontade 

de fazer o melhor, e com certeza fizemos. 

Quero também parabenizar o Ministro 

Ricardo Barros que esteve hoje em Vitória. O 

Ministro Ricardo Barros é daquelas figuras que são 

políticas, mas parece um técnico. Nunca vi pessoa tão 

rápida, fácil de lidar, simpático, acessível e com uma 

comunicação tão direta com as pessoas. Trazer 

dezenove milhões, quase vinte milhões para o estado, 

não é qualquer coisa, é dinheiro em qualquer lugar do 

mundo.  

Parabenizo o ministro que trouxe hoje 

dezenove milhões e meio para a ampliação dos leitos 

da Unidade de Terapia Intensiva, UTI, e assegurou 

que o dinheiro já está em caixa e isso é de 

importância vital. Quando o gestor fala que o 

dinheiro está em caixa, o dinheiro está em caixa. O 

que está faltando e continuamos falando aqui, são os 

projetos. Por exemplo, para Vila Velha S. Ex.ª disse 

que não trouxe nada porque não recebeu os projetos. 

Tem de receber os projetos; as demandas têm de estar 

lá. Por que Viana recebeu? Por que Vitória recebeu 

no Hospital Infantil, onde vimos a obra inaugurando? 

Que coisa extraordinária! A Hucam também recebeu 

porque os projetos chegaram e foram executados. 

Tem que ter o projeto. Não há outro caminho. 

Parabenizo Ricardo de Oliveira, secretário de 

Saúde, que acompanhou o tempo todo, assim como a 

senadora Rose de Freitas e os deputados Lelo 

Coimbra e Evair de Melo. Dizer da importância dessa 

bancada federal estar junta, trazendo dinheiro para 

aquilo que mais precisamos, que é a saúde. Saúde e 

educação; educação e saúde.  

Com muito prazer, concedo um aparte ao 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, nosso grande 

líder do Sul do estado, meu amigo pessoal.  

 

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

Ex.ª praticamente adivinhou o que eu perguntaria a 

V. Ex.ª, porque parte desse recurso que hoje foi 

entregue é bom se dizer que foi dinheiro da bancada 

federal, teve a Rose de Freitas, o deputado Evair de 

Melo, mais três deputados que vieram; outros não 

vieram. Por exemplo, a deputada federal Norma 

Ayub só viria receber o ministro se ele tivesse 

autorizado mais quotas para o Instituto do Coração de 

Cachoeiro, o que foi pedido por ela, e ele não trouxe 

resposta. Hoje, o que o ministro trouxe é verba da 

bancada do Espírito Santo, que precisamos dizer, em 

alto e bom som, que está trabalhando em favor da 

saúde do Espírito Santo.  

Era isso, Senhora Deputada, o que gostaria de 

acrescentar. E parabenizar V. Ex.ª pelas palavras, 

principalmente quando fala na pequena professora. 

Que dia maravilhoso o dia da professora. Mas nós, da 

classe política, estamos tanto em débito com os 

professores que, sinceramente, tenho até pena de falar 

o nome professor, que são escravos do serviço, são as 

pessoas mais importantes neste estado ou no Brasil, e 

são os últimos a serem contemplados.  
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) – 

Concordo com V. Ex.ª, mas, mesmo assim, como o 

magistério é uma coisa que vem da alma, 

encontramos muitas pessoas que fazem com muito 

amor, com muita vontade, e fazendo bem. E temos 

que, cada vez mais, incentivar, porque, realmente, 

para mim, deveria ser a profissão mais bem 

remunerada do mundo, não é só respeitar; é respeitar, 

remunerar e dar condições.  

Gostaria de responder ao Senhor Deputado 
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Theodorico Ferraço. Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço, gostei muito que o ministro se referiu à 

bancada federal. Não citou nomes porque os 

deputados não estavam lá, mas colocou, em primeiro 

lugar, a senadora Rose de Freitas, que foi quem 

trouxe ele aqui, novamente, como esteve em Serra, 

lindamente, também inaugurando uma obra. Em 

Viana, foi assinado um convênio. Ratificamos isso, 

claro, foi ela quem trouxe nosso ministro, mas a 

bancada federal está incluída nesses recursos que 

vieram. Isso é muito importante.  

Terminando minha fala, Senhor Deputado 

José Esmeraldo, hoje iniciamos a Virada Turística. 

Este estado é maravilhoso, abençoado por Deus até 

no nome: estado do Espírito Santo. O turismo aqui 

tem que acontecer com muita qualidade.  

Hoje, teremos o lançamento da Virada 

Turística, no Hotel Aruan, com a presença do 

Ministério do Turismo, como todo o trade. Quero 

dizer da importância da unidade. A unidade pregada 

lá é a unidade que prego aqui. Sem unidade não 

chegamos a lugar nenhum. E nosso estado pode ser 

vendido para o Brasil e para nós mesmos, para o 

estado do Espírito Santo.  

Quem tem uma região como Caparaó, quem 

tem uma região como a de Pedra Azul, a de Santa 

Teresa, a de Venda Nova do Imigrante e tantos outros 

lugares, enfim, temos, neste estado, uma 

potencialidade para o desenvolvimento do turismo 

sustentável muito grande.  

Hoje, a esse projeto que foi elaborado pela 

nossa subsecretária Simone Modolo temos que dar os 

parabéns e dar os parabéns à Fecomércio, que está 

junto, participando; às Secretarias Municipais, 

encabeçadas pela Secretaria Estadual.  

O turismo é uma indústria sem chaminé, é 

aquela indústria que faz acontecer. Na verdade, 

somos indutores , o governo é indutor. Estamos aqui 

para fazer acontecer, e foi isso que fizemos hoje 
no Aruan, com todos os secretários presentes e 
com todos os segmentos presentes. Parabéns ao 
China, que estava presente e que é um case de 
sucesso no turismo; parabéns ao Paulo Renato, 
presidente do Espírito Santo Convention; e a 

todos os que estavam presentes, à Fecomércio, ao 

doutor José Lino Sepulcri.  
 

Continuaremos na Virada Turística; trezentos 

e sessenta horas falando de turismo e faremos isso 

nesta Assembleia sem parar. 

Muito obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Concedo a palavra ao 

Senhor Deputado José Esmeraldo.  

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, aqueles que nos assistem pela TV 

Assembleia e pela TV Educativa, é muito importante 

que V. S.
as

, homens e mulheres, assistam à fala dos 

deputados para que, depois, tirem suas conclusões. 

Saúdo o nosso brilhante Senhor Deputado Doutor 

Hércules, que preside a sessão hoje; o nosso querido 

amigo Senhor Deputado Gilsinho Lopes, que nos 

deixará porque irá para Brasília; o brilhante Senhor 

Deputado Bruno Lamas; o Senhor Deputado Almir 

Vieira; a Senhora Deputada Eliana Dadalto, gente 

muito boa; o Ferração, nosso querido amigo que 

comanda a região de Cachoeiro de Itapemirim e 

adjacências; o brilhante Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes, nosso amigo; e a nossa querida Senhora 

Deputada Luzia Toledo, que fez uso da tribuna, como 

sempre, brilhantemente.  

Senhor Presidente, muitas vezes, critico 

porque somos muito assediados e não podemos 

deixar de cumprir os compromissos que fazemos. A 

palavra é fundamental para o político, na vida do 

político. Não darei minha palavra e depois direi que a 

minha palavra fez de conta. Por isso, muitas vezes, 

Senhora Deputada Eliana Dadalto, assomamos a esta 

tribuna e fazemos uma fala contra o secretário. 

Ninguém me conterá, mas também falo bem.  

Agradeço ao governador Paulo Hartung. Fui 

à casa do governador - S. Ex.ª e o Zé Carlinhos 

estavam lá -, levei algumas reivindicações, como, por 

exemplo, aquela briga que fiz com o Haroldo, 

secretário de Educação. Meti o cacete no Haroldo 

desta tribuna e assumo, mas o governador mandou 

resolver, ele resolveu e acabou a briga. Não sou 

burro. Acabou a briga. 

O ônibus, em Morrinhos, está funcionando. 

As quase cem crianças que tinham que sair a pé de 

Morrinhos, Cariacica, até os três colégios, São Judas 

Tadeus, Augusto Luciano e Grupo Escolar Eulalia 

Moreira, estão agora indo de ônibus. Acabou! 

Naquele mesmo dia 11, que caiu em uma segunda-

feira, reivindiquei ao governador: governador, lá em 

Santo Antônio há um DPM abandonado ao lixo, aos 

ratos, às moscas. Gostaria que V. Ex.ª mandasse 

reformar. E ele mandou reformar. Foi uma grande 

vitória para o povo de Santo Antônio, que quando 

precisava da polícia, tinha que ir ao Sambão do Povo, 

a quase três quilômetros. E até o policial chegar ao 

centro, onde tem esse DPM que estava abandonado e 

agora está sendo reformado..., tenho certeza de que 

até dezembro de 2017, Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço, teremos a polícia lá.  
 

Foi uma grande vitória. Parabenizo nosso 

querido amigo Patrick, presidente da comunidade, 

que é ligado ao Deputado. Foi uma vitória do povo de 

Santo Antônio e hoje se começou a fazer o 

levantamento para amanhã iniciar, com toda força, o 

serviço de reforma do DPM para o policiamento 

depois vir. 

Agradeço ao governo, mas várias outras 

reivindicações fiz. E não fiz nada impossível. A 

menor distância entre dois pontos é uma reta! E falo 

como engenheiro, e não como Deputado. 

Agora cabe ao senhor Zé Carlinhos. 

Entendeu, Zé Carlinhos? O senhor, com quem 
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marquei uma reunião semana passada. Ficou marcada 

direitinho, depois desmarcaram e não deram 

satisfação. Não é assim que se trabalha! Foi 

agendado! Quando eu agendo com alguém, 

dificilmente falho. Mas, se porventura falhar, eu 

mando avisar e marco para o outro dia. E não houve 

essa habilidade. Para lidar com gente tem que ter 

habilidade política. A secretária tem que ser 

orientada.  

Tem várias demandas que V. S.ª não 

resolveu, viajou, foi para Brasília, para não sei onde... 

É um tal de viajar com o governador que eu nunca vi. 

Viaja com o governador vinte e quatro horas por dia. 

Mas se você é o secretário-chefe da Casa Civil, tem 

que ficar aí. Porque os deputados da base do governo, 

os deputados que ajudam o governo, os deputados 

que aprovam os projetos oriundos do Executivo, não 

podem ficar tomando bola nas costas, não. Ou será 

que vou ter que voltar ao Paulo Hartung? Vou ter que 

voltar ao Paulo Hartung? Não gostei na semana 

passada! Não tivemos sucesso. Muito pelo contrário: 

desdém. Desdém! 

Garanto que o Governador não sabe disso. 

Garanto! Estou aqui e não vou levar bola nas costas. 

Não vou ser enrolado, porque sou bom orador e sou 

corajoso, não tenho rabo preso com ninguém. 

Aí depois dizem que o Senhor Deputado José 

Esmeraldo está jogando pesado, e eu não estou 

jogando pesado com ninguém. Porque aqueles que 

acreditaram e confiaram em mim, uma parcela 

significativa da população – 23240 filhos de Deus, 

que me colocaram nesta Casa –, não vão querer que 

este Deputado seja frouxo. Nunca foi! Muito menos 

agora. É bom trabalhar dentro de uma linha de 

respeito. Eu respeito e você me respeita. 

O secretário não dá satisfação, está 

viajando... Não é por aí. Não é por aí! Esse negócio 

de lero-lero comigo não tem. Nada de lero-lero. Não 

vão me enganar. Estou aqui. Tenho uma relação 

autorizada pelo chefe-geral Paulo Hartung, PH, de 

que é para resolver. Não pedi nada para mim, não. 

Não pedi nada para mim nem pedirei. Pedi no 

interesse do Estado do Espírito Santo.  

Queria que V. S.ª visse com bons olhos. Tem 

muita gente boa no governo. Tem muita gente boa. 

Essa é a verdade! Mas tem uns bichos enrolados. 

Tem um bocado de gente enrolada. Essa é a verdade! 

A pior coisa que tem é enrolo. Não enrolo ninguém 

porque não gosto de ser enrolado. Não gosto de ser 

enrolado. Não dão satisfação. 
 

Na semana passada, pedi, conforme já disse, 

e até hoje não deram a mínima. Não dão a mínima. O 

governador está sabendo disso? Acredito que não. 

Chegou a hora de... 

Senhor Deputado, queria que V. Ex.ª, sempre 

um deputado gentil com este deputado e como os 

demais, desse o mesmo tempo que deu à Senhora 

Deputada Luzia Toledo, se possível for. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Três minutos. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) – 

Obrigado. 

Estou pedindo educadamente. Sou um cara 

educado até determinado ponto. Estou pedindo, 

reivindicando. Não tem nada contra o governador. Se 

tivesse, falava também. Se tivesse, falava, mas não 

tem nada contra, entendeu? Agora é importante que 

aqueles que estão à frente da responsabilidade,... Fala 

Ferração.  

 

O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – Por 

enquanto, não. Até chegar a hora. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) – 

Espero que não tenha nunca. Entendeu, Senhor 

Deputado?  

V. Ex.
as

 não sabem fazer oposição. O cara 

que é bicho de oposição é um cara desses. Se for de 

oposição, isso aqui estremece. Pode ter certeza. Pode 

juntar Ferraço e mais dez aqui. Fico aqui e sou mais 

eu. Atiro onde dói. Não atiro no pé, não. Atiro no 

coração. Pode ter certeza. Mas sou da paz.  

Quero que atendam aos meus pedidos e 

vamos ajudando o governador. Agora, tem pessoas, 

como tem muita gente boa, até me falaram: José 

Esmeraldo, não fala que todo mundo é gente boa, 

não, senão daqui a pouco abrirá o jogo. E realmente 

é isto mesmo: não ficarei falando que são os bons, 

senão daqui a pouco... Para descobrir os bons, foi a 

maior dificuldade, Senhor Deputado Doutor 

Hércules. A maior dificuldade!  
Faço esse pedido. Tem mais uma relação. 

Hoje liguei para o Giuliano Nader, que trata que é 
uma maravilha! É uma maravilha. Oh, Deputado! 
Meu amigo, quero resolver o problema. Meu negócio 
é resolver. Tem duas demandas que Zé Carlinhos, 
quando viajou para a África. Não sei para onde 
viajou. 

 
O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – 

Vietnã. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) – 

Só conheço mesmo o Brasil, Graças a Deus! Estou 
bem lembrado: Você resolve essa demanda. E até 
hoje?! Vamos ver, não, cara. Já tem quinze dias isso. 
Vamos ver? Negativo. Já era para estar resolvido. É 
por isso que dá problema no plenário, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço. Por isto que dá 
problema: às vezes, está sendo cobrado e não está 
tendo a resposta de quem deveria dar a resposta. O 
cara chega aqui e solta... 

 
O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – A 

franga. 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) – 

Ferração, soltar a franga é com V. Ex.ª. Sou de soltar 
os cachorros. Quem solta a franga é V. Ex.ª, Senhor 
Deputado Theodorico Ferraço! Sou de soltar os 
cachorros e, às vezes, solto os Pit Bulls também.  
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O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PMDB) – Senhor Deputado José 
Esmeraldo, aproveitando a fala de V. Ex.ª, desde a 
semana passada, tento falar com o secretário 
Octaciano Neto. Ainda agora, pedi ao meu gabinete 
para ligar para ele e a resposta da chefia de gabinete 
foi que está em reunião. Será que está em reunião 
direta desde a semana passada?  

Então, secretário Octaciano, tenha um 
pouquinho de atenção para com os deputados, se não 
quiser dar atenção aos deputados de oposição, dê ao 
menos aos deputados que vêm a este Plenário votar 
todas as matérias do Governo. Isso é, acima de tudo, 
um pouco de educação pelo mandato. Mas, até como 
amigo. É um pouco de educação que falta ao senhor 
Octaciano Neto para dar uma resposta a um recado 
do deputado. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Nos dois meses que mandei 
mensagem para esse cidadão, que não falarei mais o 
seu nome, do qual V. Ex.ª já está falando, ouso não 
falar o nome dele... Conversei com a doutora Ângela 
Silvares. Ela ligou para o secretário para que ele 
fosse ao gabinete dela para conversarmos e ele não 
foi, com o secretário da Casa Civil José Carlinhos até 
hoje nem resposta deu.  

Não quero nada. Só quero respeito. O que V. 
Ex.ª está falando é verdade. Ele não está nem um 
pouco preocupado com os deputados. Quero, no 
primeiro encontro que eu tiver com o governador, 
perguntar se ele é o dono da verdade, se ele é quem 
manda no Governo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Então, apelo ao 
Governador Paulo Hartung, porque, neste momento, 
a Assembleia Legislativa toda está reclamando que o 
secretário Octaciano não dá retorno aos telefonemas 
dos deputados. Não precisa dizer sim, mas, pelo 
menos, dê uma resposta, atenda uma ligação, porque 
o não também é uma resposta. 

Peço ao Senhor Deputado Bruno Lamas que 
retorne à presidência, porque o próximo orador é este 
que vos fala. 

Viu, senhor secretário Octaciano, tenha um 
pouquinho de atenção com os deputados, porque os 
deputados estão, nesta Casa, apoiando o Governo, 
votando os projetos que V. Ex.ª também manda para 
esta Casa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado  
Doutor Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, Senhor Presidente Bruno Lamas, quero, 
neste momento, responder ao meu amigo Theodorico 
Ferraço, que fez uma reclamação sobre o Hospital 
Evangélico de Cachoeiro e a questão do marcapasso. 
Quero dizer a S. Ex.ª, que sabe, falei com ele 
pessoalmente, que encaminhamos ao Ministério 
Público, ao secretário da Saúde, ao governador do 

Estado, ao Conselho Estadual de Saúde toda aquela 
reclamação feita nesta Casa ao vivo e que S. Ex.ª me 
deu a cópia do ofício.  

Estive em uma reunião, na semana passada, 
também com o doutor Cleto, promotor da área de 
Saúde, em meu gabinete, para discutir a questão das 
residências terapêuticas e registrei novamente o que 
está acontecendo com o marcapasso em Cachoeiro, 
para que o secretário de Saúde e o Ministério Público 
tomem providências. 

Registro que o Dia do Professor transcorreu 

na data de ontem. O professor é o nosso orientador, é 

a nossa bussola. Não me esqueço, apesar de tantos 

anos, da minha primeira professorinha Dona Laura, 

chamada carinhosamente de Dona Laurinha, da 

Escolinha Singular do Zumbi, onde comecei a 

frequentar a escola como ouvinte. Não tínhamos nem 

carteira para sentar. Levávamos um banquinho para a 

escola, sentava do lado com seis anos de idade. Não 

posso me esquecer da Dona Laurinha, que foi uma 

professora que muito orgulhou a categoria dos 

professores. Parabenizo os professores deputados, 

Sergio Majeski, Eliana Dadalto, Luzia Toledo e 

outros professores que não tem, naturalmente, o 

registro de magistério, mas que deram aula, que 

ensinaram a tantas pessoas. Ao Senhor Deputado 

Marcos Bruno, nosso querido professor também, o 

nosso abraço, a nossa admiração e reconhecimento, 

como já foi dito nesta Casa. 

O professor ensina a todos os profissionais, a 

todos. Ensina ao advogado, ao médico, ao 

engenheiro, enfim, ensina a todos. Então, a nossa 

admiração e reconhecimento ao professor.  
 

Hoje é Dia do Anestesiologista, já falei mais 

cedo, dia do nosso querido Senhor Deputado Hudson 

Leal. É também Dia Mundial da Alimentação, que já 

discutimos muitas vezes e criamos, somos a primeira 

Assembleia Legislativa do Brasil que teve na 

comissão efetiva, em nosso caso, uma comissão 

permanente, que hoje está na presidência a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, a Comissão de Segurança 

Alimentar e Nutricional. É importante e queremos 

parabenizar todo aquele que se dedica a uma 

alimentação saudável, especialmente o nutricionista, 

que se dedica a orientar as pessoas em uma 

alimentação saudável. Temos hoje, infelizmente, no 

mundo inteiro, o erro alimentar que leva a uma série 

de doenças, especialmente, no caso do açúcar em 

excesso, que leva ao diabetes, e também ao ganho de 

peso. Se fosse só o ganho de peso, não tivesse o 

diabetes acompanhando, não teria tanto problema, 

mas também é o diabetes. Diabetes tipo 2. No tipo 1 a 

pessoa já nasce com o diabetes. Esse, o diabetes tipo 

1, é um sacrifício tão grande para o jovem e a 

criança. O tipo 2 é evitável que, com orientação do 

seu médico ou nutricionista, não terá complicações 

tipo diabetes. 

O outro também é o sal, outro componente 

de nossa alimentação que causa hipertensão, 

doença grave, chegando ao famoso, que muitos 
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chamam de derrame, o AVC, acidente vascular 

cerebral, devido à hipertensão. Esse é o sal.  

Falarei agora sobre energia limpa, já falei 

mais cedo. Podemos projetar novamente, Fabiana? 

Foi dito em cinco minutos, muito rápido. Tenho 

mais cinco minutos. Esqueci-me de avisar a vocês. 

Desculpem-me. Já passamos mais cedo este vídeo 

sobre energia limpa.  

Energia limpa é energia eólica, por 

ventilação, por geradores de energia tocada a vento 

e solar, que são as placas utilizadas não só para 

aquecedores, mas também para gerar energia. 

Peço ao nosso presidente, o Senhor 

Deputado Bruno Lamas, que me dê o mesmo 

tempo que cedi para os Senhores Deputados José 

Esmeraldo e Luzia Toledo, para completar a minha 

fala. 

Energia limpa. Temos os tipos de energia 

solar, eólica e biomassa, que representam cerca de 

dez por cento da geração total do Brasil. São dados 

de 2014. O Brasil ocupa o nono lugar entre os 

países com maior capacidade instalada de geração 

de energia eólica no mundo. Quer dizer, o Brasil 

em nono lugar e temos muito, mas muito vento 

mesmo, haja vista a ventania que passamos esses 

dias.  

Na Alemanha, um país sombrio, que tem 

pouco sol, quarenta por cento da energia vem do 

sol. No Brasil, a energia solar representa 0,01% da 

matriz energética. Isso realmente é o fim do 

mundo. 

As residências brasileiras podem produzir 

o suficiente para abastecer mais de duas vezes o 

atual consumo em uma casa. Por exemplo, se sua 

casa tiver quatro, cinco pessoas, com as placas de 

captação de energia você pode ceder energia para 

outra casa, vender, se for o caso. Isso significaria 

uma economia de cerca de noventa e cinco bilhões 

por ano para a população. Olha o que o Brasil está 

perdendo por ignorância, por estupidez dos 

governantes, principalmente do Governo Federal, 

que deveria ter um programa de incentivo à energia 

solar. 

Setenta e um por cento dos brasileiros 

estão interessados em instalar um sistema de 

microgeração de energia solar em sua casa. Ou 

seja, não dá para entender por que setenta e um por 

cento do povo quer a energia gerada em sua casa e 

o governo federal não vê isso. 

 

O Espírito Santo não isenta o cidadão de 

pagar ICMS sobre a energia produzida em sua 

residência com painéis fotovoltaicos. Já pedimos 

isso ao secretário, está em estudo. Espero que em 

breve o Governo possa isentar aquele que produz. 

Como funciona a energia fotovoltaica? 

Você faz um investimento, coloca as placas na sua 

casa, faz a instalação de um conversor e a energia 

gerada com as suas placas pode ser vendida para a 

EDP Escelsa. Só que está sendo cobrado ICMS 

sobre essa energia gerada na residência ou 

empresa, que não deveria ser tributada para 

incentivar a energia limpa. 

Começamos fazendo indicação desde 2008. 

Projeto de Lei n.º 250/2008 de 14 de julho de 2008, 

que institui o Comitê do Programa Espírito-

santense de Energias Renováveis, arquivado em 29 

de outubro. 

Dia 11 de março de 2015 fiz a Indicação 

n.º 335/2015, encaminhada ao Governo do Estado 

para incentivar o uso de energia solar nas 

edificações, estudando medidas redutoras da carga 

tributária que recai sobre os componentes de 

fabricação dos coletores de energia solar. 

Arquivado em 15 de maio de 2015. Olha, estamos 

pedindo que o Governo incentive isso. 

Em 17 de agosto de 2016, a Indicação n.º 

863/2016, ao presidente da Assembleia para 

instalar na sede da nossa Assembleia equipamento 

para captação de energia fotovoltaica. Isso foi em 

2016. Arquivado em 25 de maio de 2017. 

Em 31 de maio de 2016, fiz o Projeto de 

Lei n.º 155/2016, que dispõe sobre a Política 

Estadual para Geração de Energia Elétrica Por um 

E.S. com mais Energia e Limpa, arquivado em 12 

de setembro de 2017. 

Por último, dia 15 de fevereiro deste ano, 

Indicação n.º 97. Encaminho indicação à Mesa 

Diretora para instalação na sede da Assembleia 

Legislativa de equipamento para captação de 

energia fotovoltaica. Novamente foi arquivado, em 

13 de junho deste ano. 

Estamos gritando no deserto, mas 

continuaremos assim até que algum dia alguém 

ouça que energia limpa não é coisa do futuro, é do 

passado há muito tempo. Na Alemanha, que é um 

país que vive à sombra, não tem sol, quarenta por 

cento da energia produzida é solar. Agora, 

imaginem o nordeste, o que temos de vento, de 

praia e de sol o tempo todo? Infelizmente não 

estamos sendo ouvidos. Talvez, algum dia, alguém 

ouvirá esse clamor que luta pela sustentabilidade. 

Por menos dinheiro da economia, menos carvão 

que é queimado, menos biodiesel, menos diesel, 

menos petróleo, menos doenças para o povo e mais 

saúde através da energia solar. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO 

LAMAS - PSB) – Obrigado, Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) – 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, Senhora Deputada Eliana Dadalto e 
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Senhor Deputado Doutor Hércules, várias 

patologias são cuidadas e tratadas com 

medicamentos e, às vezes, até com segregação do 

seio social, internação na modalidade compulsória 

ou voluntária. Mas estamos vivenciando momentos 

em nosso estado e em nosso país em que os 

estupradores, os devassos sexuais, estão 

extrapolando, atacando pessoas nos coletivos, nas 

ruas, nos consultórios, nas suas residências. 

Há duas semanas, o delegado Pazolini, que 

é o delegado da Delegacia de Proteção à Criança e 

ao Adolescente, deu uma entrevista a um jornal de 

grande circulação no estado, falando sobre a 

castração química. Os Direitos Humanos e a 

Ordem dos Advogados, todos já se manifestaram 

contra. Mas estou apresentando um projeto nesta 

Casa nesse sentido, porque se o elemento não tem 

o controle da sua natureza sexual e fica atacando as 

pessoas, tem que ser devidamente castrado 

quimicamente. Isso não quer dizer que é castrado 

fisicamente, isso implica em dizer que os remédios 

que têm que tomar para diminuir a tara, para 

diminuir a vontade incontrolável, insana desse 

cidadão possa ser acolhida. E temos várias pessoas 

presas no HEAC para tratamento psiquiátrico. Eles 

estão lá porque colocam em risco a sua vida e a de 

outras pessoas. E esses molestadores, Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, são incontroláveis, 

insanos e a qualquer momento teremos mais 

vítimas.  

Temos a questão, hoje, que é claramente 

insuportável de recebermos. São os adolescentes 

praticando crimes à luz do dia, a polícia os 

prendendo e os conduzindo à delegacia, e eles 

sendo postos em liberdades por causa do Criad e 

do antigo Estatuto da Criança e do Adolescente. O 

delegado Pasolini foi muito feliz em sua colocação. 

E tem mais de mil e cinquenta inquéritos em que 

pede a prisão da maioria dos delinquentes. Se a 

Justiça acolher, onde serão postos esses elementos? 

Não há nem local para ficarem segregados do seio 

social.  

Portanto, nosso projeto será apresentado 

com técnicas, dentro da Constituição e com os 

medicamentos possíveis, liberados pela Anvisa 

para o tratamento desses delinquentes. 

 

Quando conversava com um dos meus 

assessores – especialista na área de Direito Penal e 

especialista em Psiquiatria Forense –, disse-me: 

Deputado, vamos em frente! Alguém tem que 

levantar essa bandeira! E a levantarei, porque é 

inadmissível... Vejam, eles entram hoje, amanhã 

são postos em liberdade e continuam praticando 

delitos livremente. E a Justiça não tem como 

mantê-los segregados do seio social porque, em 

determinados fatos, alguns delegados têm o 

entendimento, na Lei das Contravenções Penais, de 

que seja importunação ofensiva ao pudor; outros, 

de que seja estupro de vulnerável e, assim, 

conseguem colocar o cidadão na cadeia. O 

advogado entra com a petição, consegue revogar a 

prisão e eles saem e fazem outra vítima. Vimos o 

caso de São Paulo, recentemente: o elemento 

praticou aquele ato obsceno, diverso da conjunção 

carnal, jogando esperma no rosto de uma moça. 

Foi preso, mas, imediatamente, liberado. Uma 

semana após, praticou o mesmo delito, e aí foi 

preso. Foram verificar, tinha dezessete passagens.  

Se analisarem o currículo de cada 

delinquente dessa natureza, com esse perfil, verão 

que têm várias passagens. Isso sem contar, às 

vezes, que as vítimas não denunciaram. Se há 

muitas ocorrências hoje, é porque as denúncias 

estão sendo realizadas; se há muitas ocorrências de 

violência contra a mulher, é porque as mulheres se 

conscientizaram de que têm que denunciar. 

Não podemos deixar que isso ocorra 

livremente, porque se impormos uma condição 

para que ele se aquiete em sua sana, em sua saga 

de estuprador contumaz, estaremos colocando em 

defesa as pessoas que circulam livremente no seu 

dia a dia. 

Verificamos várias moças, jovens e 

senhoras saindo da faculdade à noite e sendo 

interceptadas por esses delinquentes, sem poder de 

defesa algum. Às vezes, pegam um ônibus 

superlotado e são importunadas por esses 

elementos.  

Então, estou convencido de que assiste o 

direito às vítimas, porque elas sequer sabem do 

acompanhamento do processo desse delinquente. 

Ele entra e sai da cadeia, e a vítima não tem 

nenhuma ciência. E se ele perseguir essa vítima e 

vier a matá-la, a culpa é do Estado. Aí, vem 

indenização contra o Estado, vem indenização... 

Sempre, o Estado é quem paga.  

Então, é melhor dar um tratamento 

cuidadoso a esse cidadão. O termo castração 

química coloca em choque parte da sociedade que, 

de certa forma, defende esses delinquentes. Se a 

polícia chegar ao local de um crime onde houver 

um delinquente e agir com uma força superior para 

dominá-lo, a própria sociedade estará filmando e 

encaminhará a filmagem para a redação de um 

jornal e no outro dia saíra publicado que o 

delinquente foi agredido pela polícia; mas não dirá 

que a polícia evitou um crime. É dessa forma que 

são praticadas as coisas. E como operador de 

segurança pública, fico muito triste. É lamentável, 

Senhora Deputada Eliana Dadalto, que em pleno 
século XXI tenhamos condutas que são reprováveis. 

Nós tivemos uma formação familiar decente, 

trabalhamos desde criança, não tivemos tempo para 

isso e essas pessoas circulam livremente todos os 

dias. 
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Quando a Polícia Federal faz uma grande 
operação e prende um traficante com trezentos 
quilos, uma tonelada de maconha, o que ocorre? Não 
sai nenhum nome e nem uma fotografia do 
delinquente. Às vezes, é um vizinho seu, Senhora 
Deputada Eliana Dadalto; um vizinho seu, Senhor 
Deputado Almir Vieira; ou um vizinho de vocês que 
estão nos assistindo. O nome e a fotografia deveriam 
estar expostos porque, aí, sim, teríamos condições de, 
em determinada situação de desconfiança, denunciar 
esse elemento que estaria novamente na cadeia 
porque, com os recursos que temos hoje, dos 
advogados, com a nova legislação branda do jeito que 
é, as pessoas são postas em liberdade tranquilamente.  

Foram apreendidos outro dia uns setecentos e 
cinquenta e quatro tabletes de maconha. Os 
traficantes já estão soltos. Gente, tráfico 
internacional! Às vezes, num presídio, existe aquele 
que foi preso com duas buchinhas de maconha e está 
preso há dois anos, mas não tem um advogado bom, 
não tem quem o defenda.  

É por isso que estou apresentando, Senhor 
Deputado Bruno Lamas, que ora preside esta sessão, 
um projeto de lei. Tenho certeza que passará pelo 
crivo da Mesa Diretora, após ouvida a Procuradoria 
da Casa. Tenho certeza que passará pela Comissão de 
Justiça, porque é um fator preponderante para a 
redução desses acintes que não podemos mais 
permitir em pleno século XXI, quando a internet 
domina quase tudo, as pessoas têm conhecimento de 
tudo, as crianças ficam horas e horas no computador 
e os pais, às vezes, não têm como vigiar porque têm 
que trabalhar e podem ser surpreendidos por um 
delinquente dessa natureza e vir a ser a próxima 
vítima.  

 
Pensando nas vítimas, quisemos criar o 

vitimômetro para informar quantas pessoas são 
mortas, quantas pessoas são estupradas, quantas 
pessoas são assaltadas, quantas pessoas são furtadas, 
quantas pessoas são lesadas por apropriação indébita 
ou mesmo por estelionato. Apresentamos um projeto 
na Casa e fomos voto vencido porque a iniciativa é 
do Governo. Encaminhei para o Governo, para que 
remetesse para esta Casa, para que a transparência 
fosse feita e as pessoas acreditassem nas forças de 
segurança pública, acreditassem no Governo, mas 
esse projeto não veio para esta Casa e não sei se foi 
analisado. 

 
Portanto, parabenizo o delegado Lorenzo 

Pazolini, que deu uma entrevista. Se não viram, 
trarei a entrevista para observarem e verão que 
cabe tranquilamente a apresentação do...  

 
Pois não, Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes. 
 
O Sr. Gildevan Fernandes − (PMDB) – 

Concede-me um aparte?  
 
Estamos caminhando para o encerramento 

da sessão e cheguei após o minuto de silêncio em 
função da morte da nossa amiga Cidineia. 

Protocolizei na Casa um voto de pesar. 
Faço esse triste registro da morte da nossa amiga 
Cidineia Fontana, que era presidente do Partido 
Verde. Fui membro do Partido Verde, que tinha na 
Cidineia, dentre seus membros, uma postura de 
oposição ao Governo, mas sempre tiveram todos, 
inclusive a Cidineia, muito respeito a minha 
posição.  

 
A Cidineia era uma liderança política, que 

conquistou o meu respeito e consideração por sua 
sinceridade, transparência e pela honestidade na 
condução de todas as discussões partidárias e 
políticas no Estado do Espírito Santo. Perdi uma 
companheira partidária – já fui do Partido Verde – 
e perdi uma amiga. Perdemos uma grandiosa 
mulher, que honrava todas as mulheres capixabas 
na política do Estado do Espírito Santo.  

 
Foi com muita tristeza, com choro e com 

sentimento de perda que recebi a notícia da minha 
amiga Cidineia e não poderia deixar de fazer esse 
registro. Senhor Deputado Gilsinho Lopes, 
agradeço-lhe pela atenção e ao Senhor Deputado 
Bruno Lamas, que preside a sessão. 
 

O SR. GILSINHO LOPES − (PR) – 
Grande figura humana! Também lamento. Minhas 
condolências a seus familiares. Muito obrigado, 
Senhor Presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE − (BRUNO 
LAMAS − PSB) − Findo o tempo destinado à 
presente sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, 
convoco os Senhores Deputados para a próxima, 
solene, hoje, dia 16 de outubro de 2017, às 19h, 
conforme requerimento do Senhor Deputado Erick 
Musso, aprovado em Plenário, em comemoração 
aos cento e dez anos de existência do Colégio 
Americano Batista, para a qual designo Expediente 
o que ocorrer e comunico que haverá sessão 
ordinária dia 17 de outubro de 2017, cuja Ordem 
do Dia é a seguinte: discussão única, nos termos do 
art. 66, § 6.º, da Constituição Estadual, do veto 
total aposto aos Projetos de Lei n.os 245/2016, 
338/2016 e 200/2017; votação da redação final do 
Projeto de Lei n.º 39/2017; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Resolução n.º 
37/2016; discussão única, em regime de urgência, 
dos Projetos de Lei Complementar n.os 29/2017 e 
30/2017; votação adiada, com discussão única 
encerrada, dos Projetos de Lei n.os 207/2015 e 
297/2015; votação adiada, com discussão prévia 
encerrada, dos Projetos de Lei n.os 51/2017, 
212/2017, 230/2017 e 251/2017; discussão prévia 
dos Projetos de Lei n.os 222/2016, 180/2017 e 
184/2017; e discussão especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 358/2017. 
 

Está encerrada a sessão. 
 

Encerra-se a sessão às dezoito horas. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, não registrou presença a Senhora 
Deputada Janete de Sá. 
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Suplentes: Dep. Luzia Toledo (PMDB), Dep. Padre Honório (PT) e 
Dep. Almir Vieira (PRP). 
 
CE do Granito e Rochas Ornamentais (Res. Nº 3.934/15) 
Presidente: Dep. Enivaldo dos Anjos (PSD) 
Vice-Presidente: Dep. Freitas (PSB) 
Relator: Dep. Da Vitória (PDT) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Bruno Lamas (PSB) e Dep. Euclério Sampaio (PDT) 
 
 

 
 

 
 
CE da Concessionári ECO 101 (Res. Nº 3.949/15) 
Presidente: 01 (uma) vaga. 
Vice-Presidente: Dep. Eliana Dadalto (PTC) 
Relator: Dep. Freitas (PSB) 
Efetivos: 02 (duas) vagas. 
Suplentes: Dep. e Dep. Bruno Lamas (PSB) 
 

CE da Crise Hídrica 
Presidente: Dep. Nunes (PT) 
Vice-Presidente: Dep.  
Relator: Dep. Marcos Bruno (REDE) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Padre Honório (PT) e Dep. Luzia Toledo (PMDB) 
 
CE dos 11,98% (Res. Nº 3.990/15) 
Presidente: Dep. Enivaldo dos Anjos (PSD) 
Vice-Presidente: Dep. Gilsinho Lopes (PR) 
Relator: Dep. Sergio Majeski (PSDB) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep.Pr. Marcos Mansur (PSDB) 
 
CE dos Resíduos Sólidos (Res. Nº 4.112/15) 
Presidente: Dep. Marcos Bruno (REDE) 
Vice-Presidente: Dep. 
Relator: Dep. Bruno Lamas (PSB) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Padre Honório (PT) e Dep. Freitas (PSB) 
 
CE das Divisas Municipais no ES (Res. Nº 4.503/16) 
Presidente: Dep. Nunes (PT) 
Vice-Presidente: Dep. Enivaldo dos Anjos (PSD) 
Relator: 01 (uma) vaga. 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Padre Honório (PT) e Dep. Freitas (PSB) 
 
CE do Desenvolvimento do Sul (Res. Nº 4.604/17) 
Presidente: Dep. Rodrigo Coelho (PDT) 
Vice-Presidente: Dep. Pr. Marcos Mansur 
Relator: Dep. Almir Vieira 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Amaro Neto (SD), Dep. Doutor Hércules (PMDB) e 
Dep. Janete de Sá (PMN). 
 
CE dos Processos dos Policiais Militares (Res. Nº 4.608/17) 
Presidente: Dep. Gilsinho Lopes (PR) 
Vice-Presidente: Dep. Da Vitória (PDT) 
Relator: Dep. Jamir Malini 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Padre Honório (PT), Dep. Eliana Dadalto (PTC), 
Dep. Dr. Rafael Favatto (PEN), Dep. Marcelo Santos (PMDB) e Dep. 
Luzia Toledo (PMDB) 

 
CE da Reforma da Previdência Social (Res. Nº 4.609/17) 
Presidente: Dep. Da Vitória (PDT) 
Vice-Presidente: Dep. Nunes (PT) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Rodrigo Coelho (PDT), Dep. Pr. Marcos Mansur 
(PSDB) e Dep. Marcos Bruno (REDE) 
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