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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RODRIGO COELHO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 114/2017 

 

Concede título de Cidadania Espírito-

Santense a Sra. KÁTIA CRISTINA 

RODOLPHO QUEDEVEZ. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido a Sra. Kátia Cristina 

Rodolpho Quedevez o título de Cidadã Espírito-

Santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de Novembro 2017. 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Kátia Cristina Rodolpho Quedevez nasceu em Duque 

de Caxias (RJ), em 20/02/1971. É mãe de Vitor 

Quedevez Peixoto Nogueira. Reside no Espírito 

Santo, em Guaçuí, desde setembro de 2006. 

 

Atualmente nossa indicada é editora da Revista 

SAFRA ES, veículo de comunicação impresso e 

portal de notícias da agricultura capixaba. A revista é 

distribuída gratuitamente para produtores rurais nos 

78 municípios capixabas. 

 

Mestre em Administração de Empresas pela 

FUCAPE - Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas 

em Contabilidade, Economia e Finanças, especialista 

pela Universidade Católica de Petrópolis em 

Inovação e Difusão Tecnológica e graduada pela 

Universidade Estácio de Sá em Comunicação Social, 

com habilitação em Jornalismo, Kátia possui larga 

experiência profissional em cargos de liderança nas 

áreas Comercial e Publicidade.  

 

Kátia atua como jornalista e editora na elaboração de 

projetos especiais (jornais, revistas e portais de 

notícias). Tem participação ativa no planejamento e 

execução em projetos de comunicação nos setores 

público e privado. Atua como professora em cursos 

de graduação e pós-graduação focados nas áreas de 

Negócios, Empreendedorismo, Administração, 

Comunicação Social e Marketing. 

 

Considerando o relevante interesse público dos 

serviços prestados por nossa indicada é que solicito o 

concurso dos Nobres Colegas e de V.Exa. à 

aprovação desta propositura. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DARY PAGUNG 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 115/17 

 

Concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Doutor 

HORÁCIO AUGUSTO MENDES 

DE SOUSA 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Doutor Horácio Augusto Mendes de 

Sousa. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, em 14 de novembro 

de 2017. 

 

DARY PAGUNG 

Deputado Estadual - PRP 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Horácio Augusto Mendes de Sousa nasceu em 

17/08/1975, natural do Rio de Janeiro/RJ, filho de 

Antônio Maria Oliveira de Sousa e de Alcenir 

Mendes de Sousa. 

Mestre em Direito 

pela Universidade Candido Mendes, Especialista em 

Economia e Direito do Consumidor pela 

Universidade Castilla La Mancha – Espanha e possui 

Bacharelado no curso de Direito pela Universidade 

Estácio de Sá - RJ. 

É Procurador do 

Estado do Espírito Santo, com atuação na 

Procuradoria da Consultoria Administrativa, desde o 

ano de 2005. Subsecretário de Estado para Assuntos 

Administrativos da Secretaria de Estado de 
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Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – 

SEAG. Procurador-Chefe Adjunto da Procuradoria 

da Consultoria Administrativa da Procuradoria Geral 

do Estado do Espírito Santo. 

Foi Coordenador-

Chefe do Núcleo da Consultoria Administrativa da 

Administração Indireta do Estado do Espírito Santo. 

Procurador do Estado vinculado à Agência 

Reguladora de Serviços Públicos de Energia do 

Estado do Espírito Santo. Procurador do Estado 

vinculado ao Conselho de Transporte Coletivo 

Intermunicipal do Estado do Espírito Santo. Ex-

Consultor Jurídico do IBAM – Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal. Ex-Advogado da 

Construtora Queiroz Galvão S/A na área de Direito 

Administrativo, com atividades nas áreas de 

consultoria e no contencioso administrativo e 

judicial, com especial ênfase nas questões atinentes 

às Licitações, Concessões de Serviços Públicos e 

Regulação. Ex-Advogado do Escritório Fontes, 

Oliveira, Gonçalves e Navega, no Rio de Janeiro, 

integrando a equipe de Direito Administrativo, com 

atividades nas áreas de consultoria e no contencioso 

administrativo e judicial, com especial ênfase nas 

questões atinentes às Licitações, Concessões de 

Serviços Públicos e Regulação. Ex-Coordenador 

Jurídico da Fundação Estadual Leão XIII. Ex-

Assessor Jurídico da Consultoria Jurídica da Empresa 

Municipal de Vigilância S/A – Guarda Municipal do 

Rio de Janeiro. Ex-Assistente do Dr. Mendelssohn 

Kieling no Ministério Público de Estado do Rio de 

Janeiro junto à 4
ª
 Curadoria de Massas Falidas. 

Doutor Horácio 

Augusto Mendes de Sousa possui as seguintes 

Experiências no Magistério, autorias em livros, 

artigos e pareceres, artigos de jornal, participou 

ainda de Palestras e conferências, e realizou os 

seguintes cursos: 

 

Experiência no Magistério: 

 

Atividades de Coordenação: 

 

- Coordenador Administrativo da Escola Superior 

da Procuradoria Geral do Estado do Espírito 

Santo – ESPGE-ES (2009/2010). 

 

- Coordenador Acadêmico da Escola Superior da 

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo – 

ESPGE-ES (2007/ 2009). 

 

 

- Ex-coordenador Acadêmico do Centro de 

Formação para a Advocacia Pública da 

Associação dos Procuradores do Estado do 

Espírito Santo – CEFAP/APES (2006). 

 

 

Atividades no Magistério: 

- Professor de Direito Administrativo da Pós-

Graduação em Direito do Estado e da Regulação 

da Fundação Getúlio Vargas – RJ. 

 

- Ex-professor de Direito Econômico, 

Administrativo e Municipal das Pós-Graduações 

em Direito Público, Direito Administrativo e 

Direito Civil-Empresarial da Faculdade de 

Direito de Vitória – FDV. 

 

- Ex-Professor de Direito Administrativo, 

Econômico e Municipal da Faculdade de Direito 

de Vitória – FDV. 

 

- Ex-Professor de Direito Administrativo da 

Fundação Escola do Ministério Público do 

Estado do Espírito Santo. 

 

- Ex-Professor de Direito Administrativo do 

Centro de Evolução Profissional – CEP, no 

Estado do Espírito Santo. 

 

- Ex-Professor de Direito Econômico e do 

Consumidor do Curso de Direito da Faculdade 

Novo Milênio – ES. 

- Ex-Professor dos Cursos de Pós-Graduação 

MBA da FGV Manegement em Direito 

Empresarial e Direito do Consumidor, nas 

disciplinas Concentração Empresarial e 

Antitruste, Relações de Concorrência e 

Consumidor e Licitações e Contratos 

Administrativos – RJ. 

 

- Ex-Professor Convidado do Curso de Agências 

Reguladoras e de Direito Administrativo da Pós-

Graduação do IBMEC – RJ. 

 

- Ex-Professor Convidado de Direito 

Administrativo da Pós-Graduação da 

Universidade Federal Fluminense – RJ. 

 

- Ex-Professor de Direito Administrativo da 

Universidade Estácio de Sá – RJ. 

 

- Ex-Professor do Curso de Pós-Graduação da 

cadeira de Direito Empresarial e Econômico da 

UCAM – Universidade Cândido Mendes – 

Ipanema – RJ. 

 

 

- Ex-Professor da disciplina Desestatização: 

Privatizações, Concessões e Terceirizações na 

Universidade Cândido Mendes – Ipanema – RJ. 

 

 

- Ex-Professor de Direito Administrativo do CEAP 

– Centro de Aperfeiçoamento Profissional – RJ. 
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- Ex-Professor de Direito Econômico do Curso da 

Pós-Graduação de Finanças Corporativas da 

Universidade Cândido Mendes - RJ 

 

- Atuação como Professor substituto do curso de 

Pós-Graduação em Direito Administrativo da 

Universidade Estácio de Sá – RJ. 

 

- Atuação como Professor substituto na cadeira de 

Direito Administrativo da graduação da 

Universidade Candido Mendes - RJ. 

 

 Livros: 

 

Em autoria individual: 

 

- Autor da obra intitulada Manual de Técnica de 

Parecer Jurídico. 2 ed., Salvador: Jus Podivm, 

2012. 

 

- Autor da obra intitulada Temas de Licitações e 

Contratações da Administração Pública. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, ano 2008. 

 

- Autor da Obra intitulada Regulação Jurídica do 

Transporte Rodoviário de Passageiros. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, ano 2003. 

 

Em coautoria: 

 

- Coautor da obra Lei anticorrupção e Temas de 

Compliance. SOUZA, Jorge Munhós e 

QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (org.). 2 ed, 

Salvador: JusPodivm, 2017. 

 

- Coautor da obra BRT Grande Vitória: Transporte 

Rápido Metropolitano. Vitória: GSA Gráfica e 

Editora, 2010. 

 

- Coautor e coordenador da Obra intitulada Direito 

Municipal Contemporâneo: Novas tendências. 

Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010. 

 

- Coautor da Obra intitulada Licitações e 

Contratos: Doutrina e Legislação. Governet: 

Curitiba, ano 2008. 

 

- Coautor da Obra intitulada Responsabilidade 

Civil Empresarial e da Administração Pública. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, ano 2004. 

 

- Coautor da Obra intitulada Direito Empresarial 

Público II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, ano 

2004. 

 

- Coautor da Obra intitulada Direito Empresarial 

Público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, ano 2002. 

 

 

Artigos e Pareceres: 

- Serviços públicos versus atividades econômicas 

de transporte, publicado na Revista de Direito da 

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, 

v. XIV, 2º sem/2015. 

 

 

- Como os serviços sociais autônomos vêm 

licitando a contratação de serviços intelectuais? 

Fórum de Contratação e Gestão Pública – FCGP, 

Belo Horizonte, ano 13, nº 151, p. 9-22, jul. 

2014, em coautoria com Diana Brandão Maia 

Mendes de Sousa. 

 

- Alguns aspectos jurídicos controvertidos nas 

licitações promovidas pelos serviços sociais 

autônomos. Fórum de Contratação e Gestão 

Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 13, nº 146, 

p. 22-33, fev. 2014, em coautoria com Diana 

Brandão Maia Mendes de Sousa. 

 

- Delegações atípicas de serviços públicos: estudo 

de caso a respeito da transformação de concessão 

de serviço público de transporte municipal em 

estadual, publicado na Revista de Direito da 

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, 

v. XIII, 1º sem/2014. 

 

- Licitações para o desenvolvimento nacional 

sustentável: considerações sobre a aplicação das 

margens de preferências da Lei nº 12.349/2010 

no âmbito da Administração Pública estadual. 

Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 16, nº 

83, p. 133-152, jan./fev. 2014. 

 

- Revisitando o regime jurídico dos serviços 

públicos municipais. Revista Brasileira de Direito 

Municipal – RBDM, Belo Horizonte, ano 15, nº 

51, p. 71-82, jan./mar. 2014. 

 

- A advocacia pública sustentável como 

pressuposto da efetivação do princípio da 

sustentabilidade na Administração Pública. 

Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 15, nº 

79, p. 41-59, maio/jun. 2014. 

 

- Fundamentos do direito econômico municipal. 

Revista Brasileira de Direito Municipal – 

RBDM, Belo Horizonte, ano 14, nº 48, p. 39-73, 

abr./jun. 2013. 

 

- A Constituição de 1988 e o direito fundamental 

do preso à ressocialização: implicações 

pragmáticas, normativas e jurisprudenciais. 

Revista Fórum Trabalhista - RFT, Belo 

Horizonte, ano 15, nº 51, p. 71-82, jul./ago. 2013, 

em coautoria com Orlando de Oliveira 

Gianordoli. 
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- A prescrição no direito administrativo brasileiro e 

sua repercussão nos contratos da administração 

pública estadual. Fórum de Contratação e Gestão 

Pública – FCGP, Belo Horizonte, ano 12, nº 134, 

p. 41-47, fev. 2013. 

 

- Novos rumos das parcerias do Estado para muito 

além da proposta economicamente mais 

vantajosa: a licitação, o contrato e o convênio 

como instrumentos do fomento ao 

desenvolvimento socioeconômico estadual e o 

exame da juridicidade da fixação, nos editais de 

licitações para obras e serviços, da absorção, 

pelos parceiros privados da administração 

pública, de mão de obra formada por 

adolescentes e jovens em situação de conflito 

com a lei, publicado na Revista de Direito da 

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, 

v. XII, ano 2012. 

 

- Parceria administrativa entre o Estado e o 

Município para o fomento às atividades 

produtivas rurais municipais. Revista da 

Procuradoria-Geral do Município de Vitória – v. 

4, n. 1, ano 2012. 

 

- A regulação jurídica da economia municipal: a 

intervenção do Município no mercado de 

trabalho local e a possibilidade de absorção de 

mão de obra de presos e egressos nas licitações, 

contratos e demais parcerias administrativas 

municipais visando à execução de obras e 

serviços, publicado na Revista da Procuradoria-

Geral do Município de Vitória – v. 3, n. 1, ano 

2011. 

 

- Direito fundamental à privacidade versus direito 

fundamental à segurança nos serviços públicos: 

exame da juridicidade da instalação de câmeras 

filmadoras no interior dos ônibus utilizados na 

prestação dos serviços públicos de transporte 

rodoviário de passageiros, publicado na Revista 

de Direito da Procuradoria Geral do Estado do 

Espírito Santo, v. XI, ano 2011. 

 

- Licitação, moralidade e boa-fé administrativa, 

publicado na Revista de Direito da Procuradoria 

Geral do Estado do Espírito Santo, v. XI, ano 

2011. 

 

- A função de fomento estadual do desporto: novos 

rumos para o direito administrativo desportivo, 

publicado na Revista de Direito da Procuradoria 

Geral do Estado do Espírito Santo, v. X, ano 

2010. 

 

- Regime jurídico das licitações no âmbito do 

Estado-membro, publicado na Revista de Direito 

da Procuradoria Geral do Estado do Espírito 

Santo, v. X, ano 2010. 

- A licitação como instrumento da regulação 

jurídico-econômica no âmbito do Estado: exame 

da juridicidade da fixação, nos editais de 

licitações para obras e serviços, da absorção, 

pelos parceiros privados da Administração 

Pública, de mão de obra formada por 

presidiários, publicado na Revista de Direito da 

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, 

v. IX, ano 2010. 

 

- Limites e possibilidades para a reserva de vagas 

nos concursos públicos para pessoas portadoras 

de deficiência: estudo de caso. In: Boletim de 

Recursos Humanos. Governet: Curitiba, nº 61, 

maio de 2010. 

 

- Algumas reflexões concretas sobre o regime 

jurídico das fundações instituídas pelo Estado. In: 

Fórum Administrativo – Direito Público - FA, 

Belo Horizonte, ano 10, nº 107, p. 19-35, jan. 

2010. 

 

- A obrigatoriedade do sistema de registro de 

preços para a Administração Pública. In: Fórum 

de Contratação e Gestão Pública – FCGP, Belo 

Horizonte, ano 8, nº 96, p. 36-43, dez. 2009. 

 

- Considerações sobre o Regime Jurídico do 

estágio na Administração Pública após a Lei nº 

11.788/2008. In: Fórum Administrativo: Direito 

Público. Editora Fórum: Belo Horizonte, nº 102, 

agosto de 2009. 

  

- Algumas aplicações do regime jurídico dos 

contratos de locação firmados pela 

Administração Pública. In: Boletim de Licitações 

e Contratos. Governet: Curitiba, nº 48, Abril de 

2009. 

 

- Limites e possibilidades para o exercício do 

poder regulamentar do administrador público. In: 

Boletim do Poder Legislativo. Governet: 

Curitiba, nº 42, outubro de 2008. 

 

- Exame da constitucionalidade do art. 42 da Lei n. 

8987/95 na redação dada pela Lei n. 11.445/07. 

In: Boletim de Licitações e Contratos. Governet: 

Curitiba, nº 40, agosto de 2008. 

 

- Novíssimas reflexões sobre a necessidade de 

advogado no processo disciplinar à luz da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. In: 

Fórum Administrativo: Direito Público. Editora 

Fórum: Belo Horizonte, nº 89, julho de 2008. 

 

- Mutações dos contratos da administração 

pública: regime jurídico das alterações 

contratuais das concessões de serviços públicos 

de transporte rodoviário de passageiros In: 
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Boletim de Licitações e Contratos. Governet: 

Curitiba, nº 37, maio de 2008. 

 

- Novos rumos do processo administrativo: a 

indispensabilidade do advogado nos processos 

administrativos disciplinares. In: Boletim de 

Recursos Humanos. Governet: Curitiba, nº 35, 

março de 2008. 

 

- A Regulação Jurídica do Transporte Rodoviário 

de Passageiros no Estado do Espírito Santo: 

Desafios e proposições, publicado na Revista de 

Direito da Procuradoria Geral do Estado do 

Espírito Santo, v. VI, ano 2007. 

 

- Possibilidade de habilitação de licitante apesar de 

mera irregularidade. Parecer publicado na 

Revista de Administração Municipal do Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, 

nº 261, janeiro/março de 2007. 

 

- A Regulação Jurídica dos Serviços Públicos de 

Educação: Aspectos Contemporâneos da 

Municipalização do Ensino Fundamental, 

publicado na Revista de Direito da Procuradoria 

Geral do Estado do Espírito Santo, v. V, ano 

2007. 

 

- Cobrança Extemporânea de Dívida Ativa: 

reconhecimento de casos de prescrição. Parecer 

publicado na Revista de Administração 

Municipal do Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal – IBAM, nº 260, 

outubro/dezembro de 2006. 

 

- Direito Municipal e Vedação ao Nepotismo: Uma 

hipótese de conformação constitucionalmente 

possível, publicado no Boletim de Direito 

Municipal da Editora Nova Dimensão Jurídica – 

BDM/NDJ, nº 1, janeiro de 2006. 

 

- Necessidade de Licitação para fornecimento de 

software para Autarquia Municipal. Parecer 

publicado na Revista de Administração 

Municipal do Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal – IBAM, nº 256, 

novembro/dezembro de 2005. 

  

 

- Contornos Jurídicos do Projeto Básico da Lei de 

Licitações, publicado na Revista de Direito da 

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, 

ano 2005, v. 4. 

 

 

- Estrutura Jurídica dos Consórcios destinados às 

Contratações com o Poder Público, publicado na 

Revista da Procuradoria Geral do Estado do Rio 

de Janeiro, nº 57/2004. 

- Relações de Consumo e Instituições Bancárias: 

Atualidades, in IOB - Informações Objetivas - 

Repertório de Jurisprudência nº 01/2003. 

 

- Mandado de Segurança e Obtenção de Certidão 

para fins de Participação em Licitação in IOB - 

Informações Objetivas - Repertório de 

Jurisprudência nº 23/2001. 

 

- A Crise Energética Brasileira: Considerações 

Acerca da Possibilidade de Penalização das 

Empresas Construtoras de Usinas Produtoras de 

Energia por superação da Meta de Consumo. 

Publicado na Revista da Procuradoria Geral do 

Estado do Rio de Janeiro, nº 54, 2001.  

 

- A responsabilidade patrimonial da União Federal 

por atos de guerra e terrorismo. Disponível em: 

http://www.estacio.br/graduacao/direito/publicac

oes/gue_terr.asp. 

 

  Escritos: 

 

Artigos de jornal: 

 

 

- Balanço da atuação da Consultoria 

Administrativa da PGE nas autarquias: uma 

análise retrospectiva. Informativo bimestral da 

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, 

nº 09, março/abril/maio de 2013. 

 

- O PAC da mobilidade urbana sustentável e os 

altos desafios do porvir para a procuradoria da 

consultoria administrativa. Informativo bimestral 

da Procuradoria Geral do Estado do Espírito 

Santo. nº 06, agosto/setembro de 2012. 

 

- Advocacia Pública Sustentável. Informativo 

bimestral da Procuradoria Geral do Estado do 

Espírito Santo. nº 05, junho/julho de 2012. 

 

- A Licitação como instrumento da regulação do 

mercado regional. Informativo da Associação dos 

Procuradores do Estado do Espírito Santo. Ano 

III, nº 06, janeiro/fevereiro 2010. 

 

- Novos rumos do esporte, publicado no Jornal A 

Gazeta, em 02.04.2010. 

 

- Licitação com justiça, publicado no Jornal A 

Gazeta, em 19.02.2010. 

 

 

 

Palestras e conferências: 

 

- Palestra intitulada “Licitações, contratações 

administrativas e a lei anticorrupção”, proferida 
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pelo autor no Fórum intitulado “Administração 

Pública e a Lei Anticorrupção: desafios e 

perspectivas”, realizado pela Procuradoria Geral 

do Estado do Espírito Santo, por meio da Escola 

Superior da Procuradoria Geral do Estado, em 

parceria com Secretaria de Estado de Controle e 

Transparência, nos dias 27 e 28 de maio de 2015, 

no Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado, 

em Vitória – ES. 

 

- Palestra intitulada “O papel da Advocacia 

Pública em prol da efetivação do princípio da 

sustentabilidade”, na Procuradoria Geral do 

Estado do Espírito Santo, realizada no dia 

31.17.2012, em Vitória – ES. 

 

- Palestra intitulada “A atuação da Advocacia 

Pública em prol da implementação do sistema 

penitenciário”, no Curso de Atualização dos 

Procuradores do Estado da Bahia, realizada no 

dia 11.11.2011, em Salvador – BA. 

 

- Palestra intitulada “Técnica de elaboração de 

pareceres jurídicos” proferida no dia 19 de 

setembro de 2011, na sede da Procuradoria da 

República no Estado do Espírito Santo.  

 

- Palestras no Seminário intitulado Licitações e 

contratos da administração pública à luz da Lei 

de improbidade administrativa, realizado nos dias 

05 e 12 de setembro de 2011, na sede da 

Procuradoria da República no Estado do Espírito 

Santo, no Município de Vitória - ES. 

 

- Palestra intitulada “A absorção da mão de obra 

de presos e egressos nos contratos e convênios da 

Administração Pública: a nova disciplina trazida 

pelo Decreto Estadual nº 2460-R de 08.02.2010”, 

realizada no Auditório da Procuradoria Geral do 

Estado do Espírito Santo, em Vitória – ES, no dia 

16 de Março de 2010. 

 

- Palestra intitulada “A licitação como instrumento 

da regulação de mercado”, por ocasião da 

participação no III Encontro Capixaba de Direito 

do Estado, realizado no Centro de Convenções de 

Vitória – ES, no dia 15 de Outubro de 2009. 

 

- Palestra intitulada “O papel da Assessoria 

Jurídica na Administração Pública”, realizada no 

Auditório da Procuradoria Geral do Estado do 

Espírito Santo, em Vitória – ES, no dia 07 de 

Maio de 2009. 

 

- Palestra no painel “Reforma da Constituição”, no 

Seminário comemorativo dos 20 Anos da 

Constituição, realizado no Auditório da 

Faculdade Evandro Lins e Silva - IBMEC-RJ, no 

dia 30 de outubro de 2008. 

 

- Palestra intitulada “Advocacia Pública 

Consultiva e a Técnica de Elaboração de 

Pareceres Jurídicos, realizada no Auditório da 

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, 

em Vitória – ES, no dia 16 de outubro de 2008. 

 

- Palestra intitulada “Planejamento nas Licitações 

e Contratações da Administração Pública”, 

realizada no Auditório da Procuradoria Geral do 

Estado do Espírito Santo, em Vitória – ES, no dia 

18 de junho de 2008. 

 

- Palestra intitulada “O contrato de prestação de 

serviços e suas distinções para o contrato de 

concessão de serviços públicos”, realizada na 

Escola da Magistratura do Estado do Espírito 

Santo, no dia 13 de junho de 2008. 

 

- Palestra intitulada “Planejamento nas Licitações 

e Contratações da Administração Pública”, 

realizada no Auditório do Tribunal Pleno do 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito 

Santo, em Vitória – ES, no dia 05 de junho de 

2008. 

 

- Palestra intitulada “Agências Reguladoras 

Estaduais”, no Seminário denominado “Direito 

Público: Aspectos Contemporâneos”, promovido 

pelo Estado do Espírito Santo, por meio da 

Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado 

do Espírito Santo, realizado no Auditório da 

PGE-ES, em Vitória – ES, no dia 20 de 

novembro de 2006. 

 

- Palestra intitulada “Atualidades da Prescrição na 

Administração Pública”, no Seminário 

denominado “II Encontro de Corregedorias do 

Poder Executivo Estadual”, promovido pelo 

Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria 

de Estado de Gestão e Recursos Humanos, 

realizado no Auditório Penedo, no Hotel 

SENAC, em Vitória – ES, no dia 21 de setembro 

de 2006. 

 

- Palestra intitulada “Direito Público Municipal: 

Os Municípios na Jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal”, no Seminário denominado 

Aspectos Contemporâneos do Direito Municipal, 

realizado no Auditório da Faculdade Novo 

Milênio, em Vila Velha – ES, nos dias 28 e 29 de 

Novembro de 2005. 

 

- Atuação como Moderador no Sexto Fórum de 

Debates sobre Licitações Públicas, sobre o 

Anteprojeto da Nova Lei Geral de Procedimentos 

de Contratação com a Administração Pública, 

promovido pela RHS Licitações, no ano de 2002. 

 

- Conferencista no Seminário sobre a licitação na 

modalidade de “Pregão” promovido por Vianna 
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Consultores juntamente com os Professores 

Marcos Juruena Villela Souto e Márcio 

Camarosano, no ano de 2000. 

 

- Atuação como Professor substituto na turma do 9
º
 

período do Curso de Direito da Universidade 

Cândido Mendes, a convite do Dr. Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto, sobre o tema 

“Questões Polêmicas sobre Licitações e 

Contratos Administrativos”, no ano de 2000. 

 

- Exposição para a turma do Curso de Pós-

Graduação em Direito Administrativo da 

Universidade Estácio de Sá a convite do Dr. 

Flávio Amaral Garcia, sobre o tema “Bens 

Públicos”, no ano de 2000. 

 

Cursos realizados: 

 

- Participação no II Congresso Brasileiro de 

Direito e Sustentabilidade, realizado no Ouro 

Minas Pallace Hotel, em Belo Horizonte – MG, 

nos dias 18 a 20 de junho de 2012. 

 

- Participação do II Seminário Nacional sobre 

Saneamento Ambiental, realizado no Auditório 

do Hotel Novotel, em Vitória – ES, no dia 

15.10.2010. 

 

- Participação do I Encontro da Advocacia Pública 

no Estado do Espírito Santo, por meio da Escola 

Superior da Procuradoria Geral do Estado do 

Espírito Santo, realizado no Auditório da Câmara 

Municipal de Vitória – ES, no dia 17.06.2010. 

 

- Participação do Curso de Consórcios Públicos, 

por meio da Escola Superior da Procuradoria 

Geral do Estado do Espírito Santo, realizado no 

Auditório da PGE-ES, em Vitória – ES, nos dias 

20 e 21 de novembro de 2008. 

 

- Participação no Seminário denominado “Direito 

Público: Aspectos Contemporâneos”, promovido 

pelo Estado do Espírito Santo, por meio da 

Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado 

do Espírito Santo, realizado no Auditório da 

PGE-ES, em Vitória – ES, no dia 20 de 

novembro de 2006. 

 

- Participação do I Congresso Internacional de 

Direito Administrativo promovido pela 

Procuradoria Geral do Município do Rio de 

Janeiro, nos dias 03 a 05 de outubro de 2006, no 

auditório da Escola da Magistratura do Estado do 

Rio de Janeiro. 

 

- I Curso de Atualização e Aperfeiçoamento dos 

Procuradores do Estado do Espírito Santo, 

promovido pela Escola Superior da Procuradoria 

Geral do Estado – ESPGE-ES e pelo Centro de 

Seleção e Promoção de Eventos – CESPE UNB, 

realizado no período de 20.06.2005 a 1º.07.2005. 

 

- Módulo de Direito Administrativo realizado pela 

Procuradoria Geral do Estado – Escola Superior 

de Advocacia do Estado, de 20 de Junho de 1999 

até 05 de Outubro de 1999. 

 

- Participação como Congressista no III Congresso 

Internacional de Arbitragem Comercial, realizado 

pela Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem, 

Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil e 

Comitê Brasileiro de Arbitragem, no período de 8 

a 10 de Outubro de 2003. 

 

- Palestra sobre o Direito Administrativo na 

França, proferida por Jacqueline Morand De-

Viller, no Auditório da Procuradoria Geral do 

Estado do Rio de Janeiro, no dia 06 de junho de 

2002. 

 

- Curso de Licitações e Contratos e os Aspectos 

Jurídicos da Contratação Direta realizado pela 

Zênite Eventos, de 04 à 06 de março de 2002.  

 

- Participação no II CONPAF – Congresso 

Nacional dos Procuradores Federais e do III 

Curso Especial de Advocacia do Estado, 

promovidos pela Associação Nacional dos 

Procuradores Federais – ANPAF e pela 

Associação dos Procuradores Federais no Estado 

do Rio de Janeiro – APAFERJ, com apoio do 

Centro de Estudos Victor Nunes Leal, da 

Advocacia-Geral da União, no período de 26 à 29 

de novembro de 2001. 

 

- Seminário de Direito Administrativo Brasil-

Espanha – “Uma Avaliação das Tendências 

Contemporâneas do Direito Administrativo”, de 

24 a 26 de Outubro de 2001. 

  

- Simpósio sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

promovido pela Editora Nova Dimensão Jurídica 

– NDJ, nos dias 23 e 24 de Outubro de 2001. 

  

- Inovações no Processo Penal – Seminário 

realizado na Escola da Magistratura do Estado do 

Rio de Janeiro, de 29.09 a 01.10 de 1998. 

 

- Responsabilidade Médica e dos Profissionais 

Liberais no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, Palestra realizada em 21.09.98. 

 

- A defesa do Consumidor em juízo e Alternativas 

de Acesso à Justiça – Seminário realizado na 

Escola de Magistratura do Estado do Rio de 

Janeiro, nos dias 03 e 04.09.98. 

 

- Os Dez anos de Constituição – Seminário 

realizado na Associação dos magistrados do 
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Estado do Rio de Janeiro, no dia 22.09 a 

25.09.98. 

 

- Reforma Administrativa e Previdenciária – 

Seminário realizado na Escola da Magistratura do 

Estado do Rio de Janeiro nos dias 28 e 29.04.99. 

 

Assim sendo, conclamamos nossos pares à aprovação 

do presente Projeto de Decreto Legislativo, 

considerando que o Doutor Horácio Augusto 

Mendes de Sousa é merecedor do título de cidadão 

espírito-santense, pela extraordinária contribuição no 

Serviço Público Estadual, ajudando e melhorando a 

qualidade de vida da população Capixaba, Estado 

este, que escolheu para morar e trabalhar, 

desempenhando a atividade pública com dedicação e 

responsabilidade. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 116/2017 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao senhor Guilherme 

Fernandes Magalhães. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Senhor Guilherme Fernandes 

Magalhães. 

  

Art. 2°· Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 10 de novembro de 

2017. 

 

ERICK MUSSO - PMDB 

Presidente 

RAQUEL LESSA - SD 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS - PSD 

2º Secretário 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Filho de pais metalúrgicos Maria Amada Fernandes 

de Magalhães e José Maria de Magalhães que vieram 

ao Estado do Espírito Santo a convite da antiga 

empresa CST no ano de 1990. 

Natural de Ipatinga/MG, veio para o Espírito Santo 

em 1990 e fixou residência na Serra até o ano de 

2010. 

Estudou na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, 

onde cursou o ensino médio e técnico em informática 

no período de 1999 a 2003. Estudou Engenharia Civil 

na UFES no período de 2003 a 2008. 

 

Atua como engenheiro no projeto águas limpas, com 

obras em Fundão, Serra, Viana e Cariacica. Ingressou 

na companhia docas do Espírito Santo em 2010 como 

engenheiro civil, ocasião em que trabalhou na 

coordenação de engenharia por 4 anos.  

 

Foi coordenador de meio ambiente por 2 anos e hoje 

exerce a diretoria de infraestrutura e operações da 

CODESA desde 29 de fevereiro de 2016. Atualmente 

mora em Vila Velha. 

 

Por essas razões, e pela relevância dos trabalhos 

prestados pelo Senhor Guilherme Fernandes 

Magalhães ao nosso Estado, solicitamos aos Nobres 

Pares que votem conosco pela APROVAÇÃO desta 

proposição, que se objetiva a conceder o Título de 

Cidadão Espírito-Santense. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 117/2017 
 

Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao senhor Otaviano 

Cordeiro Duarte. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Senhor Otaviano Cordeiro Duarte. 

  

Art. 2°· Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 10 de novembro de 

2017. 

 

ERICK MUSSO - PMDB 

Presidente 

RAQUEL LESSA - SD 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS - PSD 

2º Secretário 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Filho de Maria Zilce Cordeiro Duarte e José de 

Arimateia e Silva Duarte.  

Natural de Campos dos Goytacazes/RJ, veio para o 

Espírito Santo em 2001, fixando residência na cidade 
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de Vitória, no bairro Praia do Canto, onde montou a 

conceituada Academia Ponto 1, que conta hoje com 3 

estabelecimentos. 

Com sua atividade empresarial, emprega em media 

mais de 100 funcionários de forma direta e indireta. 

Por essas razões, e pela relevância dos trabalhos 

prestados pelo Senhor Otaviano Cordeiro Duarte ao 

nosso Estado, solicitamos aos Nobres Pares que 

votem conosco pela APROVAÇÃO desta 

proposição, que se objetiva a conceder o Título de 

Cidadão Espírito-Santense. 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO JAMIR MALINI 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 118/2016 

 

Concede título de cidadania espírito-

santense ao Sr. JOSÉ JOÃO DOS 

SANTOS GOMES 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido ao Sr. José João dos Santos 

Gomes o título de cidadão espírito-santense. 

 

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

publicação. 

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de Novembro 2017. 

 

JAMIR MALINI 

Deputado Estadual 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

José João dos Santos Gomes nasceu no dia 16 de 

maio de 1943, na vila São Brás de Alportel, na região 

de Algarve, em Portugal. É filho de José Gomes e 

Alice Vitória dos Santos Gomes. 

 

É Engenheiro Civil, graduado pela Escola Politécnica 

Federal do Espírito Santo e Pós-graduado em 

Engenharia de Segurança Industrial no Trabalho, pela 

Fundacentro –UFES. 

 

Em sua trajetória profissional, foi e ainda é 

responsável técnico por várias execuções e projetos 

arquitetônicos, estruturais, elétricos, telefônicos, 

hidráulicos e pavimentação de obras privadas e 

públicas do ES. 

É Cônsul Honorário de Portugal no Espírito Santo, 

atuando como presidente de seção de eleições em 

Vitória/ES para Presidente da República de Portugal. 

Dá Orientações na atualização e na legalização de 

documentos para diversas finalidades, como obtenção 

de vistos, registro civil de casamento, óbitos, 

nacionalidade, emissão de   passaportes, entre outras.  

 

Realiza Palestras em escolas públicas e privadas de 

ensino médio: sobre as relações histórico culturais 

Brasil/Portugal. É co-fundador do grupo de danças 

Portuguesas ¨Vasco Fernandes Coutinho¨ Vila Velha 

ES e coordenador de apresentações do referido grupo  

em diversos municípios do estado. 

 

Além disso, é sócio efetivo, diplomado pelo Instituto 

Histórico e Geográfico do ES e possui o Título de 

Amigo da Academia de Letras Humberto de Campos.  

Já foi Presidente DO SINDIMAGES (Sindicato de 

Mármores e Granitos do Espírito Santo), participou 

da Diretoria da FINDES (Federação das Indústrias do 

Espírito Santo) e foi Chefe da Seção da Iluminação 

Pública da D. L. D. S. M. Vitória. 

 

O sr. José João, além de ser um profissional muito 

competente, é um ser humano íntegro e excepcional. 

Por sua história de vida e pelos serviços prestados à 

sociedade capixaba é que ele merece receber o Título 

de cidadão Espírito-Santense.  

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO DOUTOR HÉRCULES 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 119/2017 

 

Concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense ao Sr. 

HENRIQUE CESAR. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 

atribuições legais, 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica Concedido ao Sr. Henrique Cesar o 

Título de Cidadão Espírito-Santense. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de Novembro 2017. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Henrique Cesar nasceu na cidade de Niterói no 

Estado do Rio de Janeiro. 
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Um apaixonado na Arte de Fazer Hambúrguer 

começou aos 14 anos trabalhando dentro de um 

trailer. 

 

Com 16 anos entrou para a famosa Rede 

Multinacional "McDonald's" passando por todas as 

áreas desde funcionário a Gerente.  

 

Concluiu todos os cursos lá oferecidos onde 

trabalhou por mais de 10 anos. 

 

Um ciclo de aprendizagem e amor pela arte de 

alimentar pessoas com mais de 5 cursos 

gastronômicos, como: Blends e Cortes, Pães e 

Molhos, Montagem e Apresentação. 

 

Abriu o Rick’s Burger a mais de 10 anos, em paralelo 

foi consultor de mais de 10 Hamburguerias e nos dois 

últimos anos, depois de uma reformulação, o Rick's 

Burger caiu no gosto Capixaba ganhando conotação 

Nacional.  

 

Hoje com a Sede em Soteco no município de Vila 

Velha e próximo de abrir quatro lojas nos Shoppings 

da Grande Vitória o maior objetivo é colocar em 

pratica tudo que aprendeu que é Padronização e 

Qualidade. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO GILDEVAN FERNADES 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 120/ 2017 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-

Santense a Srª RÚBIA HELENA 

RANGEL ROSA NASSER. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

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

Santense a Srª Rúbia Helena Rangel Rosa Nasser. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na da 

de sua publicação.  

 

 SALA DAS SESSÕES, em 07 de novembro 

de 2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A Doutora Rúbia Helena Rangel Rosa Nasser 

nasceu em 09 de junho de 1976, na cidade de 

Governador Valadares, no Estado de Minas 

Gerais, quando seus pais, Arion Bastos da Rosa e 

Rosa Helena Rangel Rosa, capixabas, se 

mudaram para aquela cidade a fim de frequentar 

curso universitário. Após conclusão do curso, os 

mesmos retornaram a cidade de Vitória, capital 

do Estado do Espírito Santo, juntamente com 

suas duas filhas. 

 

A homenageada graduou-se em Medicina pela 

Escola de Medicina da Santa Casa de 

Misericórdia de Vitória – EMESCAM no ano de 

2000. Fez Especialização/Residência Médica na 

Universidade de São Paulo – USP, aonde 

conquistou dois títulos, sendo um de Clínica 

Médica (2001-2003) e outro de Endocrinologia e 

Metabologia, ambos como bolsista da Fundação 

do Desenvolvimento Administrativo no ano de 

2005. Retornou ao Estado de seus pais, fixando 

residência na capital com sua família.  

 

Desde então vem atuando como Médica do 

Hospital Metropolitano e do Hospital Dório 

Silva no Município de Serra/ES. Sua trajetória na 

medicina é apreciada por todos que a conhecem, 

pois sempre se destacou por ser uma profissional 

dedicada e cuidadosa com pacientes que 

necessitam de sua ajuda. 

 

Participou como membro de vários eventos 

científicos. Podemos destacar que sua atividade 

profissional é ilustrada de várias honrarias e 

prêmios recebidos, além da participação de 

muitos cursos, palestras e seminários como 

abaixo expomos: 

 

Atividade profissional atual: Médica do Hospital 

Metropolitano, médica do Sistema Integrado 

Medico-familiar e médica do Hospital Dorio 

Silva.       

Formação acadêmica/titulação 

 

2003 - 2005 Especialização - Residência Médica 

. 

Universidade de São Paulo, 

USP, Sao Paulo, Brasil 

Título: Endocrinologia e Metabologia 

Bolsista do(a): Fundação do 

Desenvolvimento Administrativo 

 

2001 – 2003 Especialização – Residência 

Médica . 

Universidade de São Paulo, 

USP, Sao Paulo, Brasil 

Título: Cínica Médica 
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Bolsista do(a): Fundação do Desenvolvimento 

Administrativo 

 

1995 – 2000 Graduação em Medicina. 

Escola de Medicina da Santa Casa de 

Misericórdia de Vitória, EMESCAM, 

Vitoria,Brasil 

 

Formação complementar 

 

2013 – 2013 Curso de curta duração em Curso 

de Ultrassonografia de Tireóide.  

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 

Metabologia, SBEM, Brasil 
 

Áreas de atuação 

1. Endocrinologia 

2. Clínica Médica 

Prêmios e títulos 

 

2005 Título de Especialista em Endocrinologia e 

Metabologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia 

e Metabologia 

 

2004 Título de Especialista em Clínica Médica, 

Sociedade Brasileira de Clínica Médica 

 

Produção bibliográfica 
 

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo) 

 

1. JALLAD, Raquel Soares, NASSER, RHRR, 

TEIXEIRA, Virna G, MUSOLINO, Nina Rosa, 

ALOE, Flávio, BRONSTEIN, Marcello D 

No improvement of Sleep Apnea Syndrome in short-

term treatment of acromegaly In: Endo Society 

Congress 2005 

 

2. TEIXEIRA, Virna G, ROSA, Rubia Helena 

Rangel, JALLAD, Raquel Soares, ALOE, Flavio, 

HASSAN, Rúbio, TAVARES, Stella M, 

BRONSTEIN, Marcello D 

Sleep Apnea/Hipopnea in patients with acromegaly 

In: APSS 19th Annual Meeting, 2005, Denver, 

Colorado. 

  

3. NASSER, RHRR, JALLAD, Raquel Soares, 

MUSOLINO, Nina Rosa, Bronstein, MD 

Apnéia do sono na acromegalia: relato de caso In: 

26o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e 

Metabologia, 2004, Florianopólis. 

 Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e 

Metabologia. , 2004. v.48. p.CXIII – CXIV 

  

4. KNOEPFELMACHER, Mirta, DANILOVIC, 

Débora Lúcia Seguro, ROSA, Rubia Helena Rangel, 

MENDONÇA, Berenice Bilharinho 

Cabergolina em 2 casos de adenoma produtor de 

gonadotrofinas: dissociação entre inibição do 

crescimento tumoral e controle 

do hiperestímuloovariano In: XII Simpósio 

Internacional de Neuroendocrinologia, 2004, São 

Paulo. 

 Arquivos Brasileiros de Endocrinologia. , 

2004. v.48. p.S58 - S58 

  

5. Rodrigues, AC, NASSER, RHRR, Duch, FM, 

Almeida, MQ, Marquezine, GF, Gomes, LG, Melo, 

KF, Nery, M, Giannella Neto, D 

Fatores que influenciam o controle metabólico em 

adultos portadores de Diabetes Mellitus 

tipo 1acompanhados em ambulatório didático In: 26o 

Congresso Brasileiro de Endocrinologia e 

Metabologia, 2004, Florianopólis. 

 Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e 

Metabologia. , 2004. v.48. p.S559 - S559 

  

6. Rodrigues, AC, NASSER, RHRR, Duch, FM, 

Almeida, MQ, Marquezine, GF, Gomes, LG, Melo, 

KF, Nery, M, Giannella Neto, D 

Perfil dos pacientes adultos portadores de Diabetes 

Mellitus tipo 1 acompanhados em ambulatório 

didático de Diabetes In: 26o Congresso Brasileiro de 

Endocrinologia e Metabologia, 2004, Florianopólis. 

 Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e 

Metabologia. , 2004. v.48. p.S566 - S566 

  

7. NASSER, RHRR, Pádua, JDB, FREIRE, Daniel 

Soares, Marui, S, PEREIRA, Maria Adelaide 

Albergaria, MENDONÇA, Berenice Bilharinho 

Resistência aos hormônios tireoidianos causada por 

uma nova mutação (M334L) no receptor TR-beta In: 

26o Congresso Brasileiro de Endocrinologia e 

Metabologia, 2004, Florianopólis. 

 Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e 

Metabologia. , 2004. v.48. p.XCII - XCII 

  

8. KNOEPFELMACHER, Mirta, DANILOVIC, 

Débora Lúcia Seguro, ROSA, Rubia Helena Rangel, 

MENDONÇA, Berenice Bilharinho 

Treatment with cabergoline in two cases of 

gonadotropin-producing pitutary adenoma: 

dissociation between tumor growth inhibition and 

control of ovarian hyperestimulation In: 12th 

International Congress of Endocrinology, 

2004, Lisboa. 2004. p.213 - 213 

  

9. FREIRE, Daniel Soares, ROSA, Rubia Helena 

Rangel, PEREIRA, Maria Adelaide Albergaria 

Hipernatremia adípsica associada a hipoplasia de 

corpo caloso, agenesia de septo pelúcido, fenda 

palatina e diabetes mellitus tipo 2: relato de caso In: 

V COPEM - Congresso Paulista de Endocrinologia e 

Metabologia, 2003, São Paulo , 2003.  

  

Apresentação de trabalho e palestra  

  

1. NASSER, RHRR 
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Apresentação de caso clínico: Apnéia do Sono na 

Acromegalia, 2003.   

 

Assim sendo, pelo exposto e pelo conteúdo resumido 

do curriculum da homenageada acima, é que 

conclamamos a Vossas Excelências para a união em 

torno da aprovação de mais este Projeto de Decreto 

Legislativo que visa a concessão deste Título de 

Cidadã. 

 

Destarte, uma vez presentes os requisitos para a 

concessão desta honraria, pugnamos pela aprovação 

do bom nome da homenageada para integrar o rol dos 

cidadãos do Estado do Espírito Santo.  

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ENIVALDO DOS ANJOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 121/2017 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-

Santense a Sra. ERICA DO 

NASCIMENTO DE NÁPOLES. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

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

Santense a Sra. Erica do Nascimento de Nápoles. 

 

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

publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 16 de novembro de 

2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Erica do Nascimento de Nápoles, 40 anos, nasceu na 

cidade de Lamego, Portugal, mas veio para o Espírito 

Santo com 2 anos de idade, trazido por seus pais, e 

aqui vive até os dias atuais – há 38 anos.  

 

Graduada em Comunicação Social, com habilitação 

em Publicidade e Propaganda pela UVV, concluído 

em 2002 e cursando pós-graduação em Gestão 

Estratégica de Serviços, pela FGV, com previsão de 

conclusão em Janeiro de 2018, ingressou na empresa 

Telefônica Vivo no ano de 2002, onde passou por 

diversos setores. 

 

Atualmente é Gerente de Divisão no Espírito Santo, 

com a responsabilidade de representar a empresa 

Telefônica Vivo no Estado do Espírito Santo junto 

aos órgãos governamentais, imprensa, fornecedores e 

empresas privadas com atuação pautada na política 

de ética. Busca, também, analisar e criar formas de 

crescimento da rentabilidade;  

 

No Estado, procura assegurar o cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidas pela companhia, bem 

como adequar processos e estratégias existentes com 

o intuito de aprimorá-los ou ajustá-los a realidade do 

mercado para maximização de resultados com o 

menor custo. Além de atuar com foco na satisfação 

do cliente e cumprir o orçamento. 

 

Erica Nápoles tem tido papel de extrema relevância 

na tratativa do Governo do Estado, deputados 

estaduais e a empresa Telefônica Vivo para a 

concretização da instalação de torres de telefonia 

móvel nas zonas rurais do Estado do Espírito Santo, 

sempre demonstrando ser solícita e eficiente para que 

esta meta seja alcançada. 

 

Ainda que não tenha nascido no Espírito Santo, Erica 

do Nascimento Nápoles é, culturalmente, uma 

capixaba e merece ser homenageado com o Título de 

Cidadã Espirito-Santense. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO DOUTOR HÉRCULES 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 122/2017 

 

Concede Título de Cidadania 

Espírito-Santense a Sr.ª TATIANE 

BRAGA. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 

legais, 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º - Fica Concedido a Sr.ª Tatiane Braga o 

Título de Cidadão Espírito-Santense. 

 

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

publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 16 novembro de 

2017. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tatiane Braga nasceu em Minas Gerais na cidade de 

Contagem, mas foi no Espírito Santo onde cursou a 

faculdade de jornalismo e começou o trabalho na TV.  
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Passou pelo programa EM MOVIMENTO, depois 

pelo CONEXÃO GERAL e participou todos os 

outros programas da TV Gazeta até, em 2015, 

assumir a bancada do telejornal matinal Bom Dia 

Espírito Santo ao lado do jornalista Mário Bonella. 

 

Hoje cursa mestrado de Sociologia Política, é 

também instrutora de oratória e mãe do Cadu, de dois 

anos. 
 

 

PODER EXECUTIVO 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

 

MENSAGEM Nº 400/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 

as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 

186/2017, que “Obriga as concessionárias das 

rodovias, no âmbito do Estado do Espirito Santo a 

emitirem nota ou cupom fiscal aos consumidores 

quando do pagamento de pedágio”, de autoria do 

Deputado Amaro Neto, aprovado nessa Casa, 

relacionado ao Projeto de Lei nº 504/2015, para 

cumprimento das formalidades constitucionais de 

praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 

Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 

constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 

presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 

que seguem transcritos: 

 

“Para a análise do presente autógrafo de lei, 

é primordial, em um primeiro momento, 

trazer algumas considerações quanto a 

incidência tributária sobre a prestação de 

serviços cujo pagamento se dá por meio de 

pedágio pelo usuário final. Neste condão, a 

Constituição Federal em seu art. 156, III 

assevera que compete aos Municípios a 

instituição do “imposto sobre os serviços de 

qualquer natureza, não compreendidos no 

art. 155, II, definidos em lei complementar”.   

 

Assim, ressalvados os serviços 

constitucionalmente colocados sobre o 

campo de incidência do ICMS (comunicação 

e transporte interestadual e intermunicipal), 

qualquer serviço pode ser tributado pelos 

Municípios, desde que definido em lei 

complementar. Destaca-se que o tributo 

possui nítida finalidade fiscal, constituindo-

se em importante fonte de recursos para o 

desempenho da atividade financeira dos 

Municípios. Atualmente o Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, de 

competência dos Municípios e do Distrito 

Federal, tem como fato gerador a prestação 

de serviços constantes da lista anexa à Lei 

Complementar 116/2003. 

 

No caso dos serviços a que se refere o 

subitem 22.01 da lista anexa à LC 116/2003, 

considera-se ocorrido o fato gerador e 

devido o imposto em cada Município em cujo 

território haja extensão de rodovia 

explorada. É possível perceber que a 

situação posta no presente autógrafo de lei 

invade competência legislativa da 

municipalidade, a quem cabe controlar e 

fiscalizar os serviços prestados aos usuários 

mediante contrato de concessão.   

 

A emissão do documento fiscal sobre 

prestação do serviço de pedágio é obrigação 

tributária acessória, que deve ser legalmente 

estabelecida pelo sujeito ativo do ISS, ou 

seja, o município da respectiva prestação do 

serviço. A lei municipal deve estabelecer 

determinadas obrigações acessórias à 

concessionária e ao órgão contratante, não 

competindo ao Estado estabelecer 

regulamentação, revelando-se, sob esse 

aspecto, inconstitucional o autógrafo de lei.  

 

A autonomia municipal é a faculdade 

conferida pela Constituição à pessoa política 

Município para editar – nos limites por ela 

traçados – suas próprias normas legislativas, 

dispor sobre o seu governo e organizar-se 

administrativamente. Portanto, somente os 

Municípios são os titulares de determinada 

competência tributária e poderão, de forma 

privativa, exercê-la para tributar os serviços 

de qualquer natureza, prestados no seu 

território, em respeito ao princípio da 

autonomia municipal.  

 

Corroborando o exposto, recentemente foi 

editado pela Receita Federal a Instrução 

Normativa RFB nº 1731, de 22 de agosto de 

2017, que trata da obrigatoriedade de 

emissão e armazenamento de documento 

fiscal relativo ao pedágio cobrado pelas 

concessionárias operadoras de rodovias. 

Assim, o novo ato normativo, revogando a IN 

RFB nº 1099/2010, contempla a 

possibilidade de emissão, pela 

concessionária, de documento fiscal 
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homologado pelo município ou a emissão de 

um documento equivalente, conforme 

redação do art. 1º da IN nº 1731/2017. 

Não é necessário muito esforço para 

perceber a importância da emissão do 

documento fiscal legalmente exigido na 

respectiva operação de compra e venda de 

mercadorias e serviços, prática que 

transcende o mero controle fiscal-tributário. 

Todavia, o legislador estadual ao trazer 

obrigações acessórias interfere diretamente 

na autonomia municipal de controlar e 

fiscalizar o imposto por ele arrecadado, 

ferindo assim o princípio constitucional do 

Pacto Federativo, previsto no art. 18 da CF. 

Conclui-se que o Autógrafo nº 186/2017 deve 

ser objeto de veto total, tendo em vista que 

padece de vício de inconstitucionalidade, 

conforme evidenciado acima.” 

 

Como se verifica, o presente Autógrafo 

incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 

ao disposto no artigo 18 da Constituição Federal 

razão pela qual se impõe o veto jurídico Total ao 

Autógrafo 186/2017, referente ao Projeto de Lei nº 

504/2015. 

 

Vitória, 16 de novembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 401/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 

as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 

180/2017, que “Dispõe sobre a permissão da 

presença de doulas durante todo o período de 

trabalho de parto, parto e pós-parto imediato e dá 

outras providências”, de autoria da Deputada 

Raquel Lessa, aprovado nessa Casa, relacionado ao 

Projeto de Lei nº 213/2016, para cumprimento das 

formalidades constitucionais de praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar e a análise técnica realizada 

pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), a 

Procuradoria Geral do Estado (PGE), ao apreciar os 

aspectos constitucionais, manifestou-se pelo veto 

total ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e 

argumentos que seguem transcritos: 

 

“Compete concorrentemente ao Estado-

membro legislar sobre normas que versam 

sobre proteção à saúde, conforme orientação 

do inciso XII do artigo 24 da Constituição 

Federal. Todavia, embora sejam nobres os 

objetivos do legislador estadual, a iniciativa 

encontra óbices legais e constitucionais.  

 

A proposta legislativa visa obrigar as 

maternidades, casas de parto e hospitais a 

permitirem a presença de doulas, durante 

todo o período de trabalho de parto, parto e 

pós-parto imediato.  

 

Da simples leitura dos seus dispositivos, é 

possível perceber que ao criar conceitos (art. 

1º, §1º) e disciplinar procedimentos (art. 2º), 

incorreu em flagrante invasão de 

competência privativa da União para legislar 

sobre o exercício de atividades profissionais, 

pois, segundo a Constituição Federal, 

compete à União, de forma privativa, legislar 

sobre condições para exercício de profissões 

(art. 22, XVI). Essa matéria também é 

incursa no objeto do Direito do Trabalho, 

ramo jurídico cuja competência é privativa 

da União, conforme preceitua o art. 22, I da 

Constituição da República. 

 

Em outras palavras, a Constituição prevê, 

em seu art. art. 5º, XIII, entre os direitos 

fundamentais a liberdade de exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que 

a lei estabelecer. Logo, será lei federal a lei 

disciplinadora, na perspectiva de unificação 

das condições de exercício profissional no 

país. 

 

Embora o parágrafo único do art. 22 da CF, 

admita delegação legislativa por lei 

complementar para tratar de questões 

específicas, o legislador federal não delegou 

competência para os Estados legislarem 

sobre Direito do Trabalho, caracterizando, 

in casu, invasão pelo legislador capixaba de 

competência privativa da União. 

 

Torna-se oportuno registrar, que temas como 

este foram apreciados pelo Supremo 

Tribunal Federal em ocasiões anteriores. 

Declarou-se inconstitucionalidade de atos 

normativos estaduais que, como o analisado, 

abordavam aspectos pertinentes a condições 

para exercício de profissões, ante a 

competência exclusiva da União para 

disciplinar a matéria (Supremo Tribunal 

Federal. Plenário. Ação direta de 

inconstitucionalidade 3.587/DF. Relator: 

Ministro GILMAR MENDES. 12/12/2004, 
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unânime. Diá- rio da Justiça eletrônico 31, 

22 fev. 2008). 

   

O Supremo Tribunal Federal, em recente 

pronunciamento, declarou inconstitucionais 

leis e decretos editados pelo Estado de São 

Paulo que regulamentavam a atividade de 

despachante, conforme julgado da ADI 

4.387/SP (STF. Plenário. ADI 4.387/SP. Rel.: 

Min. DIAS TOFFOLI. 4/9/2014, un. DJe 198, 

9 out. 2014). 

 

Destaca-se, por fim que através da Portaria 

GM/MS nº 397 de 09/10/2002, a CBO – 

Classificação Brasileira de Ocupações, que é 

documento que reconhece, nomeia e codifica 

os títulos e descreve as características das 

ocupações do mercado de trabalho brasileiro 

foi autorizada e modernizada, em 

consonância com as mudanças ocorridas no 

cenário cultural, econômico e social do país 

nos últimos anos, implicando alterações 

estruturais no mercado de trabalho e nesta 

foi incluído o código 3221-35, que se refere a 

ocupação de doulas. Esta tem por finalidade 

a identificação das ocupações no mercado de 

trabalho, para fins classificatórios junto aos 

registros administrativos e domiciliares. 

Porém, os efeitos da uniformização 

pretendida pela Classificação Brasileira de 

Ocupações são de ordem administrativa e 

não se estendem as relações de trabalho. Já 

a regulamentação da profissão, conforme 

exaustivamente discorrido acima, somente é 

realizada por meio de lei. Até a presente data 

a profissão da doula não é regulamentada.   

    

Não há lei complementar que autorize 

Estados-membros a legislar sobre a 

permissão regulamentação de atividades das 

doulas em maternidades, casas de parto e 

estabelecimentos hospitalares congêneres. 

Cumpre à União regulamentar validamente 

as condições para exercício desta atividade e 

a lei, da qual emanarão as condições para o 

exercício de determinada profissão, deve ser 

federal. Conclui-se que o Autógrafo de Lei nº 

180/2017 deve ser objeto de veto total, tendo 

em vista que padece de vício de 

inconstitucionalidade, conforme evidenciado 

acima.” 

 

Como se verifica, o presente Autógrafo 

incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 

ao disposto no artigo 22, incisos I e XVI, da 

Constituição Federal razão pela qual se impõe o veto 

jurídico Total ao Autógrafo 180/2017, referente ao 

Projeto de Lei nº 213/2016. 

 

Vitória, 16 de novembro de 2017. 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

 

MENSAGEM Nº 402/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 

as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 

185/2017, que “Institui a obrigatoriedade de os 

cartórios do Estado do Espírito Santo aceitarem o 

protesto de moradores inadimplentes que estiverem 

devendo o condomínio ou aluguel”, de autoria do 

Deputado Hudson Leal, aprovado nessa Casa, 

relacionado ao Projeto de Lei nº 401/2015, para 

cumprimento das formalidades constitucionais de 

praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 

Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 

constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 

presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 

que seguem transcritos: 

 

.” “Inicialmente, observo que semelhante 

proposta legislativa já foi objeto de análise 

por este Centro de Estudos. Pelo parecer 

emitido no Processo Administrativo nº 

76476383, referente ao Projeto de Lei nº 

054/2016 de autoria do Deputado Estadual 

Gilsinho Lopes, concluiu-se pela sua 

inconstitucionalidade formal, tendo em vista 

a invasão de competência privativa da União 

para legislar sobre o assunto. Trata-se, 

portanto, de matéria semelhante ao objeto da 

presente proposta, incorrendo nos mesmos 

vícios. 

 

A atividade de protesto de títulos está 

classificada na Lei n° 8.935/94 (Lei dos 

Cartórios) como de natureza notarial. A 

Constituição Federal, em seu art. 236, assim 

estabelece: 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro 

são exercidos em caráter privado, por 

delegação do Poder Público.  

(...)  

§ 2° Lei federal estabelecerá normas gerais 

para fixação de emolumentos relativos aos 

atos praticados pelos serviços notariais e de 

registro.  

(...) 
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O mencionado artigo é regulamentado pela 

Lei Federal n° 8.935/1994 (Lei dos 

Cartórios), que dispõe sobre serviços 

notariais e de registro. 

 

A Lei Federal n° 9.492/1997 define 

competência e regulamenta os serviços 

concernentes ao protesto de títulos e outros 

documentos de dívida. Nela não há nenhuma 

discriminação, delimitação ou restrição 

acerca do tipo de título ou outro documento 

de dívida que possa ser objeto de protesto.  

 

O atual Código de Processo Civil, por sua 

vez, estabelece no artigo 784, inciso VIII, o 

que são títulos executivos extrajudiciais, 

contemplando no artigo o crédito, 

documentalmente comprovado, decorrente de 

aluguel de imóvel, bem como de encargos 

acessórios, tais como taxas e despesas de 

condomínio. 

 

Desse modo, o protesto de dívidas de 

aluguéis e despesas de condomínio já é 

permitido na legislação federal, não sendo, 

portanto, possível a edição de norma 

estadual com esse objetivo, uma vez que 

tratou de matéria cuja competência foi 

constitucionalmente atribuída à União.  

 

A Constituição Federal em seu art. 22, inciso 

I conferiu à União a competência privativa 

para legislar sobre direito civil e comercial, 

não podendo os estados nem o Distrito 

Federal legislarem sobre essas matérias 

exceto se houver autorização formal da 

União, mediante edição de Lei 

Complementar.  

 

Não há dúvidas, portanto, do vício de 

inconstitucionalidade formal do autógrafo de 

lei sob exame, por invasão de competência 

legislativa privativa da União (art. 22, inc. I, 

da Constituição Federal). Conclui-se que o 

Autógrafo de Lei nº 185/2017 em questão 

deve ser objeto de veto total, tendo em vista 

que padece de vício de inconstitucionalidade, 

conforme evidenciado acima 

 

Como se verifica, o presente Autógrafo 

incorre em vício de inconstitucionalidade formal 

por ofensa ao disposto no artigo 22, inciso I, da 

Constituição Federal razão pela qual se impõe o 

veto jurídico Total ao Autógrafo 185/2017, 

referente ao Projeto de Lei nº 401/2015. 

 
Vitória, 16 de novembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 403/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 

as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 

179/2017, que “Dispõe sobre a veiculação de vídeos 

educativos alusivos a políticas sobre drogas na 

abertura de todos os shows que forem realizados no 

Estado.”, de autoria do Deputado Bruno Lamas, 

aprovado nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei 

nº 87/2015, para cumprimento das formalidades 

constitucionais de praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 

Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 

constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 

presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 

que seguem transcritos: 

 

“A matéria tratada no Autógrafo de Lei em 

análise é concernente à proteção e defesa da 

saúde, afinal o uso de drogas acarreta a 

dependência química, que possui 

elevadíssimo potencial lesivo para saúde, 

levando, em muitos casos, a morte do 

usuário. No caso em comento, a competência 

legislativa é concorrente entre a União, os 

Estados e o Distrito Federal, a teor do 

disposto no artigo 24, XII da Constituição 

Federal. 

 

Não subsistem dúvidas quanto à 

possibilidade de atuação legislativa por 

parte dos Estados quando se tratar de 

questão referente à proteção e defesa da 

saúde. No entanto, ainda assim, o Autógrafo 

de Lei nº 179/2017 revela-se 

inconstitucional, não pelo aspecto da 

competência legislativa concorrente, mas por 

incorrer em afronta aos Princípios da 

Reserva da Administração e da Separação 

dos Poderes. 

 

Ao observar o presente Autógrafo de Lei, 

verifica-se, de plano, a imposição de deveres 

ao Poder Executivo Estadual, como o de 

controlar e fiscalizar o cumprimento da Lei. 

O comando veiculado no Autógrafo em 

análise fere a independência dos Poderes do 

Estado, já que o Poder Legislativo está 

determinando ao Poder Executivo a adoção 

de uma ação governamental, cuja 

implementação limita a discricionariedade 
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inerente ao funcionamento da máquina 

estatal e implica aumento dos gastos 

públicos.  

 

Somente o Chefe do Executivo pode dar 

início a processo legislativo sobre matéria 

concernente à estruturação e funcionamento 

dos órgãos do Poder Executivo, os quais lhe 

são subordinados. A respeito do assunto, o 

art. 63, par. ún., inc. IV, da Constituição 

Estadual, preceitua que compete ao Chefe do 

Poder Executivo com exclusividade a direção 

superior da Administração, bem como a 

estruturação e atribuições das Secretarias de 

Estado e órgãos do Poder Executivo. 
 

 

É expressamente vedado ao Poder 

Legislativo editar comandos que interfiram 

nas atribuições próprias do Chefe do 

Executivo, e adentrar na esfera de 

competência do Poder Executivo, tão pouco 

imputar a este qualquer obrigação que o 

vincule no exercício de suas atribuições. Tal 

atitude fere o Princípio da Separação dos 

Poderes e vai de encontro com as diretrizes 

constitucionais (ADI-MC 2646/SP - Medida 

Cautelar na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade; Relator(a): Min. 

Maurício Corrêa; Julgamento: 01/07/2002; 

Órgão Julgador: Tribunal Pleno). 

 

Ao editar norma que impõe dever aos órgãos 

do Poder Executivo, como o dever de criar 

estrutura de fiscalização e imposição de 

multa, o legislador estadual atuou fora de 

seu âmbito de competência, fazendo com que 

o autógrafo de lei em análise esteja eivado 

de inconstitucionalidade formal insanável, 

por ofensa ao art. 61, § 1º, inc. II, “b”, da 

Constituição Federal, bem como ao art. 63, 

par. ún., inc. III, da Constituição Estadual. 

Conclui-se que o Autógrafo de Lei nº 

179/2017 deve ser objeto de veto total, tendo 

em vista que padece de vício de 

inconstitucionalidade, conforme evidenciado 

acima.” 

 

Como se verifica, o presente Autógrafo 

incorre em vício de inconstitucionalidade formal por 

ofensa ao disposto no artigo 61, §1º, inciso II, alínea 

“b”, da Constituição Federal e artigo 63, parágrafo 

único, inciso III, da Constituição Estadual, razão pela 

qual se impõe o veto jurídico Total ao Autógrafo 

179/2017, referente ao Projeto de Lei nº 87/2015. 

 

 

Vitória, 16 de novembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 404/2017 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

 

Em observância aos princípios constitucionais, 

comunico a Vossa Excelência e aos demais membros 

dessa Casa de Leis, que ficarei afastado das 

atividades de governo durante o período de 

18/11/2017 a 22/11/2017 atendendo o convite da 

Fundação Lemann, da Universidade Yale e da Escola 

de Governo Blavatnik da Universidade de Oxford, 

para participar do Programa de Liderança “Uma nova 

Gestão Pública para um novo Brasil”. 

 

Nesse período, assumirá as atividades de governo o 

Vice-Governador do Estado, o Excelentíssimo Sr. 

César Roberto Colnaghi, nos termos do art. 82 da 

Constituição Estadual.  

 

Vitória, 16 de novembro de 2017 

 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 405/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

 

Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa o incluso Projeto de Lei que “Altera a Lei 

n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, a Lei n.º 

10.370, de 22 de maio de 2015 e a Lei n.º 10.647, de 

5 de maio de 2017”. 
 

Dentre as alterações propostas para a Lei 

nº 7.000/2001 têm-se alguns ajustes textuais, em 

relação às operações com mercadorias ou bens 

importados ao abrigo da Lei n.º 2.508/1970, com 

vistas a tornar a legislação mais eficiente, sem, 

contudo, alterar a abrangência do regramento 

atualmente aplicável ao comércio exterior. Além 

disso, busca-se instituir novo tratamento tributário às 

mercadorias e bens listados no Anexo VII e VIII do 

Regulamento – RICMS/ES, com a fixação da 

alíquota do imposto em 12%, em substituição à 

técnica de redução da base cálculo que vigora 

atualmente. 
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No tocante às modificações para o art. 148 da 

Lei n.º 7.000, propõe-se a redução do valor de 

referência para a interposição do Recurso de Ofício 

ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais. Trata-se 

de uma medida de controle importante para garantir o 

interesse público. Em 2015 o valor de referência era 

de 2.000 VRTES e foi aumentado para 20.000 

VRTEs, com o objetivo de dar mais celeridade ao 

processo de julgamento, diante do estoque de mais de 

8.000 processos naquele momento. Ocorre que esse 

grande volume de processos foi substancialmente 

reduzido por meio do trabalho das Turmas de 

Julgamento, criadas pela Lei n.º 10.370, de modo 

que, agora, é possível estabelecer um patamar mais 

adequado ao atual ritmo de julgamento dos 

processos. Assim, propõe-se que a necessidade de 

recurso de ofício ocorra nos casos de decisões de 

primeira instância em que o valor diminuído do 

montante lançado seja superior a 5.000 (cinco mil) 

VRTEs, atualmente, R$ 15.932,50 (quinze mil e 

novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos). 

 

As alterações propostas para Lei n.º 10.370/2015, 

visam dar novas atribuições às Turmas de 

Julgamento, especialmente para: a) proceder a 

análises sobre pedidos de transferência de crédito 

acumulado; b) julgar impugnações relacionadas à 

exclusão de ofício do Simples Nacional e ao 

credenciamento em geral.  Propõe-se, ainda, a 

alteração da meta de julgamento dos processos 

administrativo-fiscais em primeira instância, para que 

seja possível alocar julgadores das turmas na tarefa 

de atualização da legislação tributária capixaba, 

especialmente do Regulamento do Imposto sobre 

Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do 

Estado do Espírito Santo (RICMS), que foi elaborado 

de 2002, e que carece de uma ampla revisão, diante 

das inúmeras alterações introduzidas desde a sua 

publicação. 

 

Importa destacar que a redução da meta de 

julgamentos de primeira instância não implicará 

qualquer violação do princípio da duração razoável 

do processo, na medida em o novo modelo de gestão 

do contencioso fiscal do Estado do Espirito Santo, 

estabelecido pela referida Lei, permitiu reduzir o 

prazo de julgamento dos processos para patamares 

adequados. 

 

Diante das considerações acima expostas, Senhor 

Presidente e ilustres pares, solicitamos o empenho de 

Vossas Excelências no sentido de aprovar o referido 

Projeto de Lei, por reconhecerem o interesse público 

que ele traduz. 

 

Vitória, 16 de novembro de 2017. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

PROJETO DE LEI Nº 437/2017 

 

Altera a Lei n.º 7.000, de 27 de 

dezembro de 2001, a Lei n.º
 
10.370, 

de 22 de maio de 2015 e a Lei n.º 

10.647, de 5 de maio de 2017. 

 

Art. 1ºO art. 20 da Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro 

de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 20 (...) 

(...) 

II - (...) 

(...) 

m) nas operações com mercadorias listadas 

nos Anexos VII e VIII do Regulamento; 

(...) 

VIII - nas operações, a seguir indicadas, com 

mercadorias ou bens importados ao abrigo da 

Lei n.º 2.508, de 1970: 

 

a) nas entradas: 

1. 4% (quatro por cento), observadas as 

condições previstas no § 4.º; ou 

2. 12% (doze por cento), no caso de 

mercadorias ou bens sem similar nacional; e 

b) nas saídas internas destinadas a 

estabelecimento atacadista estabelecido neste 

Estado: 

1. 4% (quatro por cento), observadas as 

condições previstas no § 4.º; e 

2. 12% (doze por cento), no caso de 

mercadorias ou bens sem similar nacional. 

(...).” (NR) 

 

Art. 2ºO art. 148 da Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro 

de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 148.(...) 

(...) 

§ 1º Em quaisquer das hipóteses previstas 

neste artigo, o recurso somente será 

interposto quando o valor diminuído do 

montante lançado for superior a 5.000 (cinco 

mil) VRTEs, na data em que for prolatada a 

decisão. 

§ 2º Quando a autoridade julgadora de 

primeira instância declarar a insubsistência 

ou a nulidade de auto de infração cujo valor 

total lançado for igual ou inferior a 5.000 

(cinco mil) VRTEs, o processo será 

imediatamente arquivado. 

(...).” (NR) 

 

Art. 3º Os dispositivos abaixo relacionados da Lei n.º
 

10.370, de 22 de maio de 2015, passam a vigorar com 

as seguintes alterações: 

 

“Art. 4º Às Turmas de Julgamento de 

Primeira Instância compete, observada a 
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legislação processual de cada espécie 

tributária, decidir: 

I - acerca de impugnação apresentada pelo 

sujeito passivo contra exigência de crédito 

tributário lançado em auto de infração; 

II - sobre transferência de crédito acumulado 

do ICMS; e 

III - em caráter definitivo, sobre: 

a) pedidos de repetição de indébito, de 

isenção e de regime especial; 

b) impugnação contra exclusão: 

1. do Simples Nacional; e 

2. de credenciamento em geral; e 

c) alegação de extinção de crédito tributário 

de natureza não contenciosa apresentada no 

prazo fixado para cumprimento de exigência 

contida em aviso de cobrança. 

(...) 

 

Art. 16.  (...)  

(...) 

§ 2º As Turmas de Julgamento não poderão 

realizar sessão de julgamento com quantidade 

de processos inferior à fixada nos termos do 

art. 36, § 1.º, II. 

(...) 

 

Art. 36.  (...) 

§ 1º O pagamento da gratificação de presença 

a que se refere: 

I – o pagamento da gratificação de presença a 

que se refere o art. 34 será efetuado conforme 

dispuser o Regimento Interno do Conselho 

Estadual de Recursos Fiscais; e 

II - o pagamento da gratificação de presença 

a que se refere o art. 35 fica condicionado a 

que seja julgada, na respectiva sessão, a 

quantidade mínima de processos estabelecida 

em ato conjunto expedido pelo Secretário de 

Estado da Fazenda, pelo Subsecretário de 

Estado da Receita e pelo Gerente Tributário. 

(...)” (NR) 

 

Art. 4º O art. 7.º da Lei n.º 10.647, de 5 de maio de 

2017 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

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

sua publicação, produzindo efeitos a partir do 

primeiro dia do quarto mês subsequente ao de 

sua publicação exceto em relação às 

alterações introduzidas pelo art. 2.º, na parte 

que trata: 

 

I - dos arts. 5.º-A, 78 e 132, que vigorarão a 

partir do primeiro dia do mês subsequente ao 

de sua publicação; e 

II - do art. 131, que vigorará a partir de 1.º de 

janeiro de 2018.” (NR) 

 

Art. 5º  Ficam revogados os dispositivos abaixo 

relacionados da Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 

2001: 

 

I - o inciso XI e os §§ 14 e 15 do art. 5.º-A; e 

II - o inciso IX e o § 5.º do art. 20. 

 

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

publicação, exceto em relação à alteração introduzida 

pelo art. 3.º no art. 36, § 1.º, inciso I da Lei n.º 

10.370, de 22 de maio de 2015, que produzirá efeitos 

a partir de 25 de maio de 2015, e ao disposto art. 1º, 

que produzirá efeitos a partir de 12 de julho de 2017. 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.155 

 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” a 

MARCIO CLAYTON DA SILVA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com os artigos 2º da 

Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 

1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” no Grau de “Cavaleiro”, a Marcio Clayton 

da Silva, concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 

respectivo Grau. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

16 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.156 

 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” a 

CRISTIANE STEM. 
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A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com os artigos 2º da 

Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 

1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” no Grau de “Cavaleiro”, a CRISTIANE 

STEM, concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 

respectivo Grau. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

16 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.161 

 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 

XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

combinado com os artigos 2º da Resolução 1.390, de 

10.10.1984 e 4º da Resolução nº 1.391, de 

17.10.1984, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” no Grau de “Grã-Cruz”, a Luiz Inácio 

Lula da Silva, concedendo-lhe as insígnias e o 

Diploma do respectivo Grau. 
 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária  

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário  

RESOLUÇÃO Nº 5.162 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo “Zacimba 

Gaba” a ILMA VIANA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 4.377, 

de 01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 

Legislativo “Zacimba Gaba” a Ilma Viana. 

 

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

sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.163 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Zacimba Gaba” a ENI DE CÁSSIA 

GONÇALVES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 

XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

combinado com a Resolução nº 4.377, de 01.06.2016, 

promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 

Legislativo “Zacimba Gaba” a ENI DE CÁSSIA 

GONÇALVES. 

 

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

sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 5.164 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo “Zacimba 

Gaba” a VANDA DE SOUZA VIEIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento Interno, 

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

combinado com a Resolução nº 4.377, de 01.06.2016, 

promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 

Legislativo “Zacimba Gaba” a Vanda de Souza 

Vieira. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.165 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Zacimba Gaba” a SANDRO CABRAL DA 

SILVA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 

XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

combinado com a Resolução nº 4.377, de 01.06.2016, 

promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 

Legislativo “Zacimba Gaba” a Sandro Cabral da 

Silva. 

 

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

sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 5.166 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo “Zacimba 

Gaba” a ANTÔNIO CARLOS DO NASCIMENTO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 4.377, 

de 01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 

Legislativo “Zacimba Gaba” a Antônio Carlos 

do Nascimento. 

 

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

sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.167 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Zacimba Gaba” a MARIA LAURINDA 

ADÃO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 4.377, 

de 01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 

Legislativo “Zacimba Gaba” a Maria Laurinda 

Adão. 

 

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

sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 5.168 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Zacimba Gaba” a NELZA DA NEVES 

FERREIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 4.377, 

de 01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 

Legislativo “Zacimba Gaba” a Nelza da Neves 

Ferreira. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.169 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo “Zacimba 

Gaba” a ROSA DOS SANTOS DEALDINA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 4.377, 

de 01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 

Legislativo “Zacimba Gaba” a ROSA DOS SANTOS 

DEALDINA. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 5.170 

 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo “Zacimba 

Gaba” a MÁRCIA MARIA RANGEL MONTEIRO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 

XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

combinado com a Resolução nº 4.377, de 01.06.2016, 

promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 

Legislativo “Zacimba Gaba” a Márcia Maria Rangel 

Monteiro. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.171 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo “Zacimba 

Gaba” a GESSI CASSIANO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 4.377, 

de 01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 

Legislativo “Zacimba Gaba” a GESSI CASSIANO. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 5.172 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo “Zacimba 

Gaba” a LAURA FELIZARDO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 4.377, 

de 01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 

Legislativo “Zacimba Gaba” a LAURA 

FELIZARDO. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.173 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo “Zacimba 

Gaba” a PAULO FERNANDES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 4.377, 

de 01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 

Legislativo “Zacimba Gaba” a PAULO 

FERNANDES. 

 

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

publicação. 

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 5.174 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo “Zacimba 

Gaba” a JÚLIO CÉSAR QUINTAS D’OLIVEIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 4.377, 

de 01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 

Legislativo “Zacimba Gaba” a JÚLIO CÉSAR 

QUINTAS D’OLIVEIRA. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

DECRETOS 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 62/2017 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao SR. EUGÊNIO 

INÁCIO MARTINI. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 

XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 

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

Santense ao SR. EUGÊNIO INÁCIO MARTINI. 
 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 63/2017 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao SR. BRUNO 

FUNCHAL. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 

XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 

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

Santense ao SR. BRUNO FUNCHAL. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

14 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

 

ATO Nº1948 

 

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 n.º 46, de 31 de 

janeiro de 1994, AGLAIA MOREIRA MURAD 

BRUMANA, do cargo em comissão de Supervisor 

do Setor de Auditoria Interna, código SSAI, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DO ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº1949 

 

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 n.º 46, de 31 de 

janeiro de 1994, GIOVANNA FURTADO 

CHIABAI, do cargo em comissão de Supervisor da 

Equipe de Revisão da Procuradoria, código SERP, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DO ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO N º1950 

 

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 n.º 46, de 31 de 

janeiro de 1994, IVAN LUIZ PAGANINI, do cargo 

em comissão de Supervisor de Gabinete da 

Subdireção Geral da Secretaria, código SGSDGS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DO ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1951 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 

suas atribuições legais, resolve, 
 

CESSAR, os efeitos do Ato nº 1584, 

publicado em 18/08/2017, que designou a servidora 

efetiva ELAINE SILVA DO COUTO, matrícula nº 

208156, para o exercício da seguinte Função 

Gratificada de atividades de Controle de Prazos e 

Distribuição de Processos, existente no âmbito da 

Procuradoria Geral, classificada como FG2. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DO ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1952 

 

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 n.º 46, de 31 de janeiro de 

1994, IVAN LUIZ PAGANINI, para exercer o 

cargo em comissão de Supervisor do Patrimônio, 

código SPATRI, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DO ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1953 
 

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 n.º 46, de 31 de janeiro de 

1994, GIOVANNA FURTADO CHIABAI, para 

exercer o cargo em comissão de Supervisor do 

PROCON Assembleia, código SPROCON, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DO ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO N º 1954 

 

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 n.º 46, de 31 de janeiro de 

1994, AGLAIA MOREIRA MURAD BRUMANA, 

para exercer o cargo em comissão de Supervisor da 

Equipe de Revisão da Procuradoria, código SERP, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DO ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1955 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais e 

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

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

qual regulamenta a concessão de assistência à saúde 

na forma de auxílio financeiro aos servidores da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

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

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

processo nº 173248, resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 

Resolução nº 3.187/2012 à servidora DRIELLY 

SCHMOR DOS SANTOS, matrícula nº 209148, 

ocupante do cargo em comissão de Coordenador-

Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código CGGRP. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1956 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 Considerando o Ato nº 3260, de 01/08/2008, 

publicado em 03/09/2008, alterado pelo Ato nº 267, 

de 31/03/2010, que regulamenta a concessão de 

Incentivo Educacional, resolve: 

 

 CONCEDER à servidora ELAINE SILVA 

DO COUTO, Técnico Legislativo Sênior - ETLS, 
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matrícula nº 208156, o 2º (segundo) INCENTIVO 

EDUCACIONAL de 5% (cinco por cento) sobre o 

vencimento do respectivo cargo efetivo, a partir de 

04/10/2017, conforme o art. 3º, da Lei nº 8.950/2008, 

alterada pela Lei nº 10.083/2013 e pela Lei nº 

10.225/2014. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1957 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais e 

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

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

qual regulamenta a concessão de assistência à saúde 

na forma de auxílio financeiro aos servidores da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

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

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

processo nº 173235, resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 

Resolução nº 3.187/2012 à servidora LAIZ GINELI 

PAVAN, matrícula nº 208648, ocupante do cargo em 

comissão de Adjunto de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ADGRP. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1958 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 

2º, da Lei Complementar nº 46, de 3l de janeiro de 

l994, AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA 

KIFFER, matrícula nº 207998, para substituir 

FABIANO BUROCK FREICHO, matrícula nº 

201426, no cargo em comissão de Secretário de 

Gestão de Pessoas,  SGP, no período de 07 a 

22/12/2017, por motivo de férias do titular. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DO ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1959 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 DESIGNAR a servidora efetiva 

ELISANGELA CAMPOS RODRIGUES, 

matrícula nº 207963, ocupante do cargo efetivo de 

Técnico Legislativo Sênior, para exercer a Função 

Gratificada de Coordenação do Grupo de Recursos 

Humanos, FG3, em substituição a servidora MARIA 

DE LOURDES ZAMPROGNO DARIO, matrícula 

nº 16600, afastada a partir de 24/11/2017, por motivo 

de férias, enquanto durar seu afastamento. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DO ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1960 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e em 

conformidade com o Ato nº 0644, publicado em 17 

de março de 2015, que regulamentou os critérios de 

avaliação da aptidão e capacidade do servidor 

nomeado para o exercício do cargo efetivo, e do 

cumprimento dos requisitos, para fins de aprovação 

em Estágio Probatório, aplicáveis aos servidores 

públicos da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, regidos pela Lei Complementar nº 

46/1994 (e suas posteriores alterações), resolve: 

 

 CONFIRMAR no cargo e DECLARAR 

estável no serviço público estadual, a partir do dia 10 

de novembro de 2017, a servidora RAQUEL 

NICOLAU DO AMARAL PUPPIM, matrícula nº 

208567, no cargo efetivo de TÉCNICO 

LEGISLATIVO SÊNIOR I (Secretaria 
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Legislativa/Secretaria Administrativa), na forma 

do Artigo 41 da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, com a nova redação que lhe foi 

dada pelo Art. 6º da Emenda Constitucional nº 

19/1998, na forma dos Artigos 38 e 42 da Lei 

Complementar nº 46/1994, de acordo com a 

Resolução nº 2.890/2010 e suas alterações, conforme 

o relatório conclusivo da Comissão de Avaliação de 

Estágio Probatório nos autos do processo 

administrativo nº 151468/2015. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1961 

 

 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, ALEXANDRE ZARDINI 

JANTORNO, do cargo em comissão de 

Subcoordenador de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código SCGRP, do Gabinete do 

Deputado Esmael de Almeida, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

173437/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1962 

 

 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, JANDERSON ROCHA DE ANDRADE, 

para exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete da Deputada Luzia Toledo, por 

solicitação da própria Deputada, contida no processo 

nº 173442/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1963 

 

 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, FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 

CASTRO, para exercer o cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 

Deputado Esmael de Almeida, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

173439/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1964 

 

 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, WESLEY DE SOUZA DE ALMEIDA, para 

exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, no gabinete do Deputado Esmael de 

Almeida, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº 173438/2017. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

20 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 
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ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 

Fica rescindido, a partir de 17/11/2017, 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, EDUARDO PRADO DE LIMA. 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

17 de novembro de 2017. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: CAROLINE BREMER 

MACHADO 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL – 

Ensino Superior 

 

4. VIGÊNCIA: 21.11.2017 a 20.11.2018 

5. VALOR MENSAL 

DO CONTRATO: 

R$ 901,05 (novecentos e 

um reais e cinco 

centavos). 

6. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

3.3.90.36.00 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de novembro de 2017. 
 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

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

 

PORTARIA Nº 316 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações do Processo nº 

173024/2017, resolve, 

 

CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias 

regulamentares referentes ao exercício de 2017, a 

servidora MARISA DE OLIVEIRA PONTES 

MERCON, matrícula nº 203324, para o período de 

05/02 a 06/03/2018.  

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

16 de novembro de 2017. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico nº 031/2017 

Processo nº 172198/2017 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de 

Apoio, torna público aos interessados que a 

Mesa Diretora HOMOLOGOU o Pregão 

Eletrônico nº 031/2017, referente à contratação 

de empresa para prestação de serviços de locação 

de veículos zero km sem motorista, sem 

combustível e com quilometragem livre, que 

teve como resultado do lote único: Delta 

Automotores LTDA - ME (CNPJ nº 

05.080.045/0001-37), com valor total de R$ 

99.979,20 (noventa e nove mil, novecentos e 

setenta e nove reais e vinte centavos). 
 

Maiores informações através do e-mail: 

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

3874 

 

Vitória/ES, 20 de novembro de 2017. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico N° 034/2017 

Processo nº 171968/2017 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de 

Apoio, torna público que realizará licitação, sob 

a modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, 
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de acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e 

suas alterações, por meio de Sistema Eletrônico, 

para a CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 
GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO 

DE COMBUSTÍVEIS E LAVAGEM EXTERNA 

E LIMPEZA INTERNA INCLUÍDA 

ASPIRAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, 

ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E 

OPERAÇÃO DE UM SISTEMA 

INFORMATIZADO, VIA INTERNET, DE 

GESTÃO DE FROTA COM A AQUISIÇÃO DE 

COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS DE LAVAGEM, 

ATRAVÉS DA TECNOLOGIA DE CARTÃO 

ELETRÔNICO COM OU SEM CHIP, PARA OS 

VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVOS AO 

ABASTECIMENTO E LAVAGEM DA FROTA 

DESTA CASA DE LEIS, conforme especificação 

contida no Anexo I do Edital. 

 

Recebimento das Propostas até:  

01/12/2017 às 14:00h. 

 

Abertura das Propostas:  

01/12/2017 às 14:00h. 

 

Início da Sessão de Disputa: 01/12/2017 às 16:00h. 

 

O Edital estará disponível no site: 

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

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

www.licitacoes-e.com.br. 

 

Maiores informações através do e-mail: 

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

Vitória/ES, 20 de novembro de 2017. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 
 

COMUNICADO 
 

 

CURSOS OFERTADOS PELA ESCOLA DO 

LEGISLATIVO 
(aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo e conveniados) 

 

COMUNICADO 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

E RECREDENCIAMENTO DE DOCENTES 

EDITAL N° 01/2017 

 

A ESCOLA DO LEGISLATIVO, em atendimento ao 

que dispõe o Art. 19 da Resolução 3.637 de 2013, torna 

pública as normas gerais para o processo seletivo 

simplificado interno para credenciamento e 

recredenciamento de docentes para a Escola do 

Legislativo. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O presente processo seletivo é restrito aos servidores 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo e será válido para o ano de 2018. 

 

1.2 A seleção de que trata este Edital de credenciamento 

compreenderá o exame de conhecimentos e 

habilidades mediante Análise Curricular e Aula 

demonstrativa. 

 

1.3 O recredenciamento de que trata este Edital 

compreenderá a apresentação do Requerimento de 

Recredenciamento devidamente preenchido e 

assinado pelo docente que foi credenciado para o ano 

de 2017. 

 

1.4 O Edital de seleção será divulgado no Diário Oficial 

do Legislativo-DPL e disponibilizado no endereço 

eletrônico www.al.es.gov.br no link “Escola do 

Legislativo”. Além destes meios, a divulgação 

poderá se dar ainda por intermédio de outros 

instrumentos internos de publicidade da Assembleia 

Legislativa. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições ocorrerão no período de 27 de 

novembro a 30 de novembro de 2017, de 8h às 18h, no 

local determinado neste Edital. O servidor que não se 

inscrever ou apresentar o requerimento de 

recredenciamento neste período ficará automaticamente 

excluído deste certame. 

 

 

2.2 Local da Inscrição: Sede da ESCOLA DO 

LEGISLATIVO, situada na sala 905, 9º andar na Torre 

Legislativa – Recepção da Escola do Legislativo. 

 

2.3 Para Credenciamento os candidatos deverão retirar a 

ficha de inscrição, que estará disponível no endereço 

eletrônico www.al.es.gov.br, no link “Escola do 

Legislativo” e apresentá-la no local de inscrição constante 

do item 2.2, devidamente preenchida, assinada e 

acompanhada dos documentos abaixo relacionados em 

envelope lacrado/fechado, após conferência da 

documentação: 

a) Cópia do diploma devidamente reconhecido pelo 

Ministério da Educação e Cultura - MEC, acompanhado 

do histórico escolar; ou  

b) Cópia da Certidão original de conclusão do curso, 

acompanhada do histórico escolar.  

c) Currículo; 

d) Documento comprobatório de experiência em docência, 

quando for o caso.  

e) Documento comprobatório de experiência no serviço 

público, quando for o caso.  

 

2.4 Para comprovação da autenticidade dos documentos 

constantes das alíneas a e b, o servidor deverá apresentar, 

http://www.al.es.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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atendidas as formalidades exigidas pela legislação 

pertinente, cópia do original para conferência. 

 

2.5 Para Recredenciamento os candidatos deverão retirar 

o requerimento de recredenciamento, que estará disponível 

no endereço eletrônico www.al.es.gov.br, no link “Escola 

do Legislativo”, e apresentá-lo no local de inscrição 

constante do item 2.2, devidamente preenchido e assinado, 

em envelope lacrado/fechado. 

 

2.6 Os documentos apresentados pelos candidatos para 

atender os quesitos “Experiência do Docente” e “ 

Experiência no Serviço Público”, constantes na Etapa I 

(Anexo II), deverão ser apresentados de forma que a 

referida experiência seja comprovada por meio da 

contagem de tempo de serviço em dias, meses ou anos. 

Qualquer outra forma de medida apresentada das 

respectivas experiências não será aceita para fins de 

cômputo desses quesitos. 

2.7 Os dados informados no ato da inscrição serão de 

responsabilidade exclusiva do candidato. 

 

2.8 No ato da inscrição ou apresentação do requerimento 

de recredenciamento, o candidato receberá comprovante, 

devidamente assinado, por servidor da Escola do 

Legislativo. 

 

2.9 A inscrição poderá ser realizada pelo candidato ou por 

procurador legalmente constituído. 

 

2.9.1 No caso de inscrição por procuração, além dos 

documentos do candidato representado mencionados no 

item 2.3, deverá ser apresentado o instrumento particular 

de procuração e a cópia da Cédula de Identificação 

(expedida por órgão oficial) do procurador, devendo toda 

documentação estar anexada ao processo de inscrição. 

 

2.9.2 O candidato inscrito por procuração assume total 

responsabilidade pelas informações prestadas por seu 

procurador, arcando com as consequências de eventuais 

erros de seu representante no preenchimento do 

requerimento de inscrição ou na apresentação dos 

documentos exigidos. 

 

2.10 No ato da inscrição a falta de qualquer um dos 

documentos, constantes no item 2.3 alíneas a, b e c do 

presente edital, importará no indeferimento da referida 

inscrição. 

 

2.11 No ato da inscrição, o candidato deverá escolher o(s) 

eixo(s) temático(s) em que pretende atuar, conforme 

disposto no Anexo I deste Edital, devendo existir 

correspondência pedagógica com a sua formação 

acadêmica. 

 

2.11.1 A escolha pelo eixo temático possui apenas caráter 

orientador quanto a preferência de atuação do professor 

(candidato). Tal escolha não inviabiliza a atuação em eixo 

diverso, desde que verificada a demanda pela Escola do 

Legislativo e guardada a correspondência com a formação 

acadêmica.  

 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

3.1 As etapas de seleção para o credenciamento dos 

docentes serão realizadas nas datas e horários, definidos 

em cronograma estabelecido pela Escola do Legislativo, 

que serão divulgadas no DPL, e disponível no endereço 

eletrônico www.al.es.gov.br no link “Escola do 

Legislativo”. Além destes meios, a divulgação poderá se 

dar ainda por intermédio de outros instrumentos internos 

de publicidade da Assembleia Legislativa. 

3.2 O processo de seleção se dará nas seguintes Etapas: 

 

3.2.1 ETAPA I: ANÁLISE CURRICULAR  

 

3.2.1.1 Esta etapa seguirá os critérios de pontuação 

constantes do Anexo II. 

 

3.2.1.2 Só será concedida pontuação no quesito “Formação 

Acadêmica”, que consta da Etapa I (Anexo II), aos títulos 

que observarem correspondência pedagógica com o Eixo 

Temático escolhido pelo candidato. 

 

3.2.1.3 O cômputo dos pontos obtidos nesta Etapa será de 

responsabilidade do Corpo Gestor da Escola do 

Legislativo. 

 

3.2.2 ETAPA II: AULA DEMONSTRATIVA 

3.2.2.1 O candidato que cumprir a Etapa I será convocado 

para a apresentação de Aula Demonstrativa, cujo tema será 

correspondente ao Eixo temático selecionado no ato da 

inscrição.  

 

3.2.2.2 A avaliação da Aula Demonstrativa (Etapa II) se 

dará observando os quesitos e as escalas de pontuação 

contidas no Anexo III. 

 

3.2.2.3 O candidato terá disponível para sua apresentação, 

sala de aula com recursos didáticos para execução desta 

etapa, definidos pela supervisão pedagógica da Escola do 

Legislativo. 

 

3.2.2.4 A avaliação da Aula Demonstrativa será de 

responsabilidade do Corpo Gestor da Escola, por meio de 

uma Comissão composta de, no mínimo, 02 (dois) 

servidores da Escola do Legislativo e pelo supervisor 

pedagógico da Escola do Legislativo que presidirá a 

Comissão de Avaliação. 

 

3.2.2.5 Nas ausências ou impedimentos do supervisor 

pedagógico, incluindo o disposto no item 8.2 deste Edital, 

assumirá a presidência da Comissão de Avaliação o 

Coordenador Especial da Escola do Legislativo. 

 

3.2.2.6 O tema a ser ministrado, dentro do Eixo temático 

escolhido pelo candidato, que será alvo da avaliação na 

Etapa II (Aula Demonstrativa), deverá ser apresentado por 

meio de um Plano de Aula à Escola do Legislativo, no 

mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da data marcada 

para a referida avaliação. A forma pela qual deverá ser 

apresentado tal requisito será informada quando da 

divulgação da data para participação desta Etapa. 

3.2.2.7 A Aula Demonstrativa terá duração de no mínimo 

15 (quinze) minutos e no máximo 20 (vinte) minutos. 

 

3.2.2.8 A pontuação final do candidato nesta etapa (Aula 

Demonstrativa) se dará pela soma dos pontos obtida em 

cada quesito, conforme disposto no Anexo III, combinado 

com o Anexo III-A. 

 

3.2.2.9 O candidato que não alcançar no mínimo 25 (vinte 

e cinco) pontos nesta etapa estará eliminado do presente 

certame. 

http://www.al.es.gov.br/
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3.2.2.10 O candidato que não comparecer para a Aula 

Demonstrativa na data e hora marcadas será considerado 

desistente e estará automaticamente eliminado do processo 

seletivo. 

4. RESULTADO FINAL 

 

4.1 Será considerado habilitado e, consequentemente, 

credenciado para compor o corpo de docentes da Escola do 

Legislativo, o candidato que: 

 

a) Nos casos de credenciamento, alcançar pontuação 

superior a 30 (trinta) pontos, somados em todas as 

etapas, observado o disposto no item 3.2.2.9.  

b) Nos casos de recredenciamento, apresentar o 

formulário próprio, conforme previsto no item 

2.5., dentro do prazo estabelecido neste edital. 

 

4.2 A relação final dos candidatos credenciados em seus 

respectivos Eixos Temáticos e professores recredenciados, 

será divulgada, no DPL e no endereço eletrônico 

www.al.es.gov.br no link “Escola do Legislativo”. Além 

destes meios, a divulgação poderá se dar ainda por 

intermédio de outros instrumentos internos de publicidade 

da Assembleia Legislativa. 

 

4.3 O credenciamento do candidato não implicará, 

necessariamente, sua designação para a prática da docência 

junto à Escola, mas sim mera expectativa, já que este ato 

será pautado conforme critérios de conveniência e 

oportunidade da Escola do Legislativo no atendimento às 

diretrizes do seu planejamento pedagógico. 

 

4.4 O docente credenciado será designado, observado o 

item 4.3, para o respectivo curso definido 

pedagogicamente pela Escola do Legislativo, considerando 

a compatibilidade da formação do credenciado em relação 

ao conteúdo a ser ministrado. 

 

 

5. CONVOCAÇÃO DO DOCENTE 

5.1 Os docentes credenciados serão designados de acordo 

com as necessidades da Escola do Legislativo, observado 

sempre, a validade deste certame. 

 

5.2 A designação dos docentes credenciados, quando for o 

caso, se dará nos termos do disposto no § 1º, do artigo 20 

da Resolução 3.637/2013. 

 

5.3 O credenciado, quando designado para a docência, 

será, ao final do curso ministrado, avaliado pelos alunos, 

por meio do “Formulário de Avaliação do Curso” e caso a 

sua avaliação não atinja “bom” ou “ótimo” em no mínimo 

70% (setenta) do quesito quanto ao professor, este não será 

mais aproveitado para o restante do ano correspondente à 

validade deste Edital.  

 

6. VALOR/HORA/AULA 

 

6.1 Os valores de hora/aula são os fixados de acordo com a 

titulação do docente, conforme dispõe os incisos I,II,III,IV 

e V, do Artigo 20 da Resolução nº 3.637, de 12 de 

dezembro de 2013, observado ainda, a correspondência 

desta titulação com o conteúdo a ser ministrado. 

 

6.2 O valor hora/aula inclui as atividades docentes de: 

planejamento, desenvolvimento de material didático, 

atuação em sala de aula e avaliação dos alunos, conforme 

dispõe o § 2º, do Artigo 20 da Resolução 3.637 de 12 de 

dezembro de 2013. 

 

 

7. DOS RECURSOS 

 

7.1 O candidato que desejar recorrer do seu resultado 

poderá interpor recurso, em até 2 (dois) dias úteis, 

contados do dia subsequente ao da divulgação do resultado 

final dos docentes credenciados da Escola do Legislativo. 

 

7.2 O recurso deverá ser apresentado à Escola do 

Legislativo, em formulário próprio, que será 

disponibilizado no endereço eletrônico www.al.es.gov.br, 

no link “Escola do Legislativo”. 

 

7.3 Os recursos serão analisados e julgados em até 02 

(dois) dias úteis, contados a partir do dia subsequente da 

entrega e registro, junto à Escola, da respectiva peça 

recursal.  

 

7.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em 

seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será 

preliminarmente indeferido. 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 A seleção obtida por este Edital tem validade de 12 

meses, a contar do dia 1º de janeiro de 2018 a 31 de 

dezembro de 2018.  

 

8.2 O servidor que estiver participando de processo de 

seleção para docência não poderá compor a Comissão que 

trata o item 3.2.2.4 (Comissão para Avaliação da Aula 

Demonstrativa), visando avaliar outro candidato, desde 

que a aula a ser avaliada seja integrante do mesmo Eixo 

Temático escolhido por ambos.  

 

8.3 A inscrição do candidato no processo de seleção 

implica no conhecimento e na aceitação das condições 

estabelecidas no presente Edital, das quais o candidato não 

poderá alegar desconhecimento. 

 

8.4 Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pelo 

Corpo Gestor da Escola do Legislativo. 

 

Vitória (ES), 20 de novembro de 2017.  

 

DEPUTADA RAQUEL LESSA 

Presidente da Escola do Legislativo 

 

(ANEXO I) 

 

Nº EIXO TEMÁTICO 

01 Direito 

02 Administração Pública 

03 Comunicação Organizacional 

04 Tecnologia da Informação 

05 Desenvolvimento 

Comportamental 
 

(ANEXO II) 

 

ETAPA I: ANÁLISE CURRICULAR 

MÁXIMO DE PONTOS NESTA ETAPA: 3.2.1 
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Quesito: 

Formação 

Acadêmica 

P
o

n
tu

aç
ão

 

Quesito: 

Experiência 

Docente 

P
o

n
tu

aç
ão

 

Quesito: 

Experiência 

Serviço 

Público P
o

n
tu

aç
ão

 

Doutorado 10 
4 anos ou 

mais 
10 

4 anos ou 

mais 
10 

Mestrado 7,5 
3 a 4 anos 

incompletos 
7,5 

3 a 4 anos 

incompletos 
7,5 

Especialização 5,0 
2 a 3 anos 

incompletos 
5,0 

2 a 3 anos 

incompletos 
5,0 

Graduação 2,0 
1 a 2 anos 

incompletos 
2,0 

1 a 2 anos 

incompletos 
2,0 

 

(ANEXO III) 

 

ETAPA II – AULA DEMONSTRATIVA  

MÁXIMO DE PONTOS NESTA ETAPA: 50 

 

Quesitos 

Organização de ideias 

Abordagem do tema 

Recurso Didático 

Clareza ao ministrar a aula 

Alinhamento do candidato aos objetivos da 

Escola do Legislativo 

 

 

 

(ANEXO III-A) – ETAPA II 

 
 

Escala Pontos 

Ótimo 10,0 

Bom 5,0 

Regular 2,5 

Ruim 

 
0,0 

 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 21.11.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 COMBATE A PESCA 

PREDATÓRIA 

Frente Parlamentar 

03h45 COMISSÃO DE 

FINANÇAS – LOA- EM 

SÃO JOSÉ DO 

CALÇADO 

Audiência Pública 

05h50 COMISSÃO 

CIDADANIA 

Reunião Ordinária 

07h00 

DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV desta semana vai falar sobre a mandioca, que foi 

eleita pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o alimento do 

século 21. A mandioca é considerada uma das culturas mais antigas do 

Brasil, encontrada em terras brasileiras antes da chegada dos colonizadores. 

A raiz também é conhecida como aipim, macaxeira ou maniva nas diferentes 

regiões 

08h00 

STJ: STJ NOTÍCIAS CPTM deverá pagar indenização de 15 mil reias a passageiros por super 

lotação em trem. Na reportagem especial o programa  fala sobre seguro de 

vida. 

08h15 
MOSAICO 

ENTREVISTA 

Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

08h45 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

09h00 COMISSÃO DE 

SAÚDE(V) 

Reunião Ordinária 
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11h00 COMISSÃO DE 

DEFESA DO 

CONSUMIDOR(v) 

Reunião Ordinária 

12h00 A GRANDE 

REPORTAGEM 

Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos abordar a 

violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou sofreram e a 

humanização do parto como resposta as estas queixas. A reportagem foi 

dividida em duas partes. Nesta segunda, nós vamos falar sobre a preparação 

das gestantes para um parto humanizado, o papel das doulas e a ajuda que 

outros acompanhantes podem dar. Em toda a reportagem, você vai conhecer 

a história da Ana Paula, da Priscila, da Isadora, da Flavia e da Karol, e 

também ouvir profissionais como a doula Letícia Rios e a médica obstetra 

Maria Angélica Belônia. 

12h20 MOSAICO 

ENTREVISTA 

Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

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

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

adolescentes, o passo a passo para a adoção legal no País, quais 

procedimentos cabe a ação direta do MP, e quais as ações para prevenir 

adoções irregulares e sem amparo legal. 

13h00 DEDO DE PROSA Chirlei Wandekoken é jornalista e editora de uma empresa especializada na 

tradução e publicação de clássicos ingleses e romances de época, uma febre 

no mercado literário atual. A editora também relança obras consagradas na 

literatura nacional e internacional e convida o leitor para fazer uma viagem 

no tempo. 

13h30 COMISSÃO DE 

CIDADANIA (V) 

Reunião Ordinária 

14h30 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba 

15h00 

TRABALHOS DO 

LEGISLATIVO 

ESTADUAL(V) 

Sessão Ordinária 

18h00 
COMISSÃO DE 

EDUCAÇÃO(V) 

Reunião Ordinária 

18h30 

DEDO DE PROSA Chirlei Wandekoken é jornalista e editora de uma empresa especializada na 

tradução e publicação de clássicos ingleses e romances de época, uma febre 

no mercado literário atual. A editora também relança obras consagradas na 

literatura nacional e internacional e convida o leitor para fazer uma viagem 

no tempo. 

19h00 

INSTALAÇÃO DO 

PROCON NA 

ASSEMBLEIA 

Sessão Solene 

22h00 PANORAMA Telejornal com as notícias do Legislativo capixaba. 

22h15 

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 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo estadual. 

 

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

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

 

 

 

 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

CENTÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 

DE NOVEMBRO DE 2017. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Bruno Lamas, Da 

Vitória, Dary Pagung, Doutor Hércules, 

Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos, Euclério 

Sampaio, Hudson Leal, Janete de Sá, José 

Esmeraldo, Marcelo Santos, Padre Honório, 

Pastor Marcos Mansur e Sergio Majeski)  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão. 
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(Assume a 1.ª Secretaria, a convite 

do Presidente, a Senhora Deputada 

Janete de Sá, e a 2.ª Secretaria, o 

Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Convido a Senhora Deputada 

Janete de Sá a proceder à leitura de um versículo da 

Bíblia.  

 

(A Senhora Deputada Janete de Sá 

lê Eclesiastes, 11: 9)   
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Registramos a presença dos 

parlamentares: Bruno Lamas, Da Vitória, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Eliana Dadalto, Enivaldo 

dos Anjos, Euclério Sampaio, Hudson Leal, Janete de 

Sá, José Esmeraldo, Marcelo Santos, Padre Honório, 

Pastor Marcos Mansur e Sergio Majeski. 

 Convido o Senhor 2.º Secretário, Enivaldo 

dos Anjos, a proceder à leitura da ata da sessão 

anterior. (Pausa) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Esmael de Almeida) 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) – Senhor Presidente, a pedido 

dos Senhores Deputados Sergio Majeski, Bruno 

Lamas e Euclério Sampaio, considero a ata como 

lida. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Ata aprovada como lida. 

Suspenderei a sessão para que possamos ter o 

sistema de som funcionando, pois têm atrapalhado 

inclusive as nossas taquígrafas, e demais senhores 

deputados que estão em plenário. 

Está suspensa a sessão. (Pausa)  

 

(A sessão é suspensa às 15h03min e 

reaberta às 15h05min) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Está reaberta a sessão. 

Convido a Senhora 1.ª Secretária a proceder à 

leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

01- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 

PRESIDÊNCIA 

 

Brasília, 30 de outubro de 2017. 

 

Comunicados n.
os

 151080/2017; 151081/2017; 

151084/2017; 151079/2017; 151083/2017; 

151082/2017; 151078/2017; 151076/2017; 

151075/2017; 151074/2017; 151073/2017; 

151067/2017; 151068/2017; 151069/2017; 

151070/2017; 151071/2017; 151072/2017; 

151094/2017; 151093/2017; 151092/2017; 

151091/2017; 151090/2017; 151089/2017; 

151087/2017; 151088/2017; 151086/2017; 

151085/2017; 151077/2017 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. Às Comissões de 

Educação e de Finanças.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

02 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 

 

OFÍCIO N.º 28/2017 

 

Vitória, 1º de novembro 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 OUTUBRO/2017.  

Segue em anexo. 

Atenciosamente,  

 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Presidente da Comissão de Cooperativismo 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. Arquive-se.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

03 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 

LOGÍSTICA 

 

OFÍCIO N.º 111/2017 
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Vitória, 06 de novembro 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 OUTUBRO/2017.  

Segue em anexo. 

Respeitosamente, 

 

MARCELO SANTOS 

Presidente da Comissão de Infraestrutura 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

04 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE E AOS ANIMAIS 

 

OFÍCIO N.º 49/2017 

 

Vitória, 06 de novembro de 2017.  

 

Senhor Presidente: 

 

Com meus cumprimentos, encaminhamos a 

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

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos Trabalhos desta Comissão, devidamente 

anexado referente ao mês de outubro/2017.  

Respeitosamente, 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Presidente da Comissão de Proteção ao Meio 

Ambiente e aos Animais 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

05 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO PRESIDENTE 

 

OFÍCIO N.º 2135/2017 

 

Vitória, 07 de novembro de 2017. 

 

Assunto: Comunicação externa 

Descrição complementar: Relatório Trimestral de 

Atividades 2017 – 3º Trimestre 

 

Senhor Presidente: 

 

Considerando o dever Constitucional, legal e 

regimental deste Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, conforme disposto no artigo 71, §4º, 

da Constituição do Estado do Espírito Santo, no 

artigo 2º, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual 

nº 621, de 8 de março de 2012 – Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas, e no artigo 2º, inciso IX do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo, sirvo-me do presente para 

encaminhar à este Poder Legislativo Estadual o 

Relatório Trimestral de Atividades – 3º trimestre de 

2017. 

Atenciosamente,  

 

SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. À Comissão de 

Finanças.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

  

06 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, 

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

 

OFÍCIO N.º 1329/2017 
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Vitória, 07 de novembro de 2017. 

 

Senhor Presidente:  

 

Em atenção ao disposto no artigo 116, 

parágrafo 2º da Lei Federal nº 8.666/1993, 

encaminhamos, em anexo, relatório dos Termos de 

Fomento assinados e publicados nos meses de 

outubro e novembro do exercício corrente por esta 

Secretaria, com Organizações da Sociedade Civil, 

tendo por fundamento a Lei nº 13.019/2014, para o 

desenvolvimento de ações no âmbito do Sistema 

único da Assistência Social, com o objetivo de 

fortalecer e consolidar o Sistema no Estado do 

Espírito Santo. 

Atenciosamente, 

 

ANDREZZA ROSALÉM VIEIRA 

Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência 

Social- SETADES 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. Às Comissões de 

Assistência Social e de Finanças.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

07- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 426/2017 

 

AUTORIZA O GOVERNO DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A 

CEDER, EM COMODATO, À 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR IMÓVEL SITUADO 

NA LOCALIDADE DE BOA 

ESPERANÇA, JACIGUÁ, NO 

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. – Fica o Governo do Estado do 

Espírito Santo autorizado a ceder, por prazo 

indeterminado, mediante termo de cessão de uso, à 

Instituição de Ensino Superior o imóvel que abrigou 

o antigo Colégio Salesiano, situado na localidade de 

Boa Esperança, Jaciguá, município de Vargem Alta.  

 

Paragrafo Único – O imóvel descrito na 

caput do presente artigo destina-se à instalação e 

funcionamento de Curso Superior de Medicina, 

Especialidades Médicas e ou Escola de Saúde 

Pública.  

 

Art. 2º. – A Instituição de Ensino Superior 

que apresentar melhor projeto e comprovar a 

existência e compromisso de funcionamento 

formalizará convênio com o município de Vargem 

Alta para administrar o funcionamento do Hospital 

Padre Olívio, situado em Boa Esperança, Jaciguá, no 

município de Vargem Alta.   

 

Art. 3º - Fica o governo do Estado autorizado 

a transferir à Mitra Diocesana de Cachoeiro de 

Itapemirim a Igreja Católica e o terreno de acesso à 

mesma, com pátio, conforme compromisso 

formalizado por ocasião da transferência e registrado 

na escritura do imóvel.  

 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 07 de novembro de 2017. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei tem por finalidade 

permitir ao Governo do Estado do Espírito Santo 

atender a uma reivindicação antiga da população sul 

capixaba, que é a de implantação de uma faculdade 

de medicina, especialidades médicas e ou uma escola 

de saúde pública na região. Registra-se que o próprio 

Governador, publicamente, já sinalizou de forma 

positiva a utilização das instalações do antigo 

Colégio Salesiano de Boa Esperança, em Jaciguá, 

para implantação de um curso de medicina e ou 

especialidades. O Colégio é de propriedade do Estado 

e está à cerca de 30 km do município de Cachoeiro de 

Itapemirim, com estrada totalmente asfaltada. 

Registra-se ainda que, com a sinalização positiva do 

Governador, Instituições de Ensino Superior se 

movimentaram no sentido da implantação dos 

referidos cursos. Por outro lado, o Projeto também 

tem por finalidade defender o patrimônio público, 

permitindo que se implante ali, sem nenhum ônus 

para o Estado, uma faculdade de medicina, visto que 

o antigo Colégio Salesiano está atualmente 

abandonado,.  

Diante do exposto, o deputado proponente 

solicita a colaboração e a parceria dos colegas 
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parlamentares para aprovação do presente Projeto de 

Lei.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Devolva-se ao autor com base 

na Constituição e no Regimento Interno, por 

infringência.   

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

08 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 427/2017 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das 

clínicas veterinárias, Pet Shops e 

outros estabelecimentos 

assemelhados, que recebam e façam 

tratamento médico veterinário, em 

comunicar a Delegacia de Proteção 

ao Meio Ambiente casos de maus 

tratos a animais.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Ficam obrigadas as clínicas 

veterinárias, Pet Shops e outros estabelecimentos 

assemelhados, que recebam e façam tratamento 

médico veterinário, a comunicar a Delegacia de 

Proteção ao Meio Ambiente casos de maus tratos a 

animais. 

 

Art. 2º - A comunicação à Delegacia de 

Proteção ao Meio Ambiente poderá ser feita por meio 

de ofício ou meio digital (e-mail), caso a Delegacia 

responsável disponha desse canal de comunicação. 

 

Paragrafo 1º - Não havendo delegacia 

especializada na Região deverá ser comunicada a 

delegacia mais próxima a localização da clínica 

veterinária, Pet Shop e ou estabelecimento 

assemelhado que tenha prestado atendimento. 

 

Paragrafo 2º – A comunicação deve constar 

nome endereço e contato do acompanhante do animal 

e um relatório do atendimento prestado contendo 

descrição da espécie, raça e características físicas do 

animal, bem como da situação de saúde e os 

respectivos maus tratos encontrados. 

 

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta 

Lei sujeitará o estabelecimento infrator, às seguintes 

penalidades sucessivamente: 

 

I - advertência, quando da primeira 

autuação da infração; e 

II - multa, quando das demais 

autuações. 

 

Art. 4º - A multa será aplicada no valor de 

100 VRTEs e deverá ser aumentada ao dobro a cada 

reincidência. 

  

Parágrafo único – Os valores recolhidos 

através das cobranças de multas referidas nesta Lei 

serão revertidas em políticas públicas de proteção e 

defesa dos animais.  

 

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

publicação. 

 

Sala das Sessões, 08 de novembro de 2017. 

 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Constituição Federal prevê que “É 

competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios ...  preservar as 

florestas, a fauna e a flora”. ( grifo nosso) 

E ainda, que “compete legislar 

concorrentemente sobre ...  florestas, caça, pesca, 

fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e 

controle da poluição. (grifo nosso) 

A Lei 9605/1998 que trata sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e que prevê Dos 

Crimes Contra O Meio Ambiente, traz rol dos crimes 

e atos considerados como maus tratos a animais. 

A Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, nos termos de seu Regimento Interno 

instituiu a Comissão Parlamentar de Inquérito para 

apurar os Crimes de Maus Tratos Contra os Animais. 

Durante nossa atuação como Presidente da 

CPI dos Maus Tratos Contra os Animais percebemos 

a crescente demanda no que tange o número de maus 

tratos a animais que ocorrem e a demora na atuação 

do Setor Público. 

No intuito de diminuir o número de casos de 

Maus Tratos Contra os Animais, e de que ocorra a 

apuração e punição aos agressores, é que propomos o 

presente Projeto de Lei,  no qual contamos com o 

apoio dos Pares dessa Casa afim de aprovar a 

matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 

290/2016.  

Continua a leitura do Expediente.  
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A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

09 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 428/2017 

 

Dispõe sobre a proibição na definição 

do prazo de marcação de consultas, 

exames e outros procedimentos e 

medidas de diferenciação entre os 

pacientes cobertos por planos ou 

seguros privados de assistência à 

saúde e os pacientes custeados por 

recursos próprios. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica proibida a prática de 

atendimento privilegiado a pacientes particulares pelo 

prestador de serviço, sendo ele profissional de saúde 

contratado e credenciado por operadora de plano ou 

seguro privado de assistência à saúde, e ainda 

cooperado de operadora de plano ou seguro privado 

de assistência à saúde. 

 

Art. 2° A marcação de consultas, exames e 

quaisquer outros procedimentos serão feitos de forma 

a atender às necessidades dos consumidores, 

privilegiando-se os casos de emergência e urgência, 

assim como as pessoas idosas, as gestantes, lactantes, 

lactentes e crianças de até cinco anos, vedadas a 

utilização de agendas com prazos de marcação 

diferenciados quanto ao tempo de marcação entre o 

paciente coberto por plano ou seguro privado de 

assistência à saúde e o paciente atendido após 

pagamento à vista, chamado de atendimento 

particular. 

 

Art. 3º O descumprimento do dever 

estabelecido nesta Lei implicará em multa 

equivalente a 1.000 (mil) Valores de Referência do 

Tesouro Estadual – VRTE’s. 

 

Parágrafo único. Em caso de reincidencia, a 

multa incidirá em dobro. 

 

Art. 4º Competirá ao Poder Executivo 

regulamentar a presente Lei, indicando o órgão 

responsável pela sua fiscalização, no prazo de até 90 

(noventa) dias a contar da publicação. 

 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente tem sido recorrente uma prática 

abusiva que afeta, de forma geral, os beneficiários de 

planos privados de assistência à saúde. Sempre que 

ocorre a tentativa de agendamento de consulta, a 

secretária inicia o atendimento com a seguinte 

pergunta: "É por convênio ou é particular?", seguida 

da justificativa de que, "se for particular, existe vaga 

hoje, mas, se for por convênio, só há horário 

disponível daqui a dois meses". 

Essa conduta é ilegal e discriminatória, e seu 

objetivo é coagir os pacientes cobertos por planos e 

seguros privados de assistência à saúde a pagar, com 

recursos próprios, por consultas, exames e 

procedimentos que deveriam ser pagos pelo plano ou 

seguro. Tira-se, assim, proveito da urgência por 

atendimento que as pessoas têm quando se trata de 

saúde. 

Este projeto de lei tem a finalidade de proibir 

que as pessoas físicas ou jurídicas que prestem 

serviços de saúde aos beneficiários de planos 

privados de saúde adotem agendamento diferenciado 

ou façam qualquer espécie de discriminação entre 

esses beneficiários e os pacientes que pagam pelo 

atendimento com recursos próprios. 

Essa é uma excelente proposta, por seu 

grande alcance social. Lutaremos por essa causa e a 

apresentamos em nível estadual, fazendo votos de 

que seja debatida e aprovada com a maior celeridade 

possível. 

Pelo exposto, contamos com o apoio de 

nossos nobres pares para a aprovação desta 

importante propositura. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Publique-se. Após o 

cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Saúde, de Defesa do 

Consumidor e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

10 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 429/2017 

 

Proíbe a exigência de caução de 

qualquer natureza para internação de 

doentes em hospitais ou clínicas da 

rede pública ou privada no Estado do 

Espírito Santo, nas hipóteses que 

especifica.  
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica proibida a exigência de caução 

de qualquer natureza para internação de doentes em 

hospitais ou clínicas da rede pública ou privada no 

Estado do Espírito Santo, nas hipóteses de 

emergência ou urgência.  

 

Art. 2°. Na hipótese de descumprimento do 

disposto no artigo 1°, o estabelecimento ficará 

obrigado a: 

 

I - devolver o valor depositado, em 

dobro, ao depositante; 

 

II – multa de 5.000 a 50.000 VRTE’s 

– Valores de Referência do Tesouro 

Estadual, graduada de acordo com a 

gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do 

infrator, e aplicada mediante 

procedimento administrativo, sendo 

revertida ao Fundo Estadual de 

Reparação de Interesses Difusos 

Lesados. 

 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 07 de novembro de 

2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nossa proposição para essa construção 

legislativa para o Estado do Espírito Santo está 

baseada em Lei Estadual de São Paulo, publicada sob 

o Nº 14.471, de 22 de junho de 2011, cujo projeto foi 

de autoria Parlamentar, mais precisamente do 

Deputado Estadual Fernando Capez. 

Pesquisando a história da proposição naquela 

Casa de Leis, observou-se que a justificativa 

parlamentar informa que:  

 

A exigência prévia de qualquer 

espécie de caução para a internação 

de doentes em hospitais da rede 

pública ou privada caracteriza um 

abuso, já que fere os princípios 

básicos de cidadania, causando 

situações de constrangimento, capaz 

de colocar em risco a saúde e a 

própria vida da pessoa que necessita 

de atendimento. 

 

Essa prática é vedada pela 

Resolução Normativa n. 44/2003, da 

Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), pelo Código de 

Defesa do Consumidor, bem como 

pelo Código Civil, que vedam a 

cobrança de qualquer valor 

antecipado ou a exigência 

manifestamente excessiva ao 

consumidor. 

 

Além disso, a exigência de caução 

para a prestação de serviço de saúde 

é realizada pelos hospitais ou 

clínicas, aproveitando-se do 

momento delicado que a família do 

doente está passando, em total 

desrespeito ao princípio da boa-fé 

que norteia as relações de consumo. 

Isso porque a garantia pretendida 

pressupõe que o paciente não poderá 

pagar o preço dos serviços 

utilizados. 

 

A fim de comprovar a ilegalidade da 

exigência do depósito prévio pelas 

instituições hospitalares, não é outra 

a interpretação do artigo 156, do 

Código Civil, que trouxe  à nova 

ordem jurídica das relações privadas 

o instituto do "estado de perigo", 

dispondo: "Configura-se o estado de 

perigo quando alguém,  premido da 

necessidade de salvar-se, ou a 

pessoa de sua família, de  grave dano 

conhecido pela outra parte, assume 

obrigação excessivamente  onerosa”. 

Ora, a exigência de caução para 

internação não é caso de estado de 

perigo?  

 

Nesse momento, a pessoa celebra o 

negócio jurídico, com a emissão de 

cheque, ou assinatura de uma nota  

promissória, em favor do hospital ou 

clinica médica, a titulo de  caução, 

diante da emergência ou urgência da 

internação. Contudo, como a pessoa 

encontra-se em estado de perigo, a 

declaração deixa de ser espontânea, 

viciando o negócio jurídico 

celebrado, pois não atende a função 

econômica e social do contrato 

(artigos 421 e 2.035, do Código 

Civil). 
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Diante da justificativa apresentada na 

Assembleia Legislativa Paulista, temos que o mesmo 

entendimento é cabível quando da cobrança de 

caução para a internação de pacientes nos casos de 

urgência ou emergência em nosso Estado do Espírito 

Santo.  

Cabe, portanto, a mesma propositura em 

nossa Casa de Leis para proteção dos direitos da 

nossa população, uma vez que facilita o acesso dos 

cidadãos ao  atendimento médico-hospitalar e garante 

a saúde mencionada em norma constitucional, que é 

direito de todos e  dever do Estado.  

Pelo exposto, rogamos o apoio dos Nobres 

Pares para a aprovação da presente proposição, bem 

como, o apoio do Senhor Governador para a sua 

Sanção.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Devolva-se à autora por 

infringir artigos da Constituição e do Regimento 

Interno. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 11- Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 105/2017, do Deputado 

Esmael de Almeida, que concede título de cidadania 

espírito-santense ao Senhor Valdivio Dias Correia. 

Publicado integralmente no DPL do dia 14 de 

novembro de 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Publique-se. Às Comissões de 

Justiça e de Cidadania, na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 12- Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 106/2017, do Deputado 

Esmael de Almeida, que concede título de cidadania 

espírito-santense ao Senhor Paulo de Souza Costa. 

Publicado integralmente no DPL do dia 14 de 

novembro de 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Publique-se. Às Comissões de 

Justiça e de Cidadania na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 13 - Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 107/2017, do Deputado 

Esmael de Almeida, que concede título de cidadania 

espírito-santense ao Senhor Zildo Jose do 

Nascimento. Publicado integralmente no DPL do 

dia 14 de novembro de 2017. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 107/2017. Publique-se. Às Comissões de Justiça e 

de Cidadania na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. 

Solicito à Senhora Deputada Janete de Sá, 

por se tratar de Decretos Legislativos de títulos de 

cidadania, que fizéssemos aprovação em conjunto.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 14- Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 108/2017, do Deputado 

Bruno Lamas, que concede título de cidadania 

espírito-santense à Senhora Juliana Rohsner Vianna. 

Publicado integralmente no DPL do dia 14 de 

novembro de 2017. 

 

15- Projeto de Decreto Legislativo n.º 

109/2017, do Deputado Bruno Lamas, que concede 

título de cidadania espírito-santense ao Senhor Fabio 

Carvalho Cordeiro. Publicado integralmente no 

DPL do dia 14 de novembro de 2017. 

 

16 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

110/2017, do Deputado Bruno Lamas, que concede 

título de cidadania espírito-santense ao Senhor Ildo 

Antônio Steffen. Publicado integralmente no DPL 

do dia 14 de novembro de 2017. 

 

17 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

111/2017, do Deputado Amaro Neto, que concede 

título de cidadania espírito-santense ao Senhor 

Marcio Ribeiro de Vasconcelos. Publicado 

integralmente no DPL do dia 14 de novembro de 

2017. 

 

18 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

112/2017, do Deputado Amaro Neto, que concede 

título de cidadania espírito-santense ao Senhor 

Rogerio Muniz Salume. Publicado integralmente 

no DPL do dia 14 de novembro de 2017. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Publiquem-se. Às Comissões 

de Justiça e de Cidadania, na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno, todos os projetos de decreto 

legislativo que foram lidos neste momento.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

19 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Projeto de Lei nº 197/2017 

Autor: Deputado Doutor Hércules 

Ementa: “Institui o Dia Estadual da Síndrome Cri-

Du-Chat, a ser celebrado anualmente no dia 12 de 

fevereiro.” 
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RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei nº 197/2017, de 

autoria do Deputado Doutor Hércules, que “Institui o 

Dia Estadual da Síndrome Cri-Du-Chat." 

A matéria foi protocolada no dia 24/05/2017, 

passou pelo crivo da Mesa Diretora, sem restrições, 

foi lida na Sessão Ordinária do dia 29/05/2017, não 

tendo sido publicada no Diário do Poder Legislativo, 

o que deve ser providenciado pelo setor competente. 

Aduz o proponente em sua justificativa:  

 

“A presente proposição a Cri-Du-

chat é uma condição genética 

relativamente rara- com incidência de 

um para cada 50 mil nascimentos – 

resultante da eliminação parcial do 

material genético do braço curto de 

um dos pares do cromossomo de 

número cinco. A maioria das crianças 

que nasce com esse tipo de 

deficiência não fala, tem dificuldade 

para aprender a andar e tem um 

atraso intelectual. 

 

Anualmente, são três mil casos 

diagnosticados no Brasil. No Estado existem duas 

pacientes portadoras da síndrome. 

Hoje se sabe que o choro parecido com o 

miado é porque o bebê nasce com um estreitamento 

na laringe e isso é um sinal de que a criança pode ter 

alguma alteração genética. 

O dia 12 de fevereiro foi escolhido pelos 

apoiadores e familiares das pessoas de todo Brasil 

que participaram da 1ª Caminhada de 

Conscientização da Síndrome “Cri-Du-Chat” 

realizada no dia 08 de maio de 2017 e é uma 

homenagem a Isabela, filha da jornalista Graça 

Goltara, que foi diagnosticada há 25 anos portadora 

da síndrome.” 

Segundo informa a Diretoria de Redação, não 

há norma legal análoga em vigor, nem proposições 

similares arquivadas, retiradas de pauta, rejeitadas ou 

com expediente da Mesa Diretora (fl. 04), o qual o 

adoto. 

O Projeto de Lei foi encaminhado a douta 

Procuradoria para exame e parecer sobre a 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, na forma do disposto no art. 121, 

do Regimento Interno. (Resolução nº 2.700/2009). 

Em seguida veio a esta Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e redação, para análise e 

parecer na forma do art. 41, inciso I, do Regimento 

interno. (Resolução nº 2.700/2009). 

Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 

o Parecer.  

 

PARECER DO RELATOR 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

Da análise quanto ao aspecto da legalidade, da 

constitucionalidade formal e material e da 

juridicidade 

 

O presente Projeto de Lei nº 197/2017, de 

autoria do Deputado Doutor Hércules, tem por objeto 

o seguinte: “Institui o Dia Estadual da Síndrome Cri-

Du-Chat." 

Sobre o prisma da constitucionalidade, não 

há qualquer obstáculos a serem invocados, eis que o 

Projeto de Lei em epigrafe trata de matéria de 

competência legislativa remanescente, consoante o 

que dispõe o art. 25, § 1º, da Constituição Federal, in 

verbis: 

 

"Art. 25. Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

§ 1°- São reservadas aos Estados às 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição ".  

 

No que diz respeito à iniciativa da matéria 

em exame, pode se concluir por sua subjunção aos 

preceitos constitucionais, com fundamento no art. 63, 

"caput", da Constituição Estadual, que  estabelece a 

iniciativa legislativa da  matéria ora em apreciação, in 

verbis:  

 

"Art. 63 - A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal 

de Justiça, ao Ministério Público e 

aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição". 

(negrito nosso)  

 

Neste contexto a espécie normativa adequada 

para a propositura é a lei ordinária, conforme dispõe 

o art. 61, III, da Constituição Estadual, estando o 

Projeto em sintonia com a Carta Estadual, que diz:  

 

"Art. 61 - O processo legislativo 

compreende a elaboração de:  

 

(...)  

 

III- leis ordinárias". 

 

O quórum necessário para aprovação será 

obtido com a maioria dos votos, presente a maioria 

absoluta de seus membros, conforme Art. 60, § 2º, 

inc. XI da Constituição Estadual e Art. 277, § 1º do 

Regimento Interno. 

Por outro lado, os artigo 276, inciso IV, e 

277, § 1º, do Regimento Interno, sujeita-se à 

proposição a ser votada na Comissão de Defesa da 
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Cidadania e dos Direitos Humanos e será aprovada 

por decisão da maioria, presente a maioria absoluta 

dos seus membros, em votação nominal. 

Finalmente, e ainda de acordo com as normas 

regimentais desta Casa Legislativa, deve o Projeto 

em análise observar o regime de tramitação especial, 

devendo ser votada pela Comissão de Saúde. 

Sob o aspecto da constitucionalidade 

material, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais tratados no art. 5º 

da Carta Magna Federal, respeitando-se, assim, o 

princípio da isonomia e da proteção ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

O presente Projeto de Lei não ofende o 

ordenamento jurídico infraconstitucional e legislação 

específica geral.   

Quanto à compatibilidade com o regimento 

interno, não foi encontrado nenhum vício que macule 

a tramitação ordinária do processo legislativo do 

projeto de lei em apreço. 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no projeto em apreço, deve ficar 

evidenciado o atendimento às regras introduzidas 

pela Lei Complementar Federal nº 95/1998, com 

introduções apresentadas pela Lei Complementar 

Federal nº 107/2001, que rege a redação dos atos 

normativos, o que ocorre in casu. 

No que se refere à vigência da lei no tempo, 

assim dispõe ao art. 8º da Lei Complementar nº 

95/98, in verbis: 

 

“Art. 8º A vigência da lei será 

indicada de forma expressa e de 

modo a contemplar prazo razoável 

para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservada a cláusula 

“entra em vigor na data de sua 

publicação” para as leis de pequena 

repercussão.” 

 

In casu, não há que se falar em norma de 

grande repercussão, não havendo qualquer ressalva a 

ser feita no que tange à vigência da lei no tempo. 

Portanto, no tocante a juridicidade, 

constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, o 

Projeto não encontra óbice que possa impedir a 

tramitação regular da matéria objeto de exame. 

Assim analisado, concluímos no sentido de 

que o Projeto de Lei nº 197/2017, de autoria do 

Deputado Doutor Hércules, atende aos pressupostos 

de legalidade, constitucionalidade, juridicidade, e boa 

técnica legislativa, devendo prosperar em sua 

tramitação, pois não invade a reserva legal do Chefe 

do Executivo, devendo prosseguir sua tramitação 

regular, por não conter vícios contrários à sua 

natureza. sugerindo aos demais Membros desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 448/2017 

 

A Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação é pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade, boa 

técnica legislativa e aprovação do presente Projeto de 

Lei nº 197/2017, de autoria do Deputado Doutor 

Hércules. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 10 de outubro de 

2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

JANETE DE SÁ 

Relatora 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

RAQUEL LESSA 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

Projeto de Lei n. 197/2017 

Autor: Deputado Estadual Doutor Hercules 

Ementa: INSTITUI “DIA ESTADUAL DA 

SÍNDROME CRI-DU-CHAT”,  a ser celebrado 

anualmente no dia 12 de fevereiro. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei n.197/2017, de 

autoria do Deputado Estadual Doutor Hercules, 

cujo conteúdo, INSTITUI “DIA ESTADUAL DA 

SÍNDROME CRI-DU-CHAT”,  a ser celebrado 

anualmente no dia 12 de fevereiro. 
O Procurador da Casa Legislativa Dr. 

Helcio Joaquim Correa Mesquita analisou e opinou 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

boa técnica legislativa do projeto de Lei 

n.197/2017. (fls.11) de Autoria do Deputado 

Estadual Doutor Hercules. 

A Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação analisou e opinou pela 

Constitucionalidade, juridicidade, legalidade, boa 

técnica legislativa e aprovação do presente projeto 

de lei n.197/2017. 

Em apertada síntese, são estas as questões 

de fato e de direito com suporte nas quais passo a 

emitir o presente parecer. 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

Cuida-se do Projeto de Lei n.197/2017 de 

autoria do Deputado Estadual Doutor Hercules e 

que tem o objetivo de INSTITUIR O “DIA 

ESTADUAL DA SÍNDROME CRI-DU-CHAT”, 

a ser celebrado anualmente no dia 12 de 

fevereiro. 
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Restando às Comissões designadas analisar 

o conteúdo de mérito proposto pelo Senhor 

Deputado Estadual Doutor Hercules, em 

conformidade com o Art.50 do Regimento Interno. 

Assim, Penso que o Projeto de Lei tem sua 

importância e relevância em reconhecimento à 

causa e ao Núcleo de Aconselhamento e Pesquisa 

Cri-Du-Chat.  

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto e com espeque à redação 

do Artigo 92, II do Regimento Interno desta 

respeitável Casa de Leis, OPINO NO SENTIDO 

DE SER CONVENIENTE A APROVAÇÃO do 

Projeto de Lei n.197/2017 de Autoria do Deputado 

Estadual Doutor Hercules. 

O que nos leva a sugerir aos demais 

membros desta Comissão o Seguinte:  

 

PARECER N.º 23/2017 

 

A COMISSÃO DE SAÚDE E 

SANEAMENTO É PELA APROVAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI N.197/2017, DE AUTORIA 

DO DEPUTADO ESTADUAL DOUTOR 

HERCULES. 

 

Plenário “Rui Barbosa”, 07 de novembro de 

2017.  

 

ALMIR VIEIRA 

Presidente/Relator 

ELIANA DADALTO 

DOUTOR HÉRCULES 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Incluam-se na Ordem do Dia 

para cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

20 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Projeto de Lei nº 211/2017 

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”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se de parecer quanto à 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 

legislativa da proposição legislativa em epígrafe, de 

iniciativa do Deputado DOUTOR HÉRCULES, cujo 

conteúdo, em síntese “Institui e inclui no Calendário 

Oficial do Estado o "Junho Vermelho" - Mês de 

Conscientização sobre a importância da Doação de 

Sangue”. 

A matéria foi protocolada em 05/06/2017, 

lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 

07/06/2017, aguardando publicação. 

Após, recebeu encaminhamento para esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 

efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 

É o relatório 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 

JURIDICIDADE, CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL E MATERIAL E LEGALIDADE. 

 

Pelo prisma da constitucionalidade, não há 

quaisquer obstáculos a serem invocados, eis que o 

Projeto de Lei em análise trata de matéria de 

competência legislativa remanescente dos Estados 

Federados, consoante o que dispõe o art. 25, § 1º, da 

Constituição Federal. 

Ademais, o art. 19, IV, da Constituição 

Estadual, assim prescreve: 

 

“Art. 19”. Compete ao Estado, 

respeitados os princípios 

estabelecidos na Constituição 

Federal: 

 

(...) 

 

IV – exercer, no âmbito da legislação 

concorrente, a competente legislação 

suplementar e, quando couber, a 

plena, para atender às suas 

peculiaridades.” 

 

De igual modo o artigo 141, II, do Regimento 

Interno desta Casa de Leis, assim dispõe:  

 

“Art. 141”. A Assembleia Legislativa 

exerce sua função legislativa por via 

das seguintes proposições: 

 

I – (...) 

II – projeto de lei.” 

 

Logo, verifica-se cristalino haver 

compatibilidade da presente hipótese normativa com 

os textos acima transcritos.  
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Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos 55, 56 e 61, III, todos da Carta Estadual, em 

que a espécie normativa adequada para tratar do tema 

é a lei ordinária, estando o projeto, neste aspecto, em 

sintonia com a Constituição Estadual.  

Quanto à iniciativa da matéria em apreço, 

concluímos por sua subjunção aos preceitos 

constitucionais constantes do artigo 63, caput, da 

Constituição Estadual, que estabelecem a iniciativa 

concorrente para legislar: 

 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a 

qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal 

de Justiça, ao Ministério Público e 

aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição.” 

 

Por outro prisma, mostra-se formalmente 

constitucional a presente propositura, no que diz 

respeito à legitimidade Parlamentar para deflagrar o 

procedimento legislativo, por não se tratar de matéria 

de competência exclusiva do Chefe do Poder 

Executivo, não abrangendo quaisquer das hipóteses 

previstas no parágrafo único do art. 63 da 

Constituição Estadual ou art. 61, § 1º, da 

Constituição da República. 
O quórum necessário e o processo de votação 

serão obtidos, com a maioria dos votos, presente a 
maioria absoluta de seus membros em processo de 
votação nominal, conforme art. 277, §1º do 
Regimento Interno. O regime inicial de tramitação é 
o especial. 

Assim sendo, não se verifica qualquer 
inobservância às regras e princípios, direitos e 
garantias, de caráter material, previstos nas Cartas 
Magnas Estadual e Federal, em especial os prescritos 
no art. 5º desta. 

Pelo mesmo prisma, a teleologia da 
proposição em análise não colide com a isonomia, o 
direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa 
julgada. 

Demais disso, não resta caracterizado 
vestígio de desvio de poder ou excesso de poder 
legislativo, pois, reafirme-se, o Projeto objetiva tão 
somente “Instituir e incluir no Calendário Oficial do 
Estado o "Junho Vermelho" - Mês de 
Conscientização sobre a importância da Doação de 
Sangue.” 

Quanto à técnica legislativa, a propositura 

atende as normas estabelecidas na Lei Complementar 

Federal nº 95/1998, com as alterações introduzidas 

pela Complementar Federal nº 107/2001, que 

dispõem sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 

consolidação das leis, conforme determina o 

parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e 

estabelece normas para a consolidação dos atos 

normativos que menciona. 

A Diretoria de Redação, no âmbito de suas 

atribuições, realizou estudo de técnica legislativa da 

proposição em epígrafe, constante à fl.07 dos autos, o 

qual concluímos por sua adoção. 

Quanto à compatibilidade com o Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700/2009 e respectivas 

alterações) e a legislação infraconstitucional 

pertinente, não foi encontrado nenhum vício que 

macule a tramitação ordinária do processo legislativo 

do projeto de lei em apreço. 

Referentemente à vigência da lei no tempo, 

segundo a Lei Complementar nº 95/98, será a mesma 

indicada de forma expressa e de modo contemplativo 

do prazo razoável para que dela se obtenha amplo 

conhecimento, entretanto reserva a cláusula “entra 

em vigor na data de sua publicação”, quando as leis 

contenham conteúdo de pequena repercussão.  

In casu, não há que se falar em norma de 

grande repercussão, não havendo qualquer ressalva a 

ser feita no que tange à vigência da lei no tempo. 

Portanto, no tocante à juridicidade, 

constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa, o 

Projeto não encontra óbice que possa impedir a 

tramitação regular da matéria objeto de exame. 

Assim analisado, concluímos no sentido de 

que o Projeto de Lei nº 211/2017, de autoria do 

Deputado Doutor Hércules, atende aos pressupostos 

de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, devendo prosperar em sua 

tramitação, pois não invade a reserva legal do Chefe 

do Executivo e não conter vícios contrários à sua 

natureza. 

Diante do exposto, sugerimos aos demais 

membros desta douta comissão à adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 450/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 

do Projeto de Lei nº 211/2017, de autoria do 

Deputado Doutor Hércules. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 10 de outubro de 

2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

JANETE DE SÁ 

Relatora 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

RAQUEL LESSA 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PARECER DO RELATOR 
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Projeto de Lei n. 211/2017 

Autor: Deputado Estadual Doutor Hercules 

Ementa: INSTITUI E INCLUI NO CALENDÁRIO 

OFICIAL DO ESTADO O “JUNHO VERMELHO” 

MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO DE SANGUE. 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei n.211/2017, de 

autoria do Deputado Estadual Doutor Hercules, 

cujo conteúdo INSTITUI E INCLUI NO 

CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO O 

“JUNHO VERMELHO” MÊS DE 

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO DE SANGUE. 
O Procurador da Casa Legislativa Dr. 

Valmir Castro Alves analisou e opinou pela 

Constitucionalidade, Legalidade, juridicidade e Boa 

Técnica Legislativa do projeto de Lei n.211/2017. 

(fls.13) de Autoria do Deputado Estadual Doutor 

Hercules. 

A Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação analisou o Projeto de 

Lei n.211/2017, entendendo pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa do projeto. (fls.33). 

Em apertada síntese, são estas as questões 

de fato e de direito com suporte nas quais passo a 

emitir o presente parecer. 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

Cuida-se do Projeto de Lei n.211/2017 de 

autoria do Deputado Estadual Doutor Hercules e 

que tem o objetivo de INSTITUIR E INCLUIR 

NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO O 

“JUNHO VERMELHO” MÊS DE 

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO DE SANGUE. 
Restando às Comissões designadas analisar 

o conteúdo de mérito proposta pelo Senhor 

Deputado Estadual Doutor Hercules, em 

conformidade com o Art.50 do Regimento Interno. 

Assim, Penso que, o Projeto de Lei em 

destaque é de grande importância e relevância para 

a sociedade Capixaba, uma vez que educar e levar a 

importância da mensagem “doar sangue salva 

vidas” faz parte de ações práticas que resultam no 

aumento do índice de doação de sangue da nossa 

população.   

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto e com espeque à redação 

do Artigo 92, II do Regimento Interno desta 

respeitável Casa de Leis, OPINO NO SENTIDO 

DE SER CONVENIENTE A APROVAÇÃO do 

Projeto de Lei n.211/2017 de Autoria do Deputado 

Estadual Doutor Hercules. 

O que nos leva a sugerir aos demais 

membros desta Comissão o Seguinte:  

 

PARECER N.º 24/2017 

 

A COMISSÃO DE SAÚDE E 

SANEAMENTO É PELA APROVAÇÃO DO 

PROJETO DE LEI N.211/2017, DE AUTORIA 

DO DEPUTADO ESTADUAL DOUTOR 

HERCULES. 

 

Plenário “Rui Barbosa”, 07 de novembro de 

2017.  

 

ALMIR VIEIRA 

Presidente/Relator 

ELIANA DADALTO 

DOUTOR HÉRCULES 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) –  Incluam-se na Ordem do Dia 

para cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

21 -ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Proposição: Projeto de Lei nº 254/2017 

Autor (a): Deputado Rodrigo Coelho 

Assunto: Dispõe sobre o incentivo à qualificação e 

requalificação profissional do trabalhador capixaba 

empregado, por meio da criação e oferta de cursos 

voltados para formação específica e continuada, 

visando a manutenção e permanência do trabalhador 

em seu posto de trabalho. 

 

RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente 

proposição destaca-se a nobre intenção parlamentar 

de incentivar a qualificação e requalificação 

profissional do trabalhador capixaba empregado, por 

meio da criação e oferta de cursos voltados para 

formação específica e continuada, visando a 

manutenção e permanência do trabalhador em seu 

posto de trabalho. A proposição foi protocolada na 

Assembleia Legislativa em 10.07.2017 e lida no 

expediente da sessão ordinária do dia 11.07.2017, 

oportunidade em que recebeu despacho do Exmo. Sr. 

Presidente da Mesa Diretora determinando sua 

publicação e distribuição as comissões permanentes, 

após cumprimento do disposto no artigo 120 do 

Regimento Interno. Ato contínuo, foram juntados 

informações preliminares sobre matérias correlatas, 
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estudo de técnica legislativa e manifestação da 

Procuradoria da Assembleia Legislativa. 

Assim, após o projeto ter sido publicado no 

Diário do Poder Legislativo e permanecer em pauta, 

em discussão especial, durante três sessões 

ordinárias, foi encaminhado a esta Douta Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 

para análise e parecer quanto a constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada, conforme dispõe o artigo 41 do 

Regimento Interno. 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

A Constituição Federal, em algumas 

hipóteses, reserva a possibilidade de dar início ao 

processo legislativo a apenas algumas autoridades ou 

órgãos como forma de subordinar a eles a 

conveniência e a oportunidade da deflagração do 

debate legislativo em torno do assunto reservado e, 

com o mesmo objetivo, a mesma Carta também 

estabelece que as disposições normativas sobre 

organização e funcionamento da Administração 

Federal, que não impliquem aumento de despesa, 

devem ser objeto de decreto do Presidente da 

República, tudo nos termos dos artigos 61, § 1º, 

inciso II, alínea “e”, e 84, incisos III e VI, alínea “a”,     

in verbis: 

 

Art. 61. A iniciativa das leis 

complementares e ordinárias cabe a 

qualquer membro ou Comissão da 

Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, 

ao Presidente da República, ao 

Supremo Tribunal Federal, aos 

Tribunais Superiores, ao 

Procurador-Geral da República e 

aos cidadãos, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do 

Presidente da República as leis que: 

[...] 

II - disponham sobre: 

[...] 

e) criação e extinção de Ministérios e 

órgãos da administração pública, 

observado o disposto no art. 84, VI; 

[...] 

 

Art. 84. Compete privativamente ao 

Presidente da República: 

[...] 

III – iniciar o processo legislativo, 

na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição; 

[...] 

VI – dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da 

administração federal, quando não 

implicar aumento de despesa nem 

criação ou extinção de órgãos 

públicos; 

 
Com efeito, as disposições 

normativas relacionadas a funcionamento e a 
atribuições de órgãos do Poder Executivo devem ser 
objeto de decreto do Presidente da República, exceto 
se implicarem aumento de despesa, hipótese em que 
devem estar inseridas em lei, cuja iniciativa é 
reservada àquela autoridade.   

Conforme entendimento consolidado 
do Supremo Tribunal Federal, os Estados-membros, 
em tema de processo legislativo, devem observância 
à sistemática adotada pela Constituição Federal 
(Princípio da Simetria). Neste sentido, seguem 
ementas de acórdãos proferidos por aquela Excelsa 
Corte: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

ALAGOANA N. 6.153, DE 11 DE 

MAIO DE 2000, QUE CRIA O 

PROGRAMA DE LEITURA DE 

JORNAIS E PERIÓDICOS EM SALA 

DE AULA, A SER CUMPRIDO 

PELAS ESCOLAS DA REDE 

OFICIAL E PARTICULAR DO 

ESTADO DE ALAGOAS.  

1. Iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo Estadual para 
legislar sobre organização 
administrativa no âmbito do Estado. 
2. Lei de iniciativa parlamentar que 
afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea 
e, da Constituição da República, ao 
alterar a atribuição da Secretaria de 
Educação do Estado de Alagoas. 
Princípio da simetria federativa de 
competências. 3. Iniciativa louvável 
do legislador alagoano que não 
retira o vício formal de iniciativa 
legislativa. Precedentes. 4. Ação 
direta de inconstitucionalidade 
julgada procedente.   
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
N.º 11.830, DE 16 DE SETEMBRO 
DE 2002, DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. ADEQUAÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO 
PÚBLICO ESTADUAL E DOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
PÚBLICOS E PRIVADOS AOS DIAS 
DE GUARDA DAS DIFERENTES 
RELIGIÕES PROFESSADAS NO 
ESTADO. CONTRARIEDADE AOS 
ARTS. 22, XXIV; 61, § 1.º, II, C; 84, 
VI, A; E 207 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. No que toca à 
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Administração Pública estadual, o 
diploma impugnado padece de vício 
formal, uma vez que proposto por 
membro da Assembleia Legislativa 
gaúcha, não observando a iniciativa 
privativa do Chefe do Executivo, 
corolário do princípio da separação 
de poderes. Já, ao estabelecer 
diretrizes para as entidades de 
ensino de primeiro e segundo graus, 
a lei atacada revela-se contrária ao 
poder de disposição do Governador 
do Estado, mediante decreto, sobre a 
organização e funcionamento de 
órgãos administrativos, no caso das 
escolas públicas; bem como, no caso 
das particulares, invade competência 
legislativa privativa da União. Por 
fim, em relação às universidades, a 
Lei estadual n.º 11.830/2002 viola a 
autonomia constitucionalmente 
garantida a tais organismos 
educacionais. Ação julgada 
procedente.   
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 
6.835/2001 DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DOS 
NOMES DE PESSOAS FÍSICAS E 
JURÍDICAS INADIMPLENTES NO 
SERASA, CADIN E SPC. 
ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA 
DE ESTADO DA FAZENDA. 
INICIATIVA DA MESA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 
INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. A lei 6.835/2001, de 
iniciativa da Mesa da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, cria nova atribuição à 
Secretaria de Fazenda Estadual, 
órgão integrante do Poder Executivo 
daquele Estado. À luz do princípio 
da simetria, são de iniciativa do 
Chefe do Poder Executivo estadual 
as leis que versem sobre a 
organização administrativa do 
Estado, podendo a questão referente 
à organização e funcionamento da 
Administração Estadual, quando não 
importar aumento de despesa, ser 
regulamentada por meio de Decreto 
do Chefe do Poder Executivo (art. 
61, § 1º, II, e art. 84, VI, a da 
Constituição federal). 
Inconstitucionalidade formal, por 
vício de iniciativa da lei ora atacada.   
 

Na esteira dessa Jurisprudência, verifica-se 
que a Constituição deste Estado, em consonância 
com a Constituição Federal, atribui, por meio dos 
seus artigos 63, incisos III e VI, competência 
privativa ao Governador do Estado para iniciativa das 

leis que disponham sobre organização administrativa 
e atribuições de Secretarias de Estado e órgãos do 
Poder Executivo. 

In casu, ao analisar a proposição em apreço, 

verifica-se a ocorrência de inconstitucionalidade 

formal subjetiva pela inobservância da competência 

privativa do Chefe do Poder do Executivo para 

iniciativa das leis que disponham sobre organização 

administrativa e atribuições de Secretarias e órgãos 

do Poder Executivo Estadual e, consequentemente, 

pela infringência ao disposto artigo 63, parágrafo 

único, incisos III e VI, da Constituição Estadual, ao 

impor o cumprimento da obrigatoriedade prevista no 

projeto por parte de órgãos do Poder Executivo, 

responsáveis pelos cursos de formação e qualificação 

profissional do trabalhador capixaba empregado, nos 

termos propostos. 

Desta forma, propõe-se aos Nobres Pares 

desta Douta Comissão o seguinte: 

 

PARECER N.º 477/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

é pela INCONSTITUCIONALIDADE do 

PROJETO DE LEI Nº 254/2017, de autoria do 

Deputado Rodrigo Coelho, que dispõe sobre o 

incentivo à qualificação e requalificação 

profissional do trabalhador capixaba empregado, 

por meio da criação e oferta de cursos voltados para 

formação específica e continuada, visando a 

manutenção e permanência do trabalhador em seu 

posto de trabalho. 

 

Sala das Comissões, em 07 de novembro de 

2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente/Relator 

ESMAEL ALMEIDA 

JANETE DE SÁ 

MARCELO SANTOS 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

22- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei nº 259/2016, de autoria da 

Deputada Raquel Lessa, que institui Oficialmente a 

SEMANA DO CORAÇÃO no Estado do Espírito 

Santo e dá outras providências, foi lido na Sessão 

Ordinária do dia 17.8.2016 e publicado no Diário do 



48 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 21 de novembro de 2017 

Poder Legislativo do dia 24.8.2016, às páginas 155 e 

156. 

Durante sua tramitação, após permanecer em 

discussão especial por 03 (três) sessões ordinárias 

consecutivas, o Projeto recebeu o Parecer nº 55/2017 

da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, com 

adoção de emenda; e os Pareceres n
os

 11/2017 da 

Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos; 12/2017 da Comissão de Saúde e 

Saneamento e 68/2017 da Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 

Tomada de Contas, todos pela aprovação, com 

adoção da emenda apresentada, na forma da 

manifestação da Comissão de Justiça. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 

Projeto de Lei nº 259/2016 à apreciação do Plenário 

que o aprovou na forma do Parecer da Comissão de 

Justiça. Por ter sido aprovado com emenda, o Projeto 

veio a esta Comissão para elaboração de sua Redação 

Final, na forma do art. 212 do Regimento Interno. 

Este é o Relatório. 

 

EMENDA CONSTANTE NOS PARECERES 

DAS COMISSÕES PERMANENTES QUE 

ANALISARAM A MATÉRIA, CONFORME 

ACIMA RELATADO: 

 

Emenda Supressiva nº 01/2017 ao Projeto de Lei nº 

259/2016. 

 

- Ficam suprimidos os parágrafos 1º, 2º e 3º 

do artigo 1º do Projeto de Lei nº 259/2016, de autoria 

da Deputada Raquel Lessa, que Institui a Semana do 

Coração no Estado do Espírito Santo e dá outras 

providências. 

 

Com base no art. 215 do Regimento Interno e 

em atenção ao disposto na Lei Complementar Federal 

nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal 

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

Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, sugerimos à matéria aprovada as 

alterações abaixo destacadas. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 507/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 

259/2016, de autoria da Deputada Raquel Lessa, na 

forma que segue: 

 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N.º 

259/2016 

 

Institui a Semana do Coração no 

Estado do Espírito Santo e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica instituída a Semana do Coração 

no Estado do Espírito Santo, a ser comemorada, 

anualmente, na semana do dia 19 do mês de agosto, 

com o objetivo de conscientizar, informar e 

esclarecer a população sobre a importância da saúde 

cardiovascular.  

 

Art. 2º A Semana do Coração fica incluída 

no Calendário Oficial de Eventos do Estado do 

Espírito Santo. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Sala das Sessões, em 08 de novembro de 

2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente/Relator 

RAQUEL LESSA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

JANETE DE SÁ 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) –  Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

23 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Projeto de Lei Nº 272/2017 

Autor: Deputada Raquel Lessa 

Ementa: “Dispõe sobre obrigatoriedade de 

divulgação dos benefícios de gratuidade para jovens 

de baixa renda no serviço de transporte coletivo 

interestadual”. 

 

RELATÓRIO 

 

Projeto de Lei nº 272/2017, de iniciativa da 

Senhora Deputada Raquel Lessa, cujo conteúdo, em 

síntese: “Dispõe sobre obrigatoriedade de 

divulgação dos benefícios de gratuidade para 

jovens de baixa renda no serviço de transporte 

coletivo interestadual”. 

A matéria foi protocolada no dia 26/07/2017, 

lida na Sessão Ordinária do dia 01/08/2017, e até a 
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presente data não encontra-se publicada no Diário do 

Poder Legislativo. Recebeu parecer técnico pela 

inconstitucionalidade, vindo a seguir a esta douta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, na forma do art. 41 único do Regimento 

Interno (Resolução n° 2.700/09). 

Por ordem do Deputado relator, passamos a 

elaborar o parecer pela inconstitucionalidade 

conforme despacho às folhas 32 (verso) dos autos. 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 

JURIDICIDADE, CONSTITUCIONALIDADE E 

LEGALIDADE E TECNICA LEGILATIVA. 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 272/2017, de 

autoria da Deputada Raquel Lessa, que tem por 

finalidade “dispor sobre obrigatoriedade de 

divulgação dos benefícios de gratuidade para 

jovens de baixa renda no serviço de transporte 

coletivo interestadual”. 

O parágrafo único do art. 1° da referida lei 

estabelece que:  

 
Art. 1º – Os terminais rodoviários, 
estações ferroviárias e os guichês de 
venda de passagem interestadual com 
operação no Estado do Espírito Santo 
ficam obrigados a disponibilizar, por 
meio de cartazes, em local visível, as 
disposições contidas na Lei Federal 
n° 12.852, de 05 de agosto de 2013, 
que instituiu o “Estatuto da 
Juventude” e no Decreto Federal n° 
8.537 de 05 de outubro de 2015, que 
a regulamentou e que definem os 
benefícios e critérios a serem 
cumpridos. 
 
§ 1° - Na Lei Federal n°12.852 de 
2013, que dispõe sobre o “Estatuto da 
Juventude”, e no Decreto Federal n° 
8.537 de 2015, ficam expressos os 
critérios para a reserva de duas vagas 
gratuitas a jovens de baixa renda nos 
veículos e comboios ferroviários dos 
sistemas de  transporte coletivo 
interestadual de passageiros e duas 
vagas com desconto de cinquenta por 
cento, no mínimo, no valor das 
passagens, a serem utilizadas depois 
de esgotadas as vagas gratuitas. 
 
§ 2° - A responsabilidade pela 
disponibilização das informações de 
que trata o caput deste artigo 
pertence às empresas que operam os 
sistemas de transporte rodoviário e 
ferroviário interestadual. 
 

Art. 2°- As sanções pelo 

descumprimento desta Lei Federal 

8.078 de 11 de setembro de 1990, 

Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, com suas penas e multas. 

 

Em sua justificativa, o autor argumenta: 

 

Na última década, o Brasil atingiu a 

marca de 51 milhões de jovens entre 

15 e 29 anos, dado que, aponta a 

necessidade de políticas públicas 

específicas que promovam o acesso a 

informações sobre a legislação 

vigente acerca de direitos dos jovens, 

os princípios e diretrizes das 

políticas públicas de juventude 

previstas no Estatuto da Juventude, 

aprovado na forma da lei federal Nº 

12.852, de 2013. 

 

Aprovado em 2013, o Estatuto da 

Juventude reconhece o jovem como 

sujeito de direitos universais; lhes 

assegura o respeito à identidade e à 

diversidade individual e coletiva; o 

direito a promoção da vida segura, 

da solidariedade e da não 

discriminação, bem como, sua 

inclusão em espaços públicos e 

comunitários. 

 

Considerando o papel dos agentes 

públicos e privados envolvidos com 

as políticas públicas de juventude, 

torna-se fundamental promover 

ações legais que garantam 

publicidade aos benefícios previstos 

pela lei nº 12.852. 

 

Outrossim, o presente Projeto de Lei 

tem o objetivo de divulgar 

informações sobre os requisitos 

legais que assegurem o acesso a tais 

benefícios, garantindo aos jovens os 

direitos presentes no Decreto 

Federal 8.537 de 2015.  

 

A inconstitucionalidade formal verifica-se 

quando há algum vício no processo de formação das 

normas jurídicas. Vale dizer, é o vício decorrente do 

desrespeito de alguma norma constitucional que 

estabeleça o modo de elaboração das normas 

jurídicas. 

Assim, a inconstitucionalidade formal pode decorrer 

da inobservância da competência legislativa para a 

elaboração do ato (inconstitucionalidade formal 

orgânica: competência da União, Estados e 

Municípios) ou do procedimento de elaboração da 

norma. 
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O desrespeito ao procedimento de elaboração 

da norma pode ocorrer na fase de iniciativa, o 

chamado vício de iniciativa, ou em qualquer outra 

fase do processo legislativo, como, por exemplo, na 

inobservância do quorum de votação ou aprovação da 

espécie normativa. 

Como já ressaltado anteriormente, o projeto 

em análise visa disponibilizar normas por meio de 

cartazes sobre gratuidade de passagem interestadual 

para jovens de baixa renda no Estado do Espírito 

Santo. 

Assim, apesar de meritória, a matéria peca 

por vício de iniciativa, pois versa sobre 

obrigatoriedade de divulgação pelas empresas de 

transportes em terminais rodoviários, estações 

ferroviárias, e guichês de passagem intermunicipal 

referente à reserva de vagas gratuitas a jovens de 

baixa renda, consoante legislação federal em vigor.  

Neste contexto, a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) criada pela Lei nº 

10.233/2001, é uma autarquia sob regime especial, 

que tem sede e foro no Distrito Federal, e está 

presente em todo o território nacional por meio das 

Unidades Regionais e Postos de Fiscalização. 

O referido órgão tem por finalidade regular, 

supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação 

de serviços e de exploração da infraestrutura de 

transportes, exercidas por terceiros, visando garantir 

a movimentação de pessoas e bens, harmonizar os 

interesses dos usuários com os das empresas 

concessionárias, permissionárias, autorizadas e 

arrendatárias, e de entidades delegadas, preservado o 

interesse público, arbitrar conflitos de interesses e 

impedir situações que configurem competição 

imperfeita ou infração contra a ordem econômica. 

(extraido do site 

http://www.antt.gov.br/institucional/index.html). 
A identidade jovem é um documento que 

comprova a condição de jovem de baixa renda para 
acesso aos benefícios da meia-entrada, em 
espetáculos artístico-culturais e esportivos, e reserva 
de vagas no transporte interestadual. Ela pode ser 
solicitada por pessoas entre 15 e 29 anos que 
pertençam a famílias com renda mensal de até dois 
salários mínimos e estejam inscritas no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo Federal — 
CadÚnico. As informações cadastrais precisam estar 
atualizadas há pelo menos 24 meses.  

A emissão da identidade jovem será virtual, 
por meio de site e aplicativo da Caixa Econômica 
Federal. O jovem, que precisa estar inscrito no 
CadÚnico, terá de comprovar suas condições para o 
benefício por meio do aplicativo e do site. A 
identidade poderá ser emitida a partir do Número de 
Identificação Social (NIS). O documento é destinado 
ao jovem de baixa renda, independentemente da sua 
situação educacional. Não há custo. A emissão da 
identidade jovem será gratuita, por qualquer que seja 
o meio utilizado. (http://zh.clicrbs.com.br) 

Ademais, a Lei Federal n° 12.852/2013 que 

institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os 

direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das 

políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional 

de Juventude – SINAJUVE, em seus artigos 32 e 33, 

preconizam o seguinte:  

 

Art. 32.  No sistema de transporte 

coletivo interestadual, observar-se-á, 

nos termos da legislação específica:  

I - a reserva de 2 (duas) vagas 

gratuitas por veículo para jovens de 

baixa renda; 

II - a reserva de 2 (duas) vagas por 

veículo com desconto de 50% 

(cinquenta por cento), no mínimo, no 

valor das passagens, para os jovens 

de baixa renda, a serem utilizadas 

após esgotadas as vagas previstas no 

inciso I. 

Parágrafo único.  Os procedimentos e 

os critérios para o exercício dos 

direitos previstos nos incisos I e II 

serão definidos em regulamento. 

Art. 33.  A União envidará esforços, 

em articulação com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, 

para promover a oferta de transporte 

público subsidiado para os jovens, 

com prioridade para os jovens em 

situação de pobreza e 

vulnerabilidade, na forma do 

regulamento. 

 

Assim, percebe-se que o teor do projeto está 

vinculado à competência da União para legislar sobre 

o referido assunto, como também preserva à União a 

capaciadade para coordenar os serviços de transporte 

interestadual. Decreto Federal N° 2521/1998: 

 

Art. 1º Cabe à União explorar, 

diretamente ou mediante permissão 

ou autorização, os serviços 

rodoviários interestadual e 

internacional de transporte coletivo 

de passageiros. 

Art. 2º  A organização e a 

coordenação dos serviços de que trata 

este Decreto caberão ao Ministério 

dos Transportes. (Redação dada pelo 

Decreto nº 8.083, de 2013) 

Art. 2º-A.  O controle das outorgas, a 

delegação e a fiscalização dos 

serviços de que trata este Decreto 

caberão à Agência Nacional de 

Transportes Terrestres - ANTT.  

 

Vale salientar que referente ao assunto em 

tela, que “A Associação Brasileira das Empresas de 

Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati) ajuizou 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5657, 

com pedido de liminar, no Supremo Tribunal Federal 

(STF), contra dispositivo do chamado Estatuto da 

http://www.antt.gov.br/institucional/index.html
http://zh.clicrbs.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8083.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8083.htm#art1
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Juventude (Lei Federal 12.852/2013), que garante 

aos jovens de baixa renda gratuidade nos ônibus 

interestaduais. 
Dentre as políticas públicas destinadas à 

juventude pela nova lei, na parte intitulada “Do 
Direito ao Território e à Mobilidade”, está a 
previsão de reserva de duas vagas gratuitas por 
veículo para jovens de baixa renda no sistema de 
transporte coletivo interestadual, e mais duas vagas 
com desconto mínimo de 50% no valor da passagem, 
caso as passagens gratuitas estejam esgotadas 
(artigo 32). 

Segundo a entidade, que representa cerca de 
100 empresas de transporte rodoviário de 
passageiros, o benefício foi criado sem qualquer 
mecanismo de ressarcimento às empresas privadas 
que fazem o transporte coletivo interestadual, 
fazendo com que os custos da gratuidade sejam 
repartidos com os demais usuários e impulsionando 
a revisão de tarifas”. 

Desta forma, o teor do Projeto não está em 
consonância com o que define a Legislação Pátria, 
uma vez que interfere no funcionamento e da 
organização da administração Federal e do Direito de 
Propriedade e Econômico. 

Finalizando, a Constituição da República em 
seu art. 21 XII estabelece o seguinte: 

 

Art. 21. Compete à União: 

 

XII - explorar, diretamente ou 

mediante autorização, concessão ou 

permissão: 

 

e) os serviços de transporte 

rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros; 

 

Desta forma, resta confirmada a 

inconstitucionalidade formal insanável do Projeto de 

Lei nº 272/2017, em face do gravame de invasão de 

competência legislativa deste Poder, e, reflexamente, 

pelo desatendimento ao gabarito constitucional do 

“Sistema Federativo Brasileiro”.  

Diante todo o exposto, há que se ressaltar que a 

matéria em questão, se aprovada da forma como foi 

proposta, estará invadindo atribuição privativa da 

União, restando evidente que a proposta em comento 

possui vício de constitucionalidade formal subjetiva, 

pois versa sobre matéria administrativa do Poder 

Público Federal, assim como a inconstitucionalidade 

material por apresentar ofensa ao Princípio da 

Separação dos Poderes. 

Esse último quadro demonstra a 

inconstitucionalidade pela específica circunstância 

definida no texto da proposição legislativa em 

comento, pois, por ser de autoria parlamentar, não 

poderia prever ações que impliquem em organização 

da Administrativa Pública Federal.  

Por sua vez, o art. 143 do Regimento Interno 

deste Poder, resolução 2.700/2009, estabelece: 

 

Art. 143. Não se admitirão 

proposições: 

 

I - sobre assunto alheio à 

competência da Assembleia 

Legislativa;  

(...) 

VIII - manifestamente 

inconstitucionais; 

 

Assim, após análise dos aspectos 

constitucionais formais, resta-nos analisar os aspectos 

materiais, comparando o conteúdo do projeto com os 

preceitos constitucionais. Assim, as normas 

introduzidas na referida matéria não se encontram em 

sintonia com os preceitos constantes das 

Constituições Federal e Estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 2º 

da Carta Magna Federal. 

Diante do exposto, e nos termos das 

considerações aduzidas, opinamos pela 

INCONSTITUCIONALIDADE da proposição em 

exame, principalmente no que tangue independência 

e harmonia entre os poderes estampado no art. 2° da 

Carta da República. 

Isto posto somos pela doção do seguinte 

parecer: 

 

PARECER N.º 480/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela INCONSTITUCIONALIDADE, 

ILEGALIDADE do Projeto de Lei nº 272/2017, de 

autoria da Deputada Raquel Lessa, nos termos da 

fundamentação supra, e, por conseguinte, pela 

MANUTENÇÃO DO DESPACHO 

DENEGATÓRIO do Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, não devendo seguir sua 

tramitação regular nesta Casa de Leis.  

 

Plenário Rui Barbosa, em 07de novembro 

2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

JANETE DE SÁ. 

ESMAEL DE ALMEIDA 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

24 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE LEI Nº 274/2017 

AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 

EMENTA: “Altera o artigo 1º da Lei nº 9.444, de 11 

de maio de 2010.” 

 

I – RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 274/2017, de autoria do 

Deputado Enivaldo dos Anjos, visa alterar o 

dispositivo endereçado no artigo 1º da Lei nº 9.444, 

de 11 de maio de 2010, de modo à redenominar, 

para “Dr. Alceu Melgaço Filho”, o Hospital 

Estadual localizado no Município de Barra de São 

Francisco (ES). 

A presente proposição foi protocolada no 

dia 01/08/2017, lida na Sessão Ordinária do dia 

02/08/2017. Quanto à publicação no Diário do 

Poder Legislativo que não pode ser dispensada, 

deve ser juntado aos autos pelo setor competente na 

maior brevidade possível. 

Após, recebeu encaminhamento para esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 

efeito de análise da sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada em sua feitura, conforme dispõe o 

dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 

Assembleia Legislativa). 

É o relatório 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 

JURIDICIDADE, CONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL E MATERIAL E LEGALIDADE. 

 

O Projeto de Lei nº 274/2017, de autoria do 

Deputado Enivaldo dos Anjos, visa alterar o 

dispositivo endereçado no artigo 1º da Lei nº 9.444, 

de 11 de maio de 2010, de modo à redenominar, 

para “Dr. Alceu Melgaço Filho”, o Hospital 

Estadual localizado no Município de Barra de São 

Francisco (ES). 

Conforme justificativa do autor, a 

homenagem, que ora se pretende prestar, tem por 

objetivo agraciar o Dr. Alceu Melgaço Filho, 

falecido no ano de 2011, e que prezou pela defesa 

de um sistema de saúde eficiente e gratuito para a 

população do Município de Barra de São Francisco 

e demais Municípios da região Noroeste do Estado. 

Nesses termos, complementa a Justificativa: 

 

“Propomos a presente propositura 

com a finalidade de alterar a Lei nº 

9.444, de 11 de maio de 2010, que 

atribuiu a denominação de “Dra. 

Rita de Cássia Melgaço” ao 

Hospital Estadual de Barra de São 

Francisco para “Hospital Estadual 

Dr. Alceu Melgaço Filho”. 

 

Tal alteração se justifica, uma vez 

que, no ano de 2011, veio a óbito o 

médico Dr. Alceu Melgaço Filho 

que, em toda a sua vida, prezou 

pela defesa de um sistema de saúde 

eficiente e gratuito para a 

população de Barra de São 

Francisco e demais municípios da 

região Noroeste do Estado. 

 

Dr. Alceu Melgaço, que é de família 

tradicional do município, fez da 

medicina um instrumento de defesa 

dos mais humildes, sendo 

reconhecida até hoje pela sua 

competência e pelo tratamento 

humano dispensado à todos os 

pacientes.” 

 

Sob o prisma da constitucionalidade formal, 

não há quaisquer obstáculos a serem levantados, 

visto que a matéria objeto da proposição – 

denominação de bem público - é de competência 

legislativa do Estado, sendo esta competência 

decorrente de sua capacidade de se auto administrar 

e legislar conforme previsão disposta nos arts. 18 e 

25 da Constituição Federal, in verbis:  

 

“Art. 18. A organização político-

administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a 

União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos desta 

Constituição.” 

 

“Art. 25. Os Estados organizam-se 

e regem-se pelas Constituições e 

leis que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição.” 

 

O presente Projeto de Lei está também 

amparado pelo art. 151, §3º, do Regimento Interno 

do Poder Legislativo, que versam: 

 

“Art. 151. Os projetos serão de 

resolução, de decreto legislativo e 

de lei. 

(...) 

§ 3º Os projetos de lei são os 

destinados a regular as matérias de 

competência do Poder Legislativo 

com sanção do Governador do 

Estado.” 
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No que tange a iniciativa legislativa, 

constatamos que compete a Assembleia Legislativa 

de iniciar o referido Projeto de Lei na conformidade 

com o art. 63, caput, da Constituição Estadual, a 

saber: 

 

“Art. 63. A iniciativa das leis cabe 

a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal 

de Justiça, ao Ministério Público e 

aos cidadãos, satisfeitos os 

requisitos estabelecidos nesta 

Constituição.” 

 

Verifica-se assim que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é a Lei Ordinária, 

estando neste aspecto, em sintonia com a 

Constituição Estadual, conforme o art. 61, III, in 

verbis:  

 

“Art. 61. O processo legislativo 

compreende a elaboração de: 

(...) 

                                               

  III – leis ordinárias.” 

 

O quórum necessário para aprovação será 

obtido com a maioria dos votos, presente a maioria 

absoluta dos membros da comissão de constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação, em votação 

nominal, conforme preceituam os art. 276, I e 277, 

§ 1º, do Regimento Interno. 

Consoante determina o Regimento Interno 

nos arts. 148, III, o regime de tramitação é o 

especial, a discussão e votação ocorrerão no âmbito 

da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação, salvo recurso de 1/5 dos 

Deputados (art. 60, §2º, XI, da Constituição 

Estadual) – fazendo jus a sua positivação no Título 

VII do Regimento Interno – que disciplina as 

matérias sujeitas aos processos especiais. 

Após análise dos aspectos constitucionais 

formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 

comparando o conteúdo do projeto com os preceitos 

constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 

referido projeto encontram compatibilidade com os 

preceitos constantes das Constituições Federal e 

Estadual, em especial os direitos e garantias 

fundamentais dispostos no art. 5º da Carta Magna 

Federal, respeitando-se, por conseguinte, os 

princípios da isonomia e da proteção ao direito 

adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. 

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

publicação – artigo 8º. Desse modo, tem-se por 

observado o presente requisito legal. 

Verificamos ainda que o projeto de lei 

encontra-se em sintonia com a legislação específica 

para o tema, ou seja, que regula a denominação de 

estabelecimentos, instituições, prédios, rodovias e 

obras do Estado é a Lei Estadual de nº 8.870/2008 

com as alterações introduzidas pelas Leis nº 

9.097/2009 e 9.431/2010, a saber: 

 

“Art. 1º A escolha de denominação 

para os estabelecimentos, 

instituições, prédios, rodovias e 

obras do Estado só poderá recair em 

nomes de pessoas falecidas que 

tenham se destacado por notórias 

qualidades e relevantes serviços 

prestados à coletividade. 

 

§ 1º Não poderá haver, no mesmo 

município, mais de um 

estabelecimento, instituição, prédio, 

rodovia e obra de propriedade do 

Estado com igual denominação. 

  

§ 2º É vedada a escolha de nome de 

pessoa condenada por ilícito 

praticado contra os direitos 

humanos, por crime contra a 

administração pública e por 

envolvimento com a repressão nos 

governos militares desde que o 

processo tenha transitado em 

julgado. 

  

 § 3º Os estabelecimentos, 

instituições, prédios, rodovias e 

obras do Estado poderão conservar, 

excepcionalmente, a denominação 

já adotada na data da publicação 

desta Lei, mesmo que contrarie o 

que dispõe o “caput” deste artigo. 

  

§ 4º A comprovação do falecimento 

se dará por meio de certidão de 

óbito. 

 

Art. 2º. A Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo, através da 

Comissão de Constituição e Justiça, 

diligenciará por meio eletrônico, 

em caso de dúvida, no sentido de 

aferir se o homenageado encontra-

se inserido em uma das objeções 

descrita no parágrafo segundo do 

art. 1º, visando regular a 

tramitação de tais proposições 

neste Poder Legislativo”. (NR) 

 

Nota-se que os autos foram devidamente 

instruídos com a Certidão de Óbito (fl. 13), 
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Atestado de Antecedentes que Nada Consta (fl. 14) 

e Declaração da Prefeitura Municipal de Barra de 

São Francisco que declara não haver, em tal 

Município, outro estabelecimento, instituição, 

prédio, rodovia ou obra de propriedade do Estado 

com igual denominação. Isto posto, resta 

reconhecido a plena legalidade do Projeto de Lei nº 

274/2017. 

Por seu turno, o Código Civil Brasileiro 

(Lei Federal nº 10.406 de 2002), também define 

bens públicos em seu artigo 99, inciso I, a saber: 

 

“Art. 99. São bens públicos: 

 

I - os de uso comum do povo, tais 

como rios, mares, estradas, ruas e 

praças.” 

 

Vale mencionar que a proposição, nos 

termos em que se acha redigida, encontra-se 

plenamente compatível com os comandos da 

Resolução nº. 2.700/2009 (Regimento Interno). 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no projeto em apreço, deve ficar 

evidenciado o atendimento às regras introduzidas 

pela Lei Complementar Federal nº 95/1998, com 

introduções apresentadas pela Lei Complementar 

Federal nº 107/2001, que rege a redação dos atos 

normativos, o que ocorre in casu.  

A Diretoria de Redação, no âmbito de suas 

atribuições regimentais, realizou adequado e 

pertinente estudo de técnica legislativa da 

proposição legislativa em epígrafe, conforme está 

demonstrado no documento juntado à fl. 07 dos 

autos, o qual concluímos por sua adoção. 

Constatamos, ainda, que, conforme fl. 05 

dos autos, a Diretoria de Documentação e 

Informação-DDI, confirmou, preliminarmente, que 

não existem normas em vigor similares ou 

correlatas sobre o assunto em tela. 

Diante do exposto, sugerimos aos demais 

membros desta douta comissão à adoção do 

seguinte: 

 

PARECER N.º 506/2017 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

é pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei n.º 

274/2017, de autoria do Deputado Enivaldo dos 

Anjos. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 08 de novembro 

de 2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente/Relator 

RAQUEL LESSA. 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

JANETE DE SÁ. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Inclua-se na Ordem do Dia 

para cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

25 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE LEI Nº 325/2017 

AUTOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 

RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Isenta do pagamento de pedágio os 

veículos de propriedade de pessoa física, 

comprovadamente médicos e professores das redes 

públicas estadual, federal e municipal, na forma que 

especifica. 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 325/2017, de 

autoria do Exmo. Deputado Rafael Favatto, em que 

visa a isentar do pagamento de pedágio os veículos 

de propriedade de pessoa física, comprovadamente 

médicos e professores das redes públicas estadual, 

federal e municipal, na forma que especifica. 

Na Justificativa, o autor argumenta: 

O presente projeto de lei 

visa isentar de tarifas de 

pedágios, os professores e 

médicos das redes públicas 

federal, estadual e 

municipais que tenham 

veículos registrados como 

pessoas físicas e transitem 

por estradas estaduais onde 

existam pedágios entre 

municípios, principalmente 

quando precisam estudar, 

ministrar aulas, atender 

pacientes nos casos dos 

médicos e assim poderem 

exercer suas profissionais 

com maior dignidade e 

atenção pelo governo do 

Estado, que assim lhes 

isenta dessa 

obrigatoriedade de pagarem 

pedágios nas rodovias 

estaduais. 

Este benefício é para uma 

parcela significativa da 

população do Estado do 

Espírito Santo que necessita 
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se deslocar de um 

município a outro. Trata-se 

de uma forma de 

compensação a esses 

profissionais, além de 

resguardar o direito 

constitucional de ir e vir 

livremente.  

Desta forma, coloco à 

apreciação dos Nobres 

Pares o presente projeto de 

lei. 

 

O projeto foi protocolado no dia 30/08/2017 

e lido no expediente da Sessão Ordinária do dia 

04/09/2017. 

A Diretoria de Redação juntou o Estudo de 

Técnica Legislativa da fl. 06, ofertando sugestões 

apenas no tocante à redação proposta, sem alteração 

substancial no projeto de lei. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, à fl. 02, proferiu o despacho denegatório, 

com fulcro no artigo 143, inciso VIII , do Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu 

a tramitação da proposição; entendendo, a priori, 

existir manifesta inconstitucionalidade. 

Em seguida, deferiu-se o pedido de recurso à 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, nos termos do artigo 143, parágrafo 

único, do Regimento Interno. 

A Procuradoria da Casa manifestou-se pela 

INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº. 

325/2017, de autoria do Exmo. Deputado Doutor 

Rafael Favatto, e, por conseguinte, pela 

MANUTENÇÃO DO DESPACHO 

DENEGATÓRIO proferido pelo Presidente da Mesa 

Diretora, nos termos do Parecer Técnico das fls. 

08/15, da Manifestação do Coordenador da Setorial 

Legislativa (fl. 17) e do Procurador-Geral (fl. 19). 

O presente projeto veio a esta Comissão para 

exame e parecer, na forma do disposto no art. 41, 

inciso I, do Regimento Interno da ALES (Resolução 

nº 2.700/09). 

É o relatório. 

 

2. PARECER DO RELATOR 

 

A iniciativa em tela visa isentar de 

pagamento de pedágio os veículos de propriedade de 

pessoa física, comprovadamente médicos e 

professores das redes públicas estadual, federal e 

municipal, na forma especifica. 

O parágrafo único do art. 1°, Parágrafo único 

e art. 2° da referida lei estabelecem que:  

 

Art. 1º – Ficam isentos do 

pagamento e pedágio os veículos de 

propriedade de pessoa física, 

comprovadamente médicos e 

professores das redes públicas, 

estadual, federal ou municipal que, 

no exercício de suas funções 

profissionais necessitem utilizar as 

rodovias estaduais administradas por 

empresas concessionárias do Estado 

do Espírito Santo. 

Parágrafo único. A isenção se dará 

somente nos dias úteis e nos horários 

entre 6 (seis) e 22 (vinte e duas) 

horas, para os veículos cujo os 

proprietários sejam 

comprovadamente os profissionais 

mencionados no caput. 

Art. 2°- O credenciamento para o 

gozo da isenção será feito mediante 

inscrição e comprovação dos 

interessados das condições 

estabelecidas nesta Lei junto ao 

órgão estadual competente.  

 

Em sua justificativa, a parlamentar informa 

que: 

 

O presente projeto de lei visa isentar 

de tarifas de pedágio os professores e 

médicos das redes públicas federal, 

estadual e municipal que tenham 

veículos registrados como pessoas 

físicas e transitem por estradas 

estaduais onde existam pedágios 

entre municípios, principalmente 

quando precisam estudar, ministrar 

aulas, atender pacientes nos casos 

dos médicos e assim poderem 

exercer suas profissões com maior 

dignidade e atenção pelo Governo do 

Estado, que assim lhes isenta dessa 

obrigatoriedade de pagarem pedágios 

nas rodovias estaduais. (...) 

 

Apesar de meritória, a matéria peca por 

vício de iniciativa, pois versa sobre isenção de 

pagamento em pedágios, de professores e médicos, 

que necessitem utilizar as rodovias estaduais 

administradas por concessionárias no Estado do 

Espírito Santo. 

As tarifas de pedágios estão vinculadas à 

Secretaria de Estados dos Transportes e Obras 

Públicas, ao Departamento de Estradas de Rodagem 

DER/ES, através de Contrato de Concessão, que no 

item 4 versa o seguinte: 

4. É vedado ao DER/ES estabelecer 

privilégios tarifários que beneficiem 

seguimentos específicos de usuários 

do SISTEMA RODOVIA DO SOL. 

 

5. Terão transito livres nas rodovias e 

nos trechos rodoviários de acesso 

que compõem o SISTEMA 

RODOVIA DO SOL, ficando 



56 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 21 de novembro de 2017 

portanto isentos  do pagamento de 

pedágio os veículos:  

 

I – a serviço da polícia rodoviária; 

 

II – de atendimento público de 

emergência, tais como do corpo de 

bombeiros e ambulâncias quando em 

serviço; 

 

III – das forças militares quando em 

instrução ou manobra; e,  

 

IV – da polícia federal e da polícia 

civil 

 

V – da fiscalização do DER/ES. 

 

6. A CONCESSIONÁRIA, a seu 

único e exclusivo critério e 

responsabilidade poderá conceder 

descontos tarifários, bem assim 

realizar promoções tarifárias, 

inclusive procedendo reduções 

sazonais em dias e horas de baixa 

demanda, sem que isto todavia, possa 

gerar qualquer direito de a mesma 

solicitar compensação nos valores 

das tarifas. 

 

Neste contexto, destacamos que este Poder 

não tem também competência para isentar de pedágio 

as rodovias federais que cortam os Estado, tendo em 

vista que a ECO RODOVIAS INFRAESTRUTURA 

E LOGÍSTICA S/A e SBS ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES, estão sob a supervisão da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) criada 

pela Lei nº 10.233/2001, autarquia sob regime 

especial, que tem sede e foro no Distrito Federal, e 

está presente em todo o território nacional por meio 

das Unidades Regionais e Postos de Fiscalização. 

O referido órgão (ANTT), tem por finalidade 

regular, supervisionar e fiscalizar as atividades de 

prestação de serviços e de exploração da 

infraestrutura de transportes, exercidas por terceiros, 

visando garantir a movimentação de pessoas e bens, 

harmonizar os interesses dos usuários com os das 

empresas concessionárias, permissionárias, 

autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, 

preservado o interesse público, arbitrar conflitos de 

interesses e impedir situações que configurem 

competição imperfeita ou infração contra a ordem 

econômica. (extraido do site 

http://www.antt.gov.br/institucional/index.html). 

Assim, percebe-se que o teor do projeto está 

vinculado à competência da União para legislar sobre 

o referido assunto, como também preserva à União a 

capaciadade para coordenar os serviços de transporte 

interestadual. Decreto Federal N° 2521/1998: 

 

Art. 1º Cabe à União explorar, 

diretamente ou mediante permissão 

ou autorização, os serviços 

rodoviários interestadual e 

internacional de transporte coletivo 

de passageiros. 

Art. 2º  A organização e a 

coordenação dos serviços de que 

trata este Decreto caberão ao 

Ministério dos Transportes. 

(Redação dada pelo Decreto nº 

8.083, de 2013) 

Art. 2º-A.  O controle das outorgas, a 

delegação e a fiscalização dos 

serviços de que trata este Decreto 

caberão à Agência Nacional de 

Transportes Terrestres - ANTT.  

 

Vale salientar que referente ao assunto em 

tela, de teor assemelhado: 

A Associação Brasileira das 

Empresas de Transporte Terrestre de 

Passageiros (Abrati) ajuizou a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 5657, com pedido de liminar, 

no Supremo Tribunal Federal (STF), 

contra dispositivo do chamado 

Estatuto da Juventude (Lei Federal 

12.852/2013), que garante aos jovens 

de baixa renda gratuidade nos ônibus 

interestaduais. 

Dentre as políticas públicas 

destinadas à juventude pela nova lei, 

na parte intitulada “Do Direito ao 

Território e à Mobilidade”, está a 

previsão de reserva de duas vagas 

gratuitas por veículo para jovens de 

baixa renda no sistema de transporte 

coletivo interestadual, e mais duas 

vagas com desconto mínimo de 50% 

no valor da passagem, caso as 

passagens gratuitas estejam 

esgotadas (artigo 32). 

Segundo a entidade, que representa 

cerca de 100 empresas de transporte 

rodoviário de passageiros, o 

benefício foi criado sem qualquer 

mecanismo de ressarcimento às 

empresas privadas que fazem o 

transporte coletivo interestadual, 

fazendo com que os custos da 

gratuidade sejam repartidos com os 

demais usuários e impulsionando a 

revisão de tarifas”. 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

N. 7.304/02 DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO. EXCLUSÃO 

DAS MOTOCICLETAS DA 
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RELAÇÃO DE VEÍCULOS 

SUJEITOS AO PAGAMENTO DE 

PEDÁGIO. CONCESSÃO DE 

DESCONTO, AOS ESTUDANTES, 

DE CINQUENTA POR CENTO 

SOBRE O VALOR DO PEDÁGIO. 

LEI DE INICIATIVA 

PARLAMENTAR. EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 

CONTRATROS CELEBRADOS 

PELA ADMINISTRAÇÃO. 

VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA 

HARMONIA ENTRE OS 

PODERES. AFRONTA. 1. A lei 

estadual afeta o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato de 

concessão de obra pública, celebrado 

pela Administração capixaba, ao 

conceder descontos e isenções sem 

qualquer forma de compensação. 2. 

Afronta evidente ao princípio da 

harmonia entre os poderes, harmonia 

e não separação, na medida em que o 

Poder Legislativo pretende substituir 

o Executivo na gestão dos contratos 

administrativos celebrados. 3. Pedido 

de declaração de 

inconstitucionalidade julgado 

procedente. 

(ADI 2733, Relator(a):  Min. EROS 

GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 

26/10/2005, DJ 03-02-2006 PP-

00011 EMENT VOL-02219-02 PP-

00280). 

 

Finalizando, a Constituição da República em 

seu art. 21 XII estabelece o seguinte: 

Art. 21. Compete à União: 

XII - explorar, diretamente ou 

mediante autorização, concessão ou 

permissão: 

e) os serviços de transporte 

rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros; 

Desta forma, resta confirmada a 

inconstitucionalidade formal insanável do Projeto de 

Lei nº 325/2017, em face do gravame de invasão de 

competência legislativa deste Poder, e, reflexamente, 

pelo desatendimento ao gabarito constitucional do 

“Sistema Federativo Brasileiro”.  

Diante todo o exposto, há que se ressaltar que 

a matéria em questão, se aprovada da forma como foi 

proposta, estará invadindo atribuição privativa da 

União, restando evidente que a proposta em comento 

possui vício de constitucionalidade formal subjetiva, 

pois versa sobre matéria administrativa do Poder 

Público Federal, assim como a inconstitucionalidade 

material por apresentar ofensa ao Princípio da 

Separação dos Poderes. 

Esse último quadro demonstra a 

inconstitucionalidade pela específica circunstância 

definida no texto da proposição legislativa em 

comento, pois, por ser de autoria parlamentar, não 

poderia prever ações que impliquem em organização 

da Administrativa Pública Federal.  

Por sua vez, o art. 143 do Regimento Interno 

deste Poder, resolução 2.700/2009, estabelece: 

Art. 143. Não se admitirão 

proposições: 

 

 I - sobre assunto alheio à 

competência da Assembleia 

Legislativa;  

(...) 

VIII - manifestamente 

inconstitucionais; 

 

Assim, após análise dos aspectos 

constitucionais formais, resta-nos analisar os aspectos 

materiais, comparando o conteúdo do projeto com os 

preceitos constitucionais, ficando evidente que as 

normas introduzidas na referida matéria não se 

encontram em sintonia com os preceitos constantes 

das Constituições Federal e Estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 2º 

da Carta Magna Federal. 

Em conclusão, pelas razões acima 

expendidas, sugiro aos Ilustres Pares desta Comissão 

a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 479/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, 

na forma do art. 41, inc. I, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa, é pela 

INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei nº. 

325/2017, de autoria do Exmo. Deputado Rafael 

Favatto, e, por conseguinte, pela MANUTENÇÃO 

DO DESPACHO DENEGATÓRIO do 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora, 

não devendo seguir sua tramitação regular nesta Casa 

de Leis, nos termos da fundamentação supra. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 07 de novembro de 

2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

JANETE DE SÁ 

ESMAEL ALMEIDA 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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26 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Projeto de Lei n.º: 337/2017  

Autor: Euclério Sampaio 

Ementa: “Proíbe a circulação de veículos de carga 

que transportam rochas ornamentais brutas das 06 

horas às 20horas nas rodovias do Estado do Espírito 

Santo.” 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei de iniciativa do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Euclério Sampaio, 

que apresenta a seguinte ementa: “Proíbe a circulação 

de veículos de carga que transportam rochas 

ornamentais brutas das 06 horas às 20horas nas 

rodovias do Estado do Espírito Santo”. 

O Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, à fl. 02, proferiu despacho denegatório, com 

fulcro no artigo 143, inciso VIII
1
, do Regimento 

Interno (Resolução nº 2.700/2009), no qual inadmitiu 

a tramitação da proposição entendendo, a priori, 

existir manifesta inconstitucionalidade. 

Deferido pedido de recurso à Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

nos termos do artigo 143, parágrafo único
2
, do 

Regimento Interno. 

A proposição foi protocolizada no dia 

11.09.2017 (fl. 02), lida na sessão do dia 12.09.2017 

(fl. 02). No que tange a publicação no Diário do 

Poder Legislativo, não se pode dispensá-la, o que 

deve ser providenciada pelo órgão competente desta 

Casa Legislativa em momento posterior a elaboração 

deste parecer. 

A Diretoria de Redação juntou à fls. 08 dos 

autos estudo de técnica legislativa. 

Em apertada síntese, são estas as questões de 

fato e de direito com suporte nas quais passo a emitir 

o presente parecer, de acordo com o artigo 41, inciso 

I, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009) 

É o relatório. 

 

II – PARECER DO RELATOR 

 

A- DA ANÁLISE DA 

CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 

MATERIAL  

A.1 - Da competência legislativa para dispor sobre 

a matéria e da competência de iniciativa da 

matéria 

 

Em que pese a nobre intenção do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Euclério Sampaio 

ao proibir a circulação de veículos de carga que 

transportam rochas ornamentais brutas das 06 horas 

às 20horas nas rodovias do Estado do Espírito Santo, 

conforme devidamente esclarecido na Justificativa de 

fl. 03, verifica-se, data venia, a inconstitucionalidade 

formal do presente Projeto de Lei, por infringir o 

artigo 22, inciso XI, da Constituição da República, 

que assim dispõe: 

 

Art. 22. Compete privativamente à 

União legislar sobre: 

... 

XI - trânsito e transporte; 

... 

 

Observa-se da leitura do artigo supracitado 

da Constituição da República que compete 

privativamente à União legislar sobre trânsito.  

Ademais, inexiste Lei Complementar que 

autoriza os Estados a legislarem sobre questões 

específicas relacionadas a trânsito. 

É assim que entende o Excelso Supremo 

Tribunal Federal sobre esta questão: 

 

AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. 

LEI ESTADUAL. RESERVA DE 

ESPAÇO PARA O TRÁFEGO DE 

MOTOCICLETAS EM VIAS 

PÚBLICAS DE GRANDE 

CIRCULAÇÃO. 

INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL. ART. 22, XI DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

AÇÃO JULGADA 

PROCEDENTE. A lei impugnada 

trata da reserva de espaço para 

motocicletas em vias públicas de 

grande circulação, tema 

evidentemente concernente a trânsito. 

É firme a jurisprudência desta 

Corte no sentido de reconhecer a 

inconstitucionalidade formal de 

normas estaduais que tratam sobre 

trânsito e transporte. Confira-se, 

por exemplo: ADI 2.328, rel. min. 

Maurício Corrêa, DJ 17.03.2004; 

ADI 3.049, rel. min. Cezar Peluso, 

DJ 05.02.2004; ADI 1.592, rel. min. 

Moreira Alves, DJ 03.02.2003; ADI 

2.606, rel. min. Maurício Corrêa, 

DJ 07.02.2003; ADI 2.802, rel. Min. 

Ellen Gracie, DJ 31.10.2003; ADI 

2.432, rel. Min. Eros Grau, DJ 

23.09.2005, v.g. . Configurada, 

portanto, a invasão de competência 

da União para legislar sobre 

trânsito e transporte, estabelecida 

no art. 22, XI, da Constituição 
federal. Ação julgada procedente 

para declarar a inconstitucionalidade 

da Lei estadual paulista 10.884/2001. 

(ADI 3121, Relator(a):  Min. 
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JOAQUIM BARBOSA, Tribunal 

Pleno, julgado em 17/03/2011, DJe-

072 DIVULG 14-04-2011 PUBLIC 

15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 

PP-00019 RT v. 100, n. 909, 2011, p. 

378-383) (grifei) 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. 

ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. 

MULTA. APREENSÃO DE 

VEÍCULOS. LEIS DISTRITAIS 

239/92 E 953/95. 

CONSTITUCIONALIDADE. 

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 

ART. 21, XI, DA C.F. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LEI LOCAL. 

INCIDÊNCIA SÚMULA 280/STF. 

INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL. PRECEDENTES. 1. A lei 

estadual que trate de matéria 

relacionada a trânsito e transporte 

é inconstitucional, por violação ao 

art. 21, XI, da C.F. (Precedentes: 

ADI 3.196, Rel. Min. GILMAR 

MENDES, DJ 7.11.2008; ADI 

3.444, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 

DJ 3.2.2006; ADI 3.055, Rel. Min. 

CARLOS VELLOSO, DJ 3.2.2006; 

ADI 2.432, Rel. Min. EROS 

GRAU, DJ 26.8.2005) 2. A Súmula 

280 do E. STF dispõe: Por ofensa a 

direito local não cabe recurso 

extraordinário. 3. In casu, a 

controvérsia foi decidida à luz de 

interpretação de lei local, revelando-

se incabível a insurgência recursal 

extraordinária. 4. Agravo regimental 

desprovido. (AI 798954 AgR, 

Relator(a):  Min. LUIZ FUX, 

Primeira Turma, julgado em 

13/04/2011, DJe-098 DIVULG 24-

05-2011 PUBLIC 25-05-2011 

EMENT VOL-02529-03 PP-00775) 

(grifei) 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 

N. 7.723/99 DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE. 

PARCELAMENTO DE MULTAS 

DE TRÂNSITO. 

INCONSTITUCIONALIDADE 

FORMAL. 1. Esta Corte, em 

pronunciamentos reiterados, 

assentou ter, a Constituição do 

Brasil, conferido exclusivamente à 

União a competência para legislar 

sobre trânsito, sendo certo que os 

Estados-membros não podem, até 

o advento da lei complementar 

prevista no parágrafo único do 

artigo 22 da CB/88, legislar a 

propósito das matérias 

relacionadas no preceito. 2. Pedido 

de declaração de 

inconstitucionalidade julgado 

procedente. (ADI 2432, Relator(a):  

Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, 

julgado em 09/03/2005, DJ 26-08-

2005 PP-00005 EMENT VOL-

02202-01 PP-00118 

REPUBLICAÇÃO: DJ 23-09-2005 

PP-00007 RTJ VOL-00195-02 PP-

00431 LEXSTF v. 27, n. 321, 2005, 

p. 45-51) (grifei)  

 

A disciplina do transporte de carga em 

rodovias coloca-se no âmbito da competência 

privativa da União, prevista no inciso XI do artigo 

22. 

O presente projeto de lei não se trata de 

matéria ligada ao estabelecimento e implantação de 

política de educação visando à segurança do trânsito, 

quando então, ter-se-ia a competência também dos 

Estados, consoante inciso XII do artigo 23 da CF. 

Logo, verifica-se a inconstitucionalidade 

formal orgânica, ou seja, por vício de iniciativa, uma 

vez que compete privativamente a União legislar 

sobre a matéria em debate. Sobre o tema, segue 

ensinamento de Pedro Lenza, em sua Obra Direito 

Constitucional, 13º Edição, Editora Saraiva, à página 

162, in verbis:  

 

A inconstitucionalidade formal 

orgânica decorre da inobservância 

da competência legislativa para a 

elaboração do ato. 

Nesse sentido, para se ter um 

exemplo, o STF entende como 

inconstitucional lei municipal que 

discipline o uso de cinto de 

segurança, já que se trata de 

competência legislativa da União, 

nos termos do art. 22, XI, legislar 

sobre trânsito e transporte. 

 
À propósito, ressalta-se que o vício de 

iniciativa é insuperável e o atual entendimento 
jurisprudencial consolidado afirma ser impossível 
que o referido vício seja sanado, mesmo que o 
presente Projeto de Lei venha a ser aprovado 
observando as formalidades procedimentais.  

Assim, após a analise, de todo o projeto, 
verifica-se a flagrante inconstitucionalidade da 
matéria. Deixa-se, portanto, de mencionar os demais 
aspectos da presente proposição, nos termos do art.9, 
§5º do Ato nº 2517/2008(alterado pelo Ato nº 
1.886/2015) 

São estas as considerações pertinentes na 
análise da proposição legislativa em foco. 
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Por todo o exposto, sugerimos aos 

Membros desta douta Comissão a adoção do 

seguinte: 

 

PARECER N.º 478/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 

pela inconstitucionalidade formal do Projeto de Lei 

n.º 337/2017, de autoria do Excelentíssimo Senhor 

Euclério Sampaio e, por conseguinte, pela 

MANUTENÇÃO do despacho denegatório do 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, não devendo seguir sua tramitação regular 

nesta Casa de Leis. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 07 de novembro de 

2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

JANETE DE SÁ 

ESMAEL ALMEIDA 

 
1
 Art. 143. Não se admitirão proposições: 

(...) 

VIII - manifestamente inconstitucionais; 
2
 Art. 143. Não se admitirão proposições: 

(...) 

Parágrafo único. Se o autor ou autores da proposição 

dada como inconstitucional, antirregimental ou alheia 

à competência da Assembleia Legislativa não se 

conformarem com a decisão poderão requerer ao 

Presidente audiência da Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação que, se discordar 

da decisão, restituirá a proposição para a devida 

tramitação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) –  Publique-se.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

27 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

54/2017 

AUTOR: Deputado José Esmeraldo 

EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-Santense 

ao Sr. Eugênio Inácio Martini”. 

 

I - RELATÓRIO 

 

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer 

quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade 

e técnica legislativa da proposição legislativa em 

epígrafe, de iniciativa do Deputado José Esmeraldo, 

cujo conteúdo, em síntese, dispõe sobre a Concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Eugênio 

Inácio Martini. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício do mero juízo de delibação que lhe 

impõe o Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 admitiu a tramitação da proposição 

entendendo, prima facie, inexistir qualquer 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 

previstos na norma regimental. 
Admitida, a proposição que foi protocolizada 

no dia 04/07/2017, seguiu sua regular tramitação, lida 
na Sessão Ordinária do dia 10/07/2017, e encontra-se 
publicada no DLP - Diário do Poder Legislativo desta 
Casa de Leis no dia 11/07/2017 conforme fl.05 dos 
autos. 

Após, recebeu encaminhamento para esta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, com o fim de elaboração de Parecer para 
efeito de análise da sua constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e técnica legislativa 
empregada em sua feitura, conforme dispõe o 
dispositivo do art. 41, inciso I, da Resolução 
2.700/2009 (Regimento Interno desta Augusta 
Assembleia Legislativa). 

Este é o Relatório. 
 

II – PARECER DO RELATOR 

 
O PROJETO DE DECRETO 

LEGISLATIVO Nº 54/2017 visa conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense a Sr. Eugênio Inácio 
Martini. 

Pela descrição do projeto, constatamos que 
se trata de matéria da competência estadual, uma vez 
que o título de cidadão é uma honraria concedida por 
liberalidade da administração pública estadual no 
exercício de sua competência legislativa 
remanescente prevista no art. 25, § 1º, da 
Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e 

regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os 

princípios desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as 

competências que não lhes sejam 

vedadas por esta Constituição 

 

Constatada a competência legislativa do 

Estado na matéria em exame, verificamos pela 

exegese das regras constitucionais contidas nos 

artigos abaixo descritos, que a espécie normativa 

adequada para tratar do tema é Decreto legislativo, 

estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

Constituição Estadual (art. 56, XXIX e art. 61, IV) e 

o Regimento Interno (art. 151, §2º), in verbis: 
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Art. 56 (CE/89). É de competência 

exclusiva da Assembléia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da 

sua competência legislativa em face 

de atribuição normativa dos outros 

Poderes: 

 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão 

espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo 

legislativo compreende a elaboração 

de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os 

projetos serão de resolução, de 

decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

 

§ 2º Os projetos de decreto 

legislativo são destinados a regular 

a matéria de competência exclusiva 

da Assembleia Legislativa, que não 

disponha, integralmente, sobre 

assunto de sua economia interna, 

tais como: (...) 

 

A matéria objeto da presente proposição deve 

ser regulada por projeto de origem parlamentar, 

podendo ser da autoria de qualquer Deputado ou da 

Mesa Diretora, conforme se depreende do art. 3º da 

Lei Ordinária Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e 

II, e art. 23, §2º da Resolução nº 2.700/2009 

(Regimento Interno), in verbis: 

 

Art. 3º (Lei Estadual nº 7.832/2004). 
O Deputado poderá propor a 

concessão de até 06 (seis) títulos de 

Cidadão Espírito-Santense em cada 

Sessão Legislativa, sendo que 03 

(três) até a Sessão Solene de entrega 

do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de 

requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito 

de concessão de títulos de cidadão 

espírito-santense. (Incluído pela Lei 

nº 9.510, de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A 

iniciativa de projetos na Assembleia 

Legislativa, nos termos da 

Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será:  

 

I - de Deputados; 

 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São 

atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento Interno, 

as que decorram da natureza de suas 

funções e prerrogativas: 

 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão 

na qualidade de membro da Mesa, 

oferecer projetos e propostas de 

emendas à Constituição ou votar 

para desempatar o resultado de 

votação simbólica ou nominal. 

 

Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o 

Projeto de Decreto Legislativo está em sintonia com 

as Constituições Estadual e Federal, e também com o 

Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

Por outro lado, os artigos 276. Inciso IV, e 

277, § 1°, do Regimento Interno, sujeitar-se-á a 

proposição a ser votada na Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos Humanos e será aprovada 

por decisão da maioria, presente a maioria absoluta 

dos seus membros, em votação nominal. 

Finalmente, e ainda de acordo com as 

normas regimentais desta Casa Legislativa, deve o 

Projeto em análise observar o regime de tramitação 

especial, devendo ser votado pela Comissão de 

Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, nos 

termos do disposto no art. 276, inc. IV, do 

Regimento Interno. 

Quanto aos aspectos constitucionais 

materiais, a proposição não contraria os princípios e 

regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os 

direitos e garantias fundamentais dispostos no art. 5º 

da Carta Magna Federal, tais como os princípios da 

isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato 

jurídico perfeito e à coisa julgada.  

A Lei Complementar Federal nº 95/98, 

alterada pela Lei Complementar nº 107/2001, 

recomenda a previsão expressa da vigência da lei de 

prazo razoável para que dela se tenha amplo 

conhecimento, reservando aos projetos de pequena 

repercussão a reserva de vigência na data de sua 

publicação – artigo 8º. Desse modo, tem-se 

observado o presente requisito legal.  

No que se refere ao aspecto da legalidade, 
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cumpre-nos evidenciar que o projeto em apreço 

atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

7.832, de 20/07/04, alterada pelas Leis nº 8.957, de 

18/07/08 e nº 9.510, de 30/08/2010, sobretudo aquele 

inserido em seu art. 1º
1
, posto que o autor apresente 

na justificativa do Projeto os serviços relevantes 

prestados pelo pretenso agraciado. 

Pelo que consta da justificativa: 

 

Eugênio Inácio Martini nasceu em 13 

de julho de 1955, na Cidade de Nova 

Trento – Santa Catarina/SC. 

 

Filho de Mário Martini e Maria Zélia 

Martini, casado atualmente com 

Ivone Perez da Silva e possui 07 

filhos.  

 

Exatamente no dia 15 de janeiro de 

1985, muda-se para Vitória, após 

sofrer com duas grandes enchentes 

nos anos de 1983 e 1984, perdendo 

todo seu comércio local. Para 

sobreviver em Vitória, começou 

como lavador de carros e outros 

“bicos”, até conseguir se estabelecer 

na cidade.  

 

Na data de 01 de maio de 1997, 

inaugurou o Edifício Martini, sede 

do seu comércio na área de 

Telecomunicações. Até os dias atuais 

está funcionando nesse local; suas 

lojas, sua residência própria e um 

andar de museu, visitado por várias 

pessoas servindo de ponto turístico. 

 

Referente à compatibilidade com o 

Regimento Interno, não foi encontrado nenhum vício 

que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em 

apreço.  

Quanto ao aspecto da técnica legislativa 

empregada no Projeto, fica evidenciado o 

atendimento às regras introduzidas pela Lei 

Complementar Federal nº 95/98, com introduções 

apresentadas pela Lei Complementar Federal nº 

107/01. 

À folha 06 dos autos, encontra-se estudo 

técnico da Diretoria de Redação adequando o Projeto 

de Decreto Legislativo em apreço à técnica 

legislativa, às normas gramaticais e às normas para 

padronização dos atos legislativos estabelecido pela 

Secretaria Geral da Mesa, o qual somos pelo seu 

acolhimento.  

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente 

parecer restringe-se ao aspecto jurídico, estando 

adstrita exclusivamente à discricionariedade 

parlamentar a avaliação de mérito sobre a 

conveniência e a oportunidade acerca da concessão 

do Título de Cidadão Espírito-Santense a Sr. 

Eugênio Inácio Martini. 

Ex Positis, sugerimos aos Ilustres Pares 

desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 405/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 54/2017, de autoria do Deputado José 

Esmeraldo. 

 

Plenário Rui Barbosa, em 05 de setembro de 

2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

Relatora 

MARCELO SANTOS 

GILSON LOPES 

 
1
  “Art. 1°. O Título de Cidadão Espírito–Santense 

será concedido pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo – Ales à personalidade que 

tenha prestado relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado”. (NR) 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

Projeto de Decreto Legislativo nº 54/2017 

Autor: Deputado José Esmeraldo 

Ementa: “Concede Título de Cidadania Espírito-

Santense ao EUGÊNIO INÁCIO MARTINI”. 

 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo n° 54/2017, 

de autoria do Deputado José Esmeraldo, tem como 

finalidade a concessão do Título de Cidadão Espirito-

Santense a Eugênio Inácio Martini. 

Às fls. 02 conta o que este PL foi 

protocolado no dia 10/07/2017, sendo publicado no 

Diário do Poder Legislativo - DPL no dia 

11/07/2017, conforme consta às fls. 05. 

Às fls. 31/37 consta o parecer favorável da 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, sem emendas. 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 
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O presente projeto foi devidamente 

fundamento em sua justificativa, onde foi 

apresentado o histórico do pretendente ao título. 

Em síntese, este projeto de decreto legislativo 

objetiva a concessão de título de cidadão Espírito-

Santense. 

O reconhecimento de pessoas como 

pertencentes a um estado no qual não nasceu se dá, 

primordialmente, pelo seu interesse em nele se 

instalar e viver, sozinho ou com sua família, que 

ocorre muitas vezes motivado pelo bom sentimento 

nutrido pelo local e por suas potencialidades naturais 

ou produzidas pelo homem. 

Por outro lado, quando o Estado se dispõe a 

reconhecer a pessoa que reside em seu território 

como cidadão local, estar-se-á, na verdade, 

promovendo uma espécie de adoção cidadão. 

Explico: aquele que nasce em determinado local, tem 

o seu registro, por óbvio e por lei, lavrado na mesma 

base territorial. Contudo, aquele que passa a residir e 

transfere seus negócios – ou os inicia – em outro 

lugar, diante da sua disponibilidade e desde que se 

empenhe na sua busca, merece ser a ele creditado o 

título de filho, no caso em tela, de cidadão. 

A adoção, assim como é naquela que ocorre 

no contexto de família, significa dizer que o recebe 

como filho, mesmo não tendo nascido naquele lar. 

Ou seja, conceder a alguém o título de cidadão é o 

mesmo que dizer que o recebe como um dos seus, 

independentemente da sua origem. 

Portanto, vê-se que estão preenchidas as 

formalidades legais, e, num contexto de cidadania, a 

concessão do referido título ao Sr. EUGÊNIO 

INÁCIO MARTINI demonstra estar em 

consonância com os princípios norteadores e a 

legislação que regem esta Comissão e este Poder 

Legislativo. 

O projeto de lei ofertado é pertinente e 

demonstra estar alinhavado com o direito à cidadania 

e aos direitos humanos, tão amplamente consagrados 

em nosso sistema legal. 

Ante o exposto, concluímos pela aprovação 

do Projeto de Lei em epígrafe, recomendando aos 

nobres pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 86/2017 

 

A COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS 

DIREITOS HUMANOS é pela APROVAÇÃO do 

Projeto de Lei nº 54/2017, de autoria do Deputado 

José Esmeraldo. 

 

Sala das Comissões, em 30 de outubro de 

2017. 

 

NUNES 

Presidente 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Relator 

PADRE HONÓRIO 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Inclua-se na Ordem do Dia 

para cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

28 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 057/2017 

Autor: Deputado Rodrigo Coelho 

Assunto: Concede Título de Cidadania Espírito-

Santense ao Sr. Bruno Funchal. 

 

RELATÓRIO 

 

Mediante a apresentação da presente 

proposição destaca-se a nobre intenção parlamentar 

de conceder Título de Cidadania Espírito-Santense 

ao Sr. Bruno Funchal. 

Para concessão da mencionada honraria, a 

propositura vem acompanhada de justificativa 

escrita, contendo dados biográficos com objetivo de 

evidenciar o mérito do homenageado, verbis: 

 
“Nascido no Rio de janeiro, Bruno 
Funchal possui graduação em 
economia pela Universidade 
Federal Fluminense, Doutorado em 
Economia pela Fundação Getúlio 
Vargas - RJ (2006) e Pós-
Doutorado pelo Instituto Nacional 
de Matemática Pura e Aplicada. 
É professor titular da FUCAPE 
Business School e foi pesquisador 
visitante da Wharton School - 
Universidade da Pensilvânia. 
Editor associado da Brazilian 
Business Review e pesquisador do 
Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq).  
Publicou artigos em periódicos 

internacionais como The Review of 

Economics and Statistics (da escola 

de economia de Harvard), 

Economic Letters, Corporate 

Governance (Oxford), Journal of 

Corporate Finance, Journal of 

Financial Services Research, dentre 

outros.  

Considerando o relevante interesse 

público dos serviços prestados por 

nosso indicado é que solicito o 

concurso dos Nobres Colegas e de 

V.Exa. à aprovação desta 

propositura.” 
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A proposição foi protocolada na 

Assembleia Legislativa em 19.07.2017 e lida no 

expediente da sessão ordinária do dia 01.08.2017, 

oportunidade em que recebeu despacho do Exmo. 

Sr. Presidente da Mesa Diretora determinando sua 

publicação e distribuição as comissões permanentes, 

na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Ato 

contínuo, foram juntadas informações preliminares 

sobre matérias correlatas, estudo de técnica 

legislativa e manifestação da Procuradoria. 

Após, o processo foi encaminhamento a 

esta Douta Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação para análise e parecer 

quanto a constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e técnica legislativa empregada, 

conforme dispõe o artigo 41 do Regimento Interno. 

É o relatório.  

 

PARECER DO RELATOR 

 

Pela descrição do projeto, cumpre 

evidenciar que a matéria nele tratada não se 

enquadra dentre aquelas que são de competência 

legislativa privativa da União ou próprias dos 

Municípios, respectivamente, enumeradas e 

indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso I, da 

Constituição Federal.  

Por outo lado, também não se vislumbra a 

inserção da matéria na competência legislativa 

concorrente prevista nas disposições do artigo 24 da 

mesma Carta, cabendo, assim, considerá-la inserida 

na competência remanescente dos Estados-

membros, consoante previsto no artigo 25, § 1º, da 

Constituição Federal. 

Constatada a competência legislativa 

estadual na matéria em apreço, conclui-se, por meio 

da exegese das disposições contidas nos artigos 48 a 

52 e 69 da Constituição Federal, que a espécie 

normativa adequada para tratar do tema é o decreto 

legislativo, posto que a matéria se enquadra dentre 

aquelas que são de competência exclusiva do Poder 

Legislativo, notadamente, por sua subjunção aos 

preceitos contidos no artigo 56, inciso XXIX, da 

Constituição Estadual e no artigo 151, § 2º, do 

Regimento Interno desta Assembleia Legislativa, 

editados em simetria com os preceitos 

constitucionais federais retro mencionados.  

Na esteira desta linha, que assinala a 

competência exclusiva do Poder Legislativo para 

dispor sobre a matéria em questão, conclui-se que a 

competência para iniciativa do processo legislativo 

é concorrente, nos termos do artigo 61, caput, da 

Constituição Federal, mutatis mutandis, de 

observância obrigatória nos Estados e Municípios, 

restringindo-se, no entanto, aos parlamentares e, por 

consequência, excluindo a iniciativa privativa de 

outros agentes políticos ou órgãos 

extraparlamentares. 

No tocante aos demais requisitos formais 

atinentes ao processo legislativo, cumpre ressaltar 

que o quórum para aprovação da matéria é a 

maioria simples ou relativa e que o processo de 

votação é o nominal, conforme previsto no artigo 59 

da Constituição Estadual, combinado com os artigos 

200, inciso l
1
, e 277, § 1º

2
, do Regimento Interno; 

bem como que o regime de tramitação é o especial, 

por força do artigo 148, inciso III
3
, combinado com 

os artigos 276, inciso IV
4
, e 277

5
 do mesmo 

diploma regimental. 

Atendidos os requisitos atinentes a 

constitucionalidade formal, conclui-se, a vista da 

análise intrínseca da matéria legislada, que o projeto 

em exame é compatível com as normas e princípios 

das Constituições Federal e Estadual, não contraria 

os princípios, direitos e garantias previstos na 

referida Carta Magna, inclusive os contidos no seu 

artigo 5º, assim como não viola os Princípios da 

Isonomia e do Respeito ao Direito Adquirido, ao 

Ato Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada, se 

amoldando, inclusive, ao Princípio da 

Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência 

ocorrerá a partir de sua publicação, não se 

pretendendo qualquer retroatividade que venha 

macular direitos pré-estabelecidos. 

No entanto, quanto ao aspecto da 

legalidade, cumpre evidenciar que o projeto atende 

aos requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 

7.832/2004 e posteriores alterações, em especial, 

aqueles estabelecidos pelos seus artigos 1º, 2º 3º, in 

verbis: 

 

Art. 1° O Título de Cidadão 

Espírito-Santense será concedido 

pela Assembléia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo - Ales à 

personalidade que tenha prestado 

relevantes serviços e incontestável 

benefício ao Estado. (Nova redação 

pela Lei nº 8957/2008) 

Art. 2º A proposição de concessão 

de título de Cidadão Espírito-

Santense deverá estar 

acompanhada de justificativa 

escrita, com dados biográficos 

suficientes para que se evidencie o 

mérito do homenageado. 
Art. 3º O Deputado poderá propor 
a concessão de até 06 (seis) títulos 
de Cidadão Espírito-Santense em 
cada Sessão Legislativa, sendo que 
03 (três) até a Sessão Solene de 
entrega do mês de maio e 03 (três) 
até a Sessão Solene de entrega do 
mês de dezembro. 
Parágrafo único. Através de 
requerimento escrito, poderá haver 
cessão entre Deputados, para efeito 
de concessão de títulos de cidadão 
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espírito-santense. (Acrescentado 
pela Lei nº 9510/2010) 

 

Dessarte, verifica-se que a proposição está 

acompanhada de justificativa escrita, contendo 

dados biográficos com objetivo de evidenciar o 

mérito do homenageado pelos relevantes serviços 

prestados e incontestável benefício ao Estado. 

No entanto, nos termos dos artigos 276, 

inciso IV
6
, e 277, § 2º

7
, do Regimento Interno, essa 

avaliação meritória compete a Douta Comissão de 

Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos ou, 

em caso de recurso, ao Plenário desta Augusta Casa 

de Leis. 

Por fim, no que tange a técnica legislativa, 

evidencia-se, de forma patente, que a matéria está 

de acordo com a legislação regente, 

primordialmente, com as disposições da Lei 

Complementar Federal nº 95/98, cabendo, inclusive, 

a adoção do estudo específico constante dos autos. 

Ex positis, propõe-se aos Nobres Pares 

desta Douta Comissão o seguinte: 

 

PARECER N.º 406/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

é pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 057/2017, de autoria do 

Deputado Rodrigo Coelho, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Sr. Bruno Funchal. 

 

Sala das Comissões, em 05 de setembro de 

2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

Relator 

MARCELO SANTOS 

GILSON LOPES 

 
1
 Art. 200. São dois os processos de votação: I -

 simbólico; e II – nominal. 
2
 Art. 277. § 1º A proposição será aprovada pelo voto 

favorável da maioria, estando presente a maioria 

absoluta dos membros da comissão, em votação 

nominal. 
3
 Art. 148. As proposições serão submetidas aos 

seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II -

 ordinária; III - especial. 
4
 Art. 276. Compete às comissões permanentes 

abaixo referidas apreciar, conclusivamente, as 

seguintes proposições:  

IV - Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos - projetos de decreto legislativo que versem 

sobre concessão de título de cidadão; 

5
 Art. 277. Após sua publicação, a proposição será 

encaminhada para o cumprimento do disposto no 

artigo 41, inciso I, e, conforme a matéria tratada, 

submetida à votação numa das comissões indicadas 

no artigo 276. (...) 
6
 Vide Nota 4 

7
 Art. 277. (...) 

§ 2º Da decisão final da comissão, depois de lida no 

Pequeno Expediente da sessão ordinária seguinte, 

cabe recurso subscrito por, no mínimo, um quinto dos 

Deputados para que a proposição seja votada pelo 

Plenário. 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

Projeto de Decreto Legislativo n° 57/2017 

Autor: Deputado Rodrigo Coelho 

Ementa: “Concede título de Cidadania Espírito-

Santense ao Sr. Bruno Funchal”. 

 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo n° 57/2017, 

de autoria do Deputado Rodrigo Coelho, tem como 

finalidade a concessão do Título de Cidadão Espirito-

Santense a Bruno Funchal. 

Às fls. 02 conta o que este PL foi 

protocolado no dia 01/08/2017, sendo publicado no 

Diário do Poder Legislativo - DPL no dia 

02/08/2017, conforme consta às fls. 06. 

Às fls. 25/29 consta o parecer favorável da 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação, sem emendas. 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

O presente projeto foi devidamente 

fundamento em sua justificativa, onde foi 

apresentado o histórico do pretendente ao título. 

Em síntese, este projeto de decreto legislativo 

objetiva a concessão de título de cidadão Espírito-

Santense. 

O reconhecimento de pessoas como 

pertencentes a um estado no qual não nasceu se dá, 

primordialmente, pelo seu interesse em nele se 

instalar e viver, sozinho ou com sua família, que 

ocorre muitas vezes motivado pelo bom sentimento 

nutrido pelo local e por suas potencialidades naturais 

ou produzidas pelo homem. 

Por outro lado, quando o Estado se dispõe a 

reconhecer a pessoa que reside em seu território 

como cidadão local, estar-se-á, na verdade, 

promovendo uma espécie de adoção cidadão. 

Explico: aquele que nasce em determinado local, tem 

o seu registro, por óbvio e por lei, lavrado na mesma 

base territorial. Contudo, aquele que passa a residir e 
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transfere seus negócios – ou os inicia – em outro 

lugar, diante da sua disponibilidade e desde que se 

empenhe na sua busca, merece ser a ele creditado o 

título de filho, no caso em tela, de cidadão. 

A adoção, assim como é naquela que ocorre 

no contexto de família, significa dizer que o recebe 

como filho, mesmo não tendo nascido naquele lar. 

Ou seja, conceder a alguém o título de cidadão é o 

mesmo que dizer que o recebe como um dos seus, 

independentemente da sua origem. 

Portanto, vê-se que estão preenchidas as 

formalidades legais, e, num contexto de cidadania, a 

concessão do referido título ao Sr. BRUNO 

FUNCHAL demonstra estar em consonância com os 

princípios norteadores e a legislação que regem esta 

Comissão e este Poder Legislativo. 

O projeto de lei ofertado é pertinente e 

demonstra estar alinhavado com o direito à cidadania 

e aos direitos humanos, tão amplamente consagrados 

em nosso sistema legal. 

Ante o exposto, concluímos pela aprovação 

do Projeto de Lei em epígrafe, recomendando aos 

nobres pares desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER N.º 81/2017 

 

A COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS 

DIREITOS HUMANOS é pela APROVAÇÃO do 

Projeto de Lei nº 57/2017, de autoria do Deputado 

José Esmeraldo. 

 

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2017. 

 

NUNES 

Presidente 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Relator 

PADRE HONÓRIO 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Incluam-se na Ordem do Dia 

para cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 29 - Parecer 

n.º 22/2017, da Mesa Diretora, pela aprovação da 

Redação Final, do Projeto de Resolução nº 

018/2017, do Deputado Sergio Majeski, que modifica 

dispositivos contraditórios do Regimento Interno e 

propõe alterações no texto vigente dos artigos 112, 

169, § 2º, 226 e 201, § 6º. Solicitado a dispensa de 

publicação. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço dispensa de 

publicação e inclusão na Ordem do Dia da sessão de 

hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Depende de apoiamento do 

Plenário.  

Consulto os colegas Senhores Deputados 

sobre a proposta do Senhor Deputado Sergio Majeski 

de inclusão do projeto de sua autoria na Ordem do 

Dia de hoje.  

Os Senhores Deputados que aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  

Inclua-se na Ordem do Dia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 30 - Parecer 

n.º 21/2017, da Mesa Diretora, pela aprovação da 

Redação Final, do Projeto de Resolução nº 54/2017, 

da Mesa Diretora, que altera a Resolução nº 2.890, de 

23 de dezembro de 2010, transformando o cargo de 

Supervisor de Gabinete da Subdireção Geral da 

Secretaria no cargo de Supervisor do PROCON 

Assembleia e criando 12 (doze) vagas de estágio de 

complementação educacional e 01 (um) cargo de 

Assessor Sênior da Secretaria e 0l (um) cargo de 

Assessor Júnior da Secretaria para atendimento às 

demandas do PROCON Assembleia e da 

Procuradoria Especial da Mulher. Solicitado a 

dispensa de publicação. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA – (JANETE DE 

SÁ – PMN) – Senhor Presidente, pela ordem! Peço 

dispensa de publicação do Parecer n.º 21/2017 do 

Projeto de Resolução n.º 54/2017, da Mesa Diretora.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Coloco a solicitação de V. 

Ex.ª em votação, consultando o Plenário.  

Os Senhores Deputados que aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

31 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 138/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Solicito a V. Exª que seja justificada minha 

ausência na sessão Ordinária do dia 31 de outubro do 

corrente ano, nos termos do artigo 305, inciso II, do 

Regimento Interno. 

Atenciosamente, 

 

Vitória, 08 de novembro de 2017. 
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MARCOS BRUNO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de licença. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

32 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 140/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado encaminha a V. 

Ex.ª, o atestado médico do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, requerendo licença de quinze dias, a partir do 

dia 02 de novembro de 2017, para tratamento de 

saúde, conforme consta em anexo, com fulcro no art. 

305, II, do Regimento Interno. 

 

Sala das Sessões, em 02 de novembro de 

2017. 

 

MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual – PMDM 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de licença. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

(Registra presença  o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço) 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

33 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO ESPECIAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

REQUERIMENTO N.º 136/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Comissão Especial, criada pela Resolução 

n.º 4.112/15, para apreciar, analisar, investigar e 

buscar alternativas sustentáveis para a coleta, 

tratamento e destinação dos resíduos sólidos no 

Espírito Santo, por deliberação de seus membros, em 

reunião extraordinária realizada neste dia, com fulcro 

no artigo 63 da Resolução nº 2.700, de 15/07/2009 

(Regimento Interno) desta Casa de Leis, vem 

requerer a Vossa Excelência, prorrogação do prazo 

de funcionamento desta Comissão por mais noventa 

(90) dias. 

 

Vitória, 07 de novembro de 2017.  

 

MARCOS BRUNO 

Presidente da Comissão 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em votação o Requerimento 

n.º 136/2017.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

34 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

CPI DA MÁFIA DOS GUINCHOS 

 

REQUERIMENTO N.º 139/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Os Deputados Estaduais abaixo assinados, 

subscritores do requerimento de criação da Comissão 

Parlamentar de Inquérito criada pela Resolução nº 

3.941/15 e adiantada pela Resolução nº4.348/16, para 

apurar denúncias relacionadas à "Máfia dos 

Guinchos" e "Pátio/Estacionamento/Depósito" de 

veículos apreendidos e possível conluio entre 

autoridades, prestadores de serviços e lesão ao 

cidadão, além de investigar participação de servidor 

público e empresas terceirizadas com intuito de lesar 

o contribuinte, vem requerer a Vossa Excelência o 

aditamento aos termos das resoluções supracitadas, 

passando a presente Comissão Parlamentar de 

Inquérito ser constituída por 03 (três) membros. 

 

Vitória, 06 de novembro de 2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

MARCELO SANTOS 

SERGIO MAGESKI 

DOUTOR HÉRCULES 

DARY PAGUNG 

THEODORICO FERRAÇO 

JANETE DE SÁ 

HUDSON LEAL 

DA VITÓRIA 

NUNES 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em votação o Requerimento 

n.º 139/2017. 
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Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

35 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO ESPECIAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

 

REQUERIMENTO N.º 137/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Comissão Especial, criada pela Resolução 

n.º 4.112/15, para apreciar, analisar, investigar e 

buscar alternativas sustentáveis para a coleta, 

tratamento e destinação dos resíduos sólidos no 

Espírito Santo, por deliberação de seus membros, em 

reunião realizada neste dia, com fulcro com fulcro no 

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

Interno) desta Casa de Leis, vem requerer a Vossa 

Excelência, a transposição desta Comissão, com o 

seu respectivo prazo, para a próxima Sessão 

Legislativa. 

 

Vitória, 07 de novembro de 2017.  

 

MARCOS BRUNO 

Presidente da Comissão 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em votação o Requerimento 

n.º 137/2017. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

justificar o voto.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski por três minutos.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, aos colegas presentes, aos funcionários 

da Casa, àqueles que nos visitam das galerias e 

àqueles que nos assistem pela TV Assembleia, os 

meus cumprimentos.  

O Senhor Deputado Marcos Bruno pede a 

prorrogação da Comissão Especial de Resíduos 

Sólidos, que é um assunto muito importante e é 

necessário mesmo. Senhor Presidente e caros colegas 

presentes, gostaria de repercutir o fato de que hoje o 

Governo do Estado – ligado a esse assunto – assinará 

um termo de compromisso preliminar ambiental com 

as empresas poluidoras da Grande Vitória.  

Qual é o problema de o Governo estar 

fazendo isso? Em 2007, um termo como esse foi 

assinado e não adiantou em absolutamente nada. Isso 

não passa de um acordo de cavalheiros, uma carta de 

boa intenção. Todos os órgãos ambientais sérios do 

estado protestam em relação a isso. O que o Governo 

deveria estar fazendo com as empresas poluidoras é 

assinando condicionantes, ou seja, condicionar o não 

cumprimento dessas exigências a não liberação de 

autorização para o funcionamento porque do jeito que 

está não significa em absolutamente nada.  

Como eu disse, em 2007, um TCA foi 

assinado, vencendo o prazo em 2015 e não houve 

redução de poluição nenhuma. Todas as pessoas que 

moram na região da Grande Vitória sabem 

perfeitamente disso. Então, as organizações, os 

movimentos sociais e a associação de moradores da 

Grande Vitória exigem que o Governo assine acordos 

com institutos do meio ambiente, com os 

movimentos e com os representantes da sociedade 

propriamente ditos, mas que haja punição para as 

empresas porque esse tipo de coisa que o Governo 

vai assinar hoje é uma bobagem, é uma carta de boa 

intenção. Isso não resolve em absolutamente nada.  

E o Governo, inclusive, ao fazer isso, está 

ignorando completamente o trabalho feito pela 

própria CPI da Assembleia, pelas CPIs feitas pelas 

câmaras da região da Grande Vitória e pelos estudos 

que foram feitos por especialistas e órgãos muito 

sérios nos últimos tempos. Assinar um termo de 

compromisso ambiental desta forma, exatamente 

como já foi feito em 2007 e se provou total 

ineficiência, é uma bobagem. Isso é enganar a 

opinião pública mais uma vez, porque sabemos que 

nada vai mudar porque as empresas não serão 

obrigadas a cumprir absolutamente nada. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Continua a leitura do 

Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

36 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 144/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Os Deputados abaixo-assinados, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, e no que dispõe o Art. 

165, inciso IV, do Regimento Interno, requerem mui 

respeitosamente a V. Ex.ª que seja submetido ao 

Plenário desta Casa de Leis, pedido de Sessão Solene 

em Homenagem aos 50 anos do BANDES que será 
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dia 27 de novembro de 2017, às 19h, no Plenário 

“Dirceu Cardoso”. 

 

Sala das Sessões, em 11 de novembro de 

2017. 

 

DARY PAGUNG 

JANETE DE SÁ 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão o Requerimento 

n.º 144/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA – (JANETE DE 

SÁ – (PMN) – Senhor Presidente, informo que este 

requerimento é de autoria do Senhor Deputado Dary 

Pagung e também de minha autoria desta Senhora 

Deputada. Assinamos em conjunto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Continua a leitura do 

Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

37 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO N.º 145/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Mesa Diretora, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª., após 

ouvido o Plenário, realização de SESSÃO SOLENE, 

a realizar-se no dia  01 de dezembro do corrente ano, 

às 15:00  horas, no plenário “Dirceu Cardoso”, desta 

Casa de Leis,  em homenagem aos Advogados 

Criminalistas. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

08 de novembro de 2017. 

  

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão o Requerimento 

n.º 145/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

38 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1598/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovados pela Resolução nº 

2.700, de 15.07.2009, requer que seja encaminhada 

ao Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 

Dr. Paulo Cesar Hartung Gomes, a seguinte 

INDICAÇÃO: 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, indicar a V.Exa. que 

o Governo do Estado determine a 

Secretaria de Estado de Saneamento, 

Habitação e Desenvolviemnto 

Urbano-SEDURB, a compra de um 

Caminhão com gaiola para reciclar 

lixo seco, e promova um convênio de 

Termo de Cessão de Uso com a 

Prefeitura Municipal de Irupi. 

 

Senhor Governador: 

 

A produção de resíduos sólidos cresce em 

todo mundo em função do aumento populacional, 

mas a composição dos resíduos sólidos urbanos nas 

diversas partes do mundo é influenciada por diversos 

fatores, tais como: condições socioeconômicas, 

políticas e climáticas, hábitos e costumes da 

população acesso a tecnologia diferenciadas, 

variações sazonais, entre outras. 

O município de Irupi vem sofrendo 

transformações ambientais devido a vários fatores, 

dentre eles o aumento da oferta de bens de consumo 

descartáveis, gerando maior quantidade de lixo e 

resíduos sólidos necessitando de maiores áreas 

destinadas à disposição final do mesmo que, por sua 

vez, nem sempre são adequadas gerando problemas 

de saúde pública, com a contaminação do solo, dos 

rios e dos lenções freáticos. Além disso, aumento 

significativamente o número de catadores de lixo, 

que fazem dessa prática seu meio de sobrevivência. 

De acordo com a constituição Federal do 

Brasil, “Todos têm direito ao meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo, e essencial à saída qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

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

gerações”. 

Considerando a responsabilidade 

socioambiental um de nossos principais valores, 

precisamos de novas técnicas para reduzir, reutilizar 

e reciclar lixo. 

Comparando-se a composição do lixo em 

cidades brasileiras de portes diferentes, a porção 

orgânica do lixo está na faixa de 60% e as demais 

frações de recicláveis estão acima de 20%. 

Considerando a necessidade da Prefeitura 

municipal de Irupi em adquirir um caminhão com 

gaiola para reciclar lixo seco; 

Considerando as dificuldades enfrentadas 

pelas nossas Administrações Municipais; 

Considerando que esse equipamento irá 

contribuir para a destinação de mais de 2 toneladas 

diárias de resíduos sólidos recicláveis, sendo de 

extrema urgência a sua aquisição, para atender a 

legislação vigente e suas exigências; 

Considerando que tal investimento está 

diretamente ligado ao atendimento social e ambiental, 

sendo desta forma de interesse social; 

Considerando que um dos objetivos da 

administração municipal é manter a cidade limpa; 

Considerando que equipamentos desse tipo 

são indispensáveis para a melhoria e a preservação do 

meio ambiente: 

O Município de Irupi, o Vereador Alessandro 

Alves, os catadores de lixo e esta deputada, requerem 

a V.Exa a doação das medideas necessárias para a 

liberação do equipamento solicitado, o qual irá 

proporcionar mais rapidez e eficiência na coleta 

seletiva e o transporte de resíduos sólidos recicláveis 

no município. 

 

Palácio Domingos Martins, 21 de setembro 

de 2017. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão a Indicação n.º 

1598/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

39 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1599/2017 

 

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: 

 

INSTALAÇÃO DE TORRE DE 

TELEFONIA MÓVEL E 

INTERNET 3G PARA 

CONTEMPLAR O DISTRITO DA 

MATA FRIA, CÓRREGO DE 

FRANCISCO CORREIA, 

MUNICÍPIO DE AFONSO 

CLAUDIO. 

 

A presente solicitação tem por objetivo 

indicar ao Excelentíssimo Governador do Estado do 

Espírito Santo a instalação de torre de telefonia 

móvel e internet para contemplar o Distrito da Mata 

Fria, Região do Córrego de Francisco Correia, 

Município de Afonso Claudio. 

A Região do Córrego de Francisco Correia 

possui uma população estimada de três mil 

habitantes, formada por descendentes de pomeranos, 

cujas famílias são de pequenos produtores rurais da 

Agricultura Familiar, que cultivam hortaliças,  feijão, 

morango, milho, tomate, alho, cebola, dentre outros. 

Ressaltamos que o Córrego de Francisco Correia 

possui também duas granjas com grande 

possibilidade de expansão, mais de cinquenta 

tratores, caminhões e diversos maquinários 

auxiliando a produção e escoamento demonstrando a 

pujança da Agricultura local. 

Vale destacar que o sinal de telefonia celular 

e internet no local é praticamente inexistente, o que, 

somado ao fato da região está distante mais de vinte 

quilômetros da sede do Município, tem dificultado o 

crescimento, a comercialização da produção local, e a 

logística de saída de mercadorias. Nosso pedido visa 

atender as necessidades de comunicação, integração e 

agilidade, bem como impulsionar o desenvolvimento 

das potencialidades existentes na Região e 

proporcionar maior e melhor comercialização da 

produção local, e ampliação de conhecimentos. 

Na certeza de relevante importância do 

pedido e para ampliar as oportunidades da juventude 

rural, favorecer o crescimento da comunidade e 

comercialização dos produtos, solicitamos que seja 

orientada a área técnica responsável do Governo a 

analisar espaço para instalação da referida torre, de 

forma que a mesma venha contemplar toda a 

população do Córrego de Francisco Correia e Região, 
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no Distrito de Mata fria, Município de Afonso 

Claudio.  

Certa do apoio do Governador aos 

produtores, juventude rural e a 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 fazemos juntamente com o Vereador 

Florentino Binow, representante da Região, 

renovando nossa elevada estima, consideração e 

desejo de sucesso. 

 

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2017. 

 

JANETE DE SÁ 

Deputada Estadual – Líder do PMN 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão a Indicação n.º 

1599/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

40 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1600/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Almir Vieira, 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: 

 

SUGERE INCLUIR NO 

ROTEIRO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DE TURISMO, O 

SANTUÁRIO SÃO JOSÉ DE 

ANCHIETA 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No município de Anchieta, há muito tempo o 

Santuário São José de Anchieta tem sido prestigiado 

e visitado por romeiros e turistas de várias cidades, 

movimentando consideravelmente o comércio da 

cidade através da venda de artesanatos e produtos 

coloniais gerando emprego e renda aos munícipes. 

A inclusão do Santuário São José de 

Anchieta no roteiro turístico da Secretaria, atrairá um 

grande público em curto espaço de tempo, 

beneficiando assim toda a população, bem como 

destacando ainda mais os potenciais turísticos da 

Região. 

O turismo como fenômeno humano, pode 

resgatar a perspectiva empreendedora da 

comunidade.  

Assim, é certo que a implementação de tal 

medida preencherá os anseios de grande parte da 

sociedade Anchietense.  

 

ALMIR VIEIRA 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão a Indicação n.º 

1600/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

41 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1601/2017 

 

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: 

 

- Contratação de Psicólogos e 

Assistentes Sociais para atuarem 

nas Superintendências Regionais 

de Educação do Estado do Espírito 

Santo. Devido ao crescimento da 

criminalidade nas escolas, vitimando 

alunos, e também os professores, 

bem como, a equipe escolar em geral, 

tal pedido se faz necessário para que 

haja um acompanhamento preventivo 

nas unidades escolares, visando 

evitar futuros atos de violências. 

Dessa forma, o atendimento a esta 

indicação promoverá maior 

segurança nas escolas, buscando 
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garantir uma educação de qualidade 

aos nossos estudantes. 

 

Sala das Sessões, em 07 de novembro de 

2017. 

 

ELIANA DADALTO 

Deputado Estadual - PTC 

 

42 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1602/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, do Regimento Interno, aprovados 

pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, requer que 

seja encaminhada ao Exmo.  Governador do Estado 

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

seguinte INDICAÇÃO 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, indicar a V.Exa. que 

o Governo do Estado através da 

Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura, 

viabilize a construção de uma Ponte 

com aproximadamente 07 (sete)  

metros, na localidade de Córrego 

Azul, município de Divino de São 

Lourenço/ES, nas coordenadas 

UTMA 24K 0214849/7716727. 

 

Senhor Governador:  

 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista ser uma obra de suma importância para Córrego 

Azul, Zona Rural, , Divino de São Lourenço/ES, 

ressaltando que hoje há no local uma estrutura em 

estado precário, deteriorada pela ação do tempo, 

podendo ocasionar sérios prejuízos aos escoamento 

de produtos como café, leite, eucalipto e outros 

produtos, como também ao tráfego de veículos de 

passageiros, inclusive transporte escolar. 

A construção da Ponte vai alavancar a 

economia local, dando melhores condições aos 

produtores rurais, facilitando a escoação da produção 

agrícola. Sem o investimento necessário em obras 

viárias, a localidade de Córrego Azul e entorno  que 

tem aproximadamente 800 (oitocentos)  habitantes, 

continuará com dificuldades na melhoria da 

qualidade de vida dos moradores e consequentemente 

a escoação da produção rural e o crescimento e 

desenvolvimento dos agronegócios e o agro turismo. 

Somos sabedores que um dos problemas da 

sociedade moderna é a manutenção do homem no 

campo. Para que essa fixação se realize é necessário 

levar ao interior condição,  para que a produção 

aconteça com um mínimo de perdas e as facilidades 

decorrentes do progresso sejam acessadas. 

Após o encaminhamento da indicação a 

Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura, gostaríamos da manifestação quanto 

nossa indicação. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação que é um sonho 

dos agricultores familiares, dos 800 (oitocentos)  

habitantes Córrego Azul Zona Rural  e entorno, 

localizado no município de Divino de São 

Lourenço/ES e do Prefeito Municipal  Eleardo 

Aparício Costa Brasil. 

 

Palácio Domingos Martins, 27 de outubro de 

2017. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 

 

43 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 1603/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, do Regimento Interno, aprovados 

pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, requer que 

seja encaminhada ao Exmo.  Governador do Estado 

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

seguinte INDICAÇÃO: 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, indicar a V.Exa. que 

o Governo do Estado através da 

Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura, 

viabilize as construções das pontes 

abaixo discriminadas: 

 De 07 (sete) metrosx 04 

(quatro)  metros na Comunidade de 

Paraju; 

 De 07 (sete) metrosx 04 

(quatro) metros na Comunidade do 

Cruzeirinho; 

 De 07 (sete) metros x 04 

(quatro) metros na Comunidade do 

Assentamento Ita; 

 De 07 (sete) metros x 04 

(quatro) metros na Comunidade do 

Alto Lage; 
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 De 07 (sete) metros x 04 

(quatro) metros na Comunidade da 

Laginha; 

 

Todas localizadas no município de 

Itaguaçu/ES. 

 

Senhor Governador:  

 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista ser uma obra de suma importância os 

municípipes das localidades de Paraju, Cruzeirinho, 

Assentamento Ita, Alto lage e Laginha, Zona Rural, , 

Itaguaçu/ES, ressaltando as precárias situações das 

existentes hoje, deterioradas pela ação do tempo, 

podendo ocasionar sérios prejuízos aos escoamento 

de produtos como café, leite, banana, mamão, 

eucalipto, como também granito entre outros, como 

também ao tráfego de veículos de passageiros, 

inclusive transporte escolar. 

 

A construção das pontes elencadas nesta 

indicação, irão alavancar a economia local, dando 

melhores condições aos produtores rurais, facilitando 

a escoação da produção agrícola. Sem o investimento 

necessário em obras viárias, as localidades citadas e 

entornos, que teêm aproximadamente 4000 ( quatro) 

mil  habitantes, terão melhorias na qualidade de vida 

dos moradores e consequentemente a escoação da 

produção rural e o crescimento e desenvolvimento 

dos agronegócios e o agro turismo. 

Somos sabedores que um dos problemas da 

sociedade moderna é a manutenção do homem no 

campo. Para que essa fixação se realize é necessário 

levar ao interior condição, para que a produção 

aconteça com um mínimo de perdas e as facilidades 

decorrentes do progresso sejam acessadas. 

Após o encaminhamento da indicação a 

Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura, gostaríamos da manifestação quanto 

nossa indicação. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação que é um sonho 

dos agricultores familiares, dos 4000 (quatro)   

habitantes de Paraju, Cruzeirinho, assentamento Ita, 

alto Lage,  Laginha l  e entornos, localizados no 

município de Itaguaçu/ES e do Vereador Municipal 

Mário João Baldotto Sanáglia. 

 

Palácio Domingos Martins, 27 de outubro de 

2017. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual 

 

44 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1604/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado ao final assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

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

Regimento Interno – constante da Resolução 2.700 

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

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor PAULO 

HARTUNG, governador do Estado do Espírito 

Santo, à indicação da seguinte matéria: 

 

Solicita ao Governo do Estado a 

implantação de Torre de Telefonia 

e Internet 3G na Comunidade do 

Juncado no município de 

Sooretama, em atendimento aos 

anseios dos moradores da região.  

 

Palácio Domingos Martins, em 07 de 

novembro de 2017. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual – PODEMOS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Atendendo aos anseios dos moradores da 

Comunidade do Juncado no município de Sooretama, 

solicito a implantação de torres de telefonia móvel e 

internet 3G. 

A Comunidade do Juncado é a mais populosa 

na zona rural de Sooretama. Essa solicitação irá 

facilitar a comunicação de seus moradores que possui 

um número considerável de habitantes. A 

comunicação digital permite que o produtor rural 

consiga, negociar, vender, trocar informações em 

tempo real, contribuindo para um maior 

desenvolvimento da economia local e 

subsequentemente do munícipio. O telefone celular é, 

portanto, mais do que uma forma de comunicação, é 

hoje, instrumento também de segurança, trabalho e 

desenvolvimento.  

Solicito o apoio dos senhores deputados e do 

Governo do Estado para essa indicação. 

 

45 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1605/2017 

 

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 
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encaminhada ao Excelentíssimo Senhor PAULO 

HARTUNG, governador do Estado do Espírito 

Santo, à indicação da seguinte matéria: 

 

Solicita ao Governo do Estado a 

implantação de Torre de Telefonia 

e Internet 3G no Assentamento 

Córredo da Lage no município de 

Mucurici, em atendimento aos 

anseios dos moradores da região.  

 

Palácio Domingos Martins, em 07 de 

novembro de 2017. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual – PODEMOS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Atendendo aos anseios dos moradores 

Assentamento Córrego da Lage no município de 

Mucurici, solicito a implantação de torres de 

telefonia móvel e internet 3G. 

Essa solicitação se faz necessária pelo fato de 

poder facilitar a comunicação dos moradores da 

região, que conta com um número considerável de 

habitantes, serão mais de 130 famílias beneficiadas, 

visto que, o telefone celular mais do que uma forma 

de comunicação, é hoje, instrumento também de 

segurança, trabalho e desenvolvimento seja da 

pecuária ou agricultura que são os dois grandes 

pilares da economia do município.  

Solicito o apoio dos senhores deputados e do 

Governo do Estado para essa indicação. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão as Indicações 

n.
os 

1601/2017, 1602/2017, 1603/2017, 1604/2017, 

1605/2017. (Pausa) 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

discutir. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, para discutir a própria 

matéria, o item 41 da pauta, Indicação n.º 1601/2017. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, boa tarde. Cumprimento todos que estão 

nos assistindo, todos os colaboradores desta sessão e 

nosso Presidente, o Senhor Deputado Marcelo 

Santos.  

Hoje faço essa indicação ao Governo do 

Estado para a contratação de psicólogos e assistentes 

sociais para atuarem nas superintendências regionais 

da educação do nosso estado. 

Eu, como professora e educadora, pela 

experiência que tive em 2009 e 2010, estive na sala 

de aula vendo a necessidade. Depois de vinte anos, 

voltei para a sala de aula e vi a necessidade de termos 

esses profissionais dentro da superintendência, 

principalmente. Trabalhei, em uma escola de risco 

social, em Linhares, e tive a experiência.  

Anteriormente, estive na assistência social 

por quatro anos. Em seguida, em 2009, fui para uma 

sala de aula em uma escola de alto risco e vi a 

necessidade desse profissional, porque fiz o papel de 

assistente social, e falo para todos que estão nos 

assistindo: é real essa necessidade. 

Já passei isso para o Haroldo, nosso 

secretário do Estado da Educação, pela experiência 

que tive, como falei. Mostrei que há condições até de 

mudarmos o comportamento de uma criança que, às 

vezes, não tem uma referência em sua família, e há a 

necessidade deste profissional. Estamos tendo muita 

intolerância dentro das escolas.  

Já conversei, como falei, e reforço essa fala. 

Conversei com o secretário Haroldo sobre a 

necessidade, e lutaremos. Peço, mais uma vez, e faço 

este clamor. Há necessidade dos diretores de escola, 

dos professores, de todos... É uma só voz que fala: há 

necessidade deste profissional. 

Hoje, pela manhã, estive numa escola 

municipal de Linhares, que foi inaugurada no mês  

passado. Foi uma luta para a construção de uma 

escola de qualidade do ex-secretário de educação 

municipal de Linhares, o Sérgio Adão, que construiu 

uma escola. Senhor Deputado Sergio Majeski, V. 

Ex.ª e todos os Senhores Deputados, assim como 

todos os gestores municipais têm que conhecer 

aquela escola.  

É uma escola com acessibilidade, uma escola 

de qualidade, que tem a estrutura que todo professor 

quer e anseia. Hoje estive lá e fiquei muito feliz e 

encantada com a estrutura da escola.  

Parabéns a toda a comunidade do Interlagos 

II. Estou falando da escola Antônio Fernandes, 

totalmente diferenciada de todas que já vi. Não foi 

uma escola construída para seis anos, para ser uma 

escola com rachaduras, mas é para a vida toda, 

porque tem estrutura. É uma escola de qualidade. Por 

isso, faço um convite a todos a conhecerem essa 

escola: Antônio Fernandes, em Interlagos II, em 

Linhares. 

Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Obrigado, Senhora Deputada 

Eliana Dadalto. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

46 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
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INDICAÇÃO N.º 1606/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado ao final assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

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

Regimento Interno – constante da Resolução 2.700 

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

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor PAULO 

HARTUNG, governador do Estado do Espírito 

Santo, à indicação da seguinte matéria: 

 

Solicita ao Governo do Estado a 

implantação de Torre de Telefonia 

e Internet 3G na Comunidade de 

Patrimônio da Lagoa no município 

Sooretama, em atendimento aos 

anseios dos moradores da região.  

 

Palácio Domingos Martins, em 07 de 

novembro de 2017. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual – PODEMOS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Atendendo aos anseios dos moradores da 

Comunidade de Patrimônio da Lagoa no município 

de Sooretama, solicito a implantação de torres de 

telefonia móvel e internet 3G. 

O telefone celular mais do que uma forma de 

comunicação, é hoje, instrumento também de 

segurança, trabalho e desenvolvimento. A economia 

do município está ligada basicamente a cafeicultura, 

fruticultura e pecuária a qual tem garantido o sustento 

de mais de sessenta famílias da comunidade de 

Patrimônio da Lagoa.  

A comunicação digital permite que o 

produtor rural consiga, por exemplo, saber a cotação 

do produto em tempo real, negociar, vender, trocar 

informações e muitas outras atividades.  

Solicito o apoio dos senhores deputados e do 

Governo do Estado para essa indicação. 

 

 

47 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1607/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado ao final assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

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

Regimento Interno – constante da Resolução 2.700 

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

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor PAULO 

HARTUNG, governador do Estado do Espírito 

Santo, à indicação da seguinte matéria: 

 

Solicita ao Governo do Estado a 

implantação de Torre de Telefonia 

e Internet 3G no Distrito de São 

Francisco no município de Rio 

Bananal, em atendimento aos 

anseios dos moradores da região.  

 

Palácio Domingos Martins, em 07 de 

novembro de 2017. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual – PODEMOS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Atendendo aos anseios dos moradores do 

Distrito de São Francisco no município de Rio 

Bananal , solicito a implantação de torres de telefonia 

móvel e internet 3G. 

Além de facilitar a comunicação dos 

moradores da região que tem um número 

considerável de habitantes, o telefone celular mais do 

que uma forma de comunicação, é hoje, instrumento 

também de segurança, trabalho e desenvolvimento. 

Sendo a principal atividade econômica do município 

a produção cafeieira,  a comunicação digital permite 

que o produtor rural consiga, por exemplo, saber a 

cotação do café em tempo real, negociar, vender, 

trocar informações e muitas outras atividades.  

Solicito o apoio dos senhores deputados e do 

Governo do Estado para essa indicação. 

 

48 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1608/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e nos termos do artigo 

174 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, requer 

a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, que seja 

encaminhada ao Exmº Sr. Governador do Estado do 

Espírito Santo, Dr. Paulo César Hartung Gomes, a 

seguinte indicação:  

 

- que sejam executadas obras de 

recapeamento asfáltico, manutenção 

e limpeza da estrada que liga o 

município de Ibitirama à localidade 

de Santa Marta, trecho de 

aproximadamente 10 km.  
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Informamos que a demanda é uma 

reinvindicação dos moradores, comerciantes e 

produtores rurais das comunidades da região, que têm 

na estrada que liga Ibitirama à Santa Marta sua 

principal via de transporte de cargas, passageiros e 

escoamento da produção agropecuária. Registra-se 

também que a estrada é um dos principais acessos 

turísticos ao Caparaó, mas que sua atual condição de 

abandono e degradação, além de representar risco de 

acidentes e assaltos para população, impossibilita o 

desenvolvimento social, turístico e econômico da 

região. Ressaltamos que o atendimento à presente 

Indicação, com execução da obra de recapeamento, 

manutenção e limpeza de tão importante estrada, irá 

manifestar a atenção e a valorização do Governo do 

Estado para com o município de Ibitirama e sua 

honrada população.      

 

Palácio Domingos Martins, em 08 de 

novembro de 2017. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Deputado Estadual - Democratas 

 

49 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1609/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VII e 174 da 

Resolução 2.700 (Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo), seja 

encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Paulo César 

Hartung Gomes, Governador do Estado do Espírito 

Santo, a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

- Indicação de construção, 

manutenção, reconhecimento do 

Centro Integrado Educação Rural – 

CEIER de Águia Branca como 

Unidade de Ensino do Campo e de 

Tempo Integral e demais indicações 

conforme documento anexo. 

 

Senhor Governador: 

 

O Governo do Estado vem realizando um 

belo trabalho na educação com o Programa Escola 

Viva, sabendo a importância e o compromisso que o 

governo tem com a causa educacional nos faz 

acreditar que terá a mesma atenção na Educação 

Rural, que no momento a CEIER do município de 

Águia Branca necessita de novos olhares focando na 

modernização do meio rural, onde a população local 

evocam para si iguais condições de valores ao 

realismo de direitos e deveres dos habitantes da 

Capital. Acreditamos que atenderá de forma efetiva o 

município de Águia Branca as indicações, pois tem 

como objetivo atender os jovens estudantes das 

famílias camponesas de 16 (dezesseis) comunidades. 

Por ser uma demanda de grande relevância para 

população, razão pela qual nos conduz a realizar esse 

pedido. Sendo assim, solicitamos o acolhimento desta 

indicação.  

 

Palácio Domingos Martins, 24 de outubro de 

2017. 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual - PEN 51 - ES 

 

50 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1610/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

CONSIDERANDO que os moradores da 

região, encaminharam ao Deputado Enivaldo dos 

Anjos abaixo assinado solicitando providências, junto 

ao Governo do Estado; 

CONSIDERANDO o aumento na velocidade 

dos automóveis, colocando em risco a vida dos 

munícipes e de todos que trafegam na região; 

CONSIDERANDO também o grande fluxo 

de veículos no local. O trânsito continua sendo um 

dos líderes de causas de morte no Brasil e os 

“quebra-molas” ou redutores de velocidade são 

colocados em locais com o intuito de forçar os 

motoristas a reduzir a velocidade de seus veículos. 

O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO 

DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as 

formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso 

VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um 

apelo no sentido de INSTALAR UM REDUTOR 

DE VELOCIDADE NA SAÍDA SÃO GABRIEL 

DA PALHA PARA NOVA VENÉCIA – KM 02 

NA RODOVIA ES/137”. 

Ressalta-se que as obras representarão mais 

segurança para o trânsito e, se realizadas, os 

moradores da região sentir-se-ão agradecidos e 

saberão reconhecer o gesto do Executivo Estadual 

nessa questão. 

Por tudo o que foi exposto e considerando a 

relevância desta proposição, solicito aos ilustres pares 

a aprovação deste pleito. 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de novembro 

de 2017. 
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ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual – PSD 

 

51 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1611/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VII e 174 da 

Resolução 2.700 (Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo), seja 

encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Paulo César 

Hartung Gomes, Governador do Estado do Espírito 

Santo, a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

- Indicação de implantação do projeto 

Campo Bom de Bola no Distrito de 

Laginha no Município de Pancas  

 

Senhor Governador: 

 

O governo do Estado vem desenvolvendo um 

grande trabalho no esporte capixaba, pois reconhece 

que o esporte tem grande importância na vida das 

pessoas, visto isso de forma positiva e 

transformadora e que atenderá de forma efetiva o 

município de Pancas com a implantação do Projeto 

Campo Bom de Bola  que tem como objetivo integrar 

as comunidades e promover a partir da prática do 

esporte e do lazer, a proteção integral de crianças, 

adolescentes e jovens, a sua inserção na comunidade 

e a formação de cidadãos consciente de seus deveres, 

direitos e atuantes na sociedade. Por ser o Esporte e 

Lazer uma demanda tão importante para população, 

razão pela qual nos conduz a realizar esse pedido.  

Sendo assim, solicitamos o acolhimento desta 

indicação.  

 

Palácio Domingos Martins, 23 de outubro de 

2017. 

 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Deputado Estadual -PEN 51 - ES 

 

52 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1612/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado estadual Esmael Almeida, no uso 

de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 

174 do Regimento Interno, seja encaminhado à Casa 

Civil, a presente INDICAÇÃO: 

 

Que o Governo do Estado envie a 

esta Casa um Projeto de Lei 

Complementar que estabeleça 

jornada especial de trabalho aos 

servidores públicos da administração 

direta e indireta que tenham cônjuge, 

filho ou dependente com deficiência 

de qualquer natureza sem 

compensação de horário. 

 

Palácio Domingos Martins, em 08 de 

novembro de 2017 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Decreto Legislativo número 186, do 

Senado Federal, publicado em 9 de julho de 2008, 

aprovou o texto da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo 

Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de 

março de 2007. Entre outros pontos, o documento da 

Organização das Nações Unidas destaca a 

preocupação com o respeito ao lar, à família e, 

sobretudo, a quem possui necessidades especiais, 

garantindo-lhe qualidade de vida adequada e proteção 

social. 

Para que essa norma internacional subscrita 

pelo Brasil seja plenamente adotada, é fundamental 

que os servidores públicos que cuidam de algum 

dependente nessa condição mereçam tratamento 

diferenciado na jornada de trabalho, o que, 

infelizmente, não ocorre no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 

Lacuna semelhante foi preenchida na esfera 

da União, por meio da Lei 13.370, promulgada em 12 

de dezembro de 2016 e que alterou o parágrafo 3º do 

artigo 98 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

para estender o direito à redução de horas trabalhadas 

ao servidor público federal que tenha cônjuge, filho 

ou dependente com deficiência de qualquer natureza 

sem compensação de horário. 

Nada mais justo, portanto, que o Estado do 

Espírito Santo adote medida semelhante e reafirme 

sua condição de ente federativo progressista e 

sintonizado com os avanços na legislação nacional. 

 

53 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1613/2017 

 

Senhor Presidente: 
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O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

- Instalação de redutores de 

velocidade na Rodovia ES 164, no 

KM 07 e no KM 08, onde se encontra 

localizado o trevo da entrada do 

Distrito de São José, município de 

Mantenópolis/ES. 

 

Sala das Sessões, 08 de novembro de 2017. 

 

PADRE HONÓRIO 

Deputado Estadual 

 

54 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1614/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado estadual Esmael Almeida, no uso 

de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 

174 do Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Governo do Estado/Secretaria de Estado dos 

Transportes e Obras Públicas (SETOP), a presente 

INDICAÇÃO: 

 

Que o Governo do Estado encaminhe 

a esta Casa, Projeto de Lei que torna-

se obrigatório o uso de capacetes e 

coletes com o número da placa da 

motocicleta afixado na parte de trás 

dos referidos equipamentos de 

segurança, tanto por motociclistas 

quanto o garupa, em dimensões e cor 

fluorescente que o mantenha legível, 

inclusive à noite. 

 

Sala das Sessões em 09 de novembro de 

2017. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto de Lei que estamos sugerindo ao 

Governo, de encaminhar a esta Casa Legislativa, tem 

inúmeras finalidades, mas a principal delas é a de 

proporcionar maior segurança à sociedade e aos 

próprios motociclistas trabalhadores que circulam no 

dia a dia cumprindo compromissos de suas funções 

específicas.  

Pretende-se colaborar na diminuição de uma 

modalidade de crime cada vez mais comum em todas 

as cidades brasileiras, incluindo aí o Espírito Santo: o 

assalto à mão armada realizado quando a moto, 

ocupada por dois assaltantes, aborda pessoas que 

deixam estabelecimentos bancários (saidinha de 

banco) ou veículo (automóvel ou outra moto) e o 

chamado “garupa”, armado, escondendo o rosto no 

capacete que serve como máscara, rende a vítima e 

muitas vezes atira e mata.  

Lembramos ainda que geralmente são 

meliantes ocupando motos (piloto e garupa) que dão 

“cobertura” a assaltos a bancos, que atuam em casos 

de roubos em estabelecimentos comerciais e a 

pedestres. Portanto, trata-se a presente Indicação, de 

medida preventiva na área de segurança. Entendemos 

que a proposta deve diminuir crimes cometidos por 

assaltantes em motos e facilitaria a identificação dos 

motociclistas envolvidos em ocorrências de trânsito, 

como batidas e atropelamentos. Deste modo, espero 

contar com o apoio dos Nobres Pares para sua 

aprovação. 

 

55 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 1615/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Dispõe sobre a necessidade de recuperação 

asfáltica da ES 297 que liga a BR 101 ao município 

de Apiacá. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

O deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, 

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

Regimento Interno, seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado a 

presente, INDICAÇÃO: 

 

Para solicitar ao Governo do Estado a 

necessidade de recuperação asfáltica 

da Rodovia ES 297 que liga a BR 

101 ao município de Apiacá. 

 

A Rodovia ES 297 é uma rodovia Estadual 

que liga a BR 101 ao município de Apiacá localizado 

no extremo Sul do Estado do Espírito Santo. A 

extensão da Rodovia é de 34,2 km.  

Mesmo com as importantes melhorias na 

malha rodoviária do Estado do Espírito Santo 

promovida pela gestão do Governador Paulo 

Hartung, que resultam na restauração de inúmeras 

rodovias estaduais, ainda há demandas reprimidas, 
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sobretudo na região do extremo sul do Estado que 

precisam ser atendidas como é o caso da recuperação 

asfáltica da ES 297. 

O município concentra maior parte da 

população no meio rural e possui na atividade 

agrícola sua fonte de renda mais relevante. Os 

melhoramentos na via de acesso do município 

beneficiaria a comercialização dos produtos agrícolas 

como a produção de café e, sobretudo, facilitará o 

escoamento de sua produção. 

O município de Apiacá é integrante da 

Região dos Vales e do Café, importante rota turística 

do Estado, pois reúne lazer, cultura e negócios. Dessa 

forma, a recuperação asfáltica da Rodovia 

consolidará também o turismo na região. 

Pelas razões expostas, submeto essa 

indicação à apreciação de Vossa Excelência. 

 

Palácio Domingos Martins, 09 de novembro 

de 2017. 

 

AMARO NETO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão as Indicações 

n.
os

 1606/2017, 1607/2017, 1608/2017, 1609/2017, 

1610/2017, 1611/2017, 1612/2017, 1613/2017, 

1614/2017 e 1615/2017. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que as aprovam 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem verbalmente. (Pausa) 

Não havendo manifestação contrária, ficam 

aprovadas todas as indicações lidas. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA – (JANETE DE 

SÁ – PMN) – Senhor Presidente, informo a V. Ex.ª 

que não há mais Expediente a ser lido.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Muito obrigada, Senhora 

Deputada Janete de Sá. 

Quero fazer meramente um registro. Logo 

após, passaremos à fase das Comunicações. 

 

Sabemos que nem sempre é fácil 

conquistar nossos sonhos, mas que é 

importante persistir para alcançá-

los. É assim que começo a falar do 

meu grande amigo Jorginho Santos e 

de sua revista Class, que está 

completando 25 anos no mercado 

capixaba. 

Exemplo de perseverança, lealdade e 

franqueza, Jorginho é alguém pelo 

qual tenho enorme admiração. 

Conhecido também por meu pai, 

Aloízio Santos, ele esteve presente 

em momentos importantes da história 

de Cariacica. 

Foi no meu município, no antigo 

jornal Correio Popular, que 

Jorginho começou a escrever sua 

famosa coluna: Linhas Malditas. 

Com ironia, inteligência e 

sagacidade, falava sobre a alta 

sociedade capixaba, fazendo com que 

os olhos de poderosos da capital se 

voltassem para a cidade além da 

Segunda Ponte. 

Era uma época em que Cariacica 

passava por um momento crítico de 

desdém e negação de todo o Estado. 

Tanto que alguns moradores da 

própria cidade sentiam vergonha de 

se identificarem como cariaciquenses 

e chegavam a emplacar seus carros 

em outros municípios. 

De lá pra cá, nossa cidade cresceu e 

Jorginho também. Fundou sua 

própria revista, a Class, sem nunca 

deixar de ser leal a quem 

acompanhou sua bela carreira desde 

o início. 

Foram muitas batalhas enfrentadas e 

trabalhos prestados à nossa 

sociedade, não somente como 

jornalista, mas como um ser humano 

franco e determinado. Jorginho 

movimenta a sociedade, faz 

acontecer. Não há como negar! 

Por isso não poderia deixar de 

parabenizar esse grande amigo pelos 

25 anos de sua prestigiada revista. 

Rendo minhas mais sinceras 

homenagens a quem lutou 

honestamente, enfrentou as 

adversidades, superou obstáculos e 

hoje é um exemplo para muitos. 

Saiba que todo sucesso para você é 

pouco! 

 

Faço esse registro na condição do exercício 

da presidência, naturalmente, abraçado pelos meus 

colegas, membros da Mesa Diretora, e, tenho certeza, 

pelos colegas também em plenário. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Almir Vieira) 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero parabenizar V. 

Ex.ª pela felicidade de fazer essa nota e que seja 

abraçada por mim também, porque, realmente, 

Jorginho merece. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Já está abraçada, Senhor 

Deputado. 

Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que 

encaminhe formalmente essa manifestação da Mesa 

Diretora à revista Class, do nosso colunista, com o 

apoiamento de todos os colegas deputados. 

Neste momento, passamos à fase das 

Comunicações. 

Com a palavra, sempre, o Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, servidores da Casa, profissionais de 

imprensa, a todos que nos assistem, uma boa tarde! 

Primeiro, Senhor Presidente, quero fazer 

minhas as palavras ditas por V. Ex.ª, porque o 

Jorginho Santos merece essa referência feita. 

Segundo, quero voltar, Senhores Deputados 

Sergio Majeski e Theodorico Ferraço, porque recebi 

uma denúncia na semana passada, e alguns pontos já 

chequei que são verdadeiros. Quero falar sobre o 

Pablo Escobar da saúde pública e sobre o cartel do 

serviço de radiologia do Espírito Santo. Quero que V. 

Ex.
as

 prestem atenção.  

O Espírito Santo possui um Pablo Escobar 

nos serviços de radiologia da saúde pública estadual. 

Ele se chama Liborio Mule Junior e é responsável 

pela formação de um cartel criminoso que age nas 

sombras, regado à luxúria e à corrupção. 

 Desde o início das parcerias público-privadas 

no Espírito Santo, esse fato chama a atenção da 

sociedade. Todas as atuações de organizações sociais 

voltadas à saúde pública, sem exceção, sofrem 

interferência do empresário e radiologista Liborio. 

Segundo informações que recebi, são 

superfaturamentos desmedidos. Ele detém cem por 

cento da gestão da radiologia no serviço público do 

Estado, o que revela um cartel criminoso no serviço 

de radiologia, parceria público-privada, PPP. Liborio 

Mule está presente no Hospital Central, no Jayme 

Santos Neves, no Hospital Estadual de Urgência e 

Emergência, no Hospital Evangélico e no Hospital 

São Lucas.  

Também ainda, segundo informações, esse 

cartel criminoso do Liborio Escobar superfatura os 

procedimentos de radiologia, articula-se 

criminosamente com as organizações sociais e 

fortalece sua ocupação. É um verdadeiro mercador de 

saúde pública no Espírito Santo, não tem 

compromisso com a Medicina nem com a vida 

humana. 

Assim como o Cartel de Medellín iniciou sua 

queda, Liborio Mule começa percebido pela vocação 

criminosa, ganância, luxúria e promiscuidade com os 

recursos da saúde pública. A ousadia dele é tanta que, 

não satisfeito, Liborio Escobar atualmente 

movimenta-se no sentido de lotear as futuras sedes do 

Hospital Central de Cariacica e do novo Hospital de 

Urgência e Emergência. Esses hospitais sequer foram 

construídos, Senhores Deputados, ele já está 

pensando em lotear, já está dando os primeiros 

passos.  

Liborio tem buscado parceiros e arrecadado 

dinheiro sob o argumento de que todos os serviços 

desses novos hospitais serão dele e de que dará as 

cartas nas contratações. Essa é uma abordagem 

criminosa inaceitável, Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço, dentre tantas que tenho denunciado.  

Hospitais que não existem são rotulados 

como sendo de exclusiva propriedade do senhor 

Liborio Mule, que está sendo conhecido como 

Liborio Escobar, ganancioso e ousado empresário da 

Medicina. Para concluir, sua atuação de cartel na 

saúde do Estado não seria garantida sem apoio do 

maior gangster do governo do Espírito Santo, o 

secretário de Armações e Golpes senhor Octaciano 

Neto, também conhecido como Queridão.  
Octaciano Neto, ou Queridão, como é 

conhecido, usa seu parente chamado Nelson Lima 
para operar os interesses de Liborio Escobar na saúde 
pública do Espírito Santo. Nelson Lima é também 
parceiro comercial na empresa Baby Black Dorper, 
de Octaciano Neto, aquela que vende cordeiros e 
explodiu nos últimos dois anos, após senhor 
Octaciano assumir a Secretaria de Armações e Golpes 
do governo do Estado. 

Esse cartel de radiologia patrocinado por 
Octaciano é como todos os negócios que monta no 
Espírito Santo: sem limites, sem fiscalização ou 
controle, beirando ao absurdo para afrontar os órgãos 
de controle.  

Liborio Mule, também conhecido como 

Liborio Escobar, proprietário de seis empresas 

registradas na Junta Comercial do Espírito Santo, 

compôs seu cartel com a ajuda e o aval de pessoas 

que estão sendo investigadas e serão identificadas 

oportunamente.  

Liborio Mule, ou também Liborio Escobar, 

conta com seu irmão Marcelo Mule na engrenagem 

criminosa do cartel, cuidando das empresas e 

propinas. E conta com Nelson Lima, cunhado de 

Octaciano, como operador e cerne dessa rede de 

corrupção na saúde pública do Espírito Santo, 

sobretudo na área da radiologia. 

Esse é o retrato que não queremos, Senhor 

Deputado Sergio Majeski, ver no Espírito Santo. 

Vemos isso na saúde. Vemos isso na agricultura. 

Vemos na educação, que está sendo imposta. Vemos 

dinheiro saindo pelo ralo, mas vemos o cidadão 

morrendo nas filas e em corredores de hospitais.  

Foi denunciado o aluguel de trezentos e vinte 

mil por mês durante duzentos e quarenta meses. 

Contrato milionário para beneficiar parceiros em 

Colatina. O Senhor Deputado Da Vitória denunciou 

aqui e também fiz a denúncia. Então, é um Estado 

que tem dinheiro sobrando para comprar voto ano 

que vem, Senhor Deputado Theodorico Ferraço. Isso 

já denunciei há mais de um ano. Isto é uma vergonha: 

o Estado está eivado de corrupção e os órgãos de 
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controle do Estado são seletivos; investigam alguns e 

deixam essa camabada de ladrões roubando os cofres 

públicos. O que está acontecendo, Senhor Presidente? 

Não podemos mais permitir que isso ocorra. Esse 

cidadão está roubando descaradamente e ninguém faz 

nada nesse Governo. 

Obrigado, Senhor Presidente, pela tolerância. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Antes de conceder a palavra 

ao senhor Deputado Pastor Marcos Mansur, 

considero como lidas e aprovadas as Indicações n.º
s
 

1601/2017, 1602/2017, 1603/2017, 1604/2017, 

1605/2017. (Itens 41 a 45) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Pastor 

Marcos Mansur.   

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR – 

(PSDB) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, nossa audiência na galeria, 

nossos colaboradores, imprensa presente, TV 

Assembleia, telespectadores, internautas, todos que 

nos assistem, meus cumprimentos. 

Como presidente da Comissão do 

Cooperativismo desta Casa, quero fazer uma 

excelente menção e uma excelente notícia em meu 

pronunciamento. A melhor cooperativa para se 

trabalhar no Brasil fica em Cachoeiro de Itapemirim! 

A nossa capital, que já não é tão secreta, no Sul do 

estado, mas está presente marcando, exatamente, pela 

Unimed Sul Capixaba.  

Em uma pesquisa feita anualmente pela 

Revista Você e pela Federação de Administração do 

Brasil, a Unimed alcançou o índice de melhor 

cooperativa para se trabalhar na nossa nação. 

Sabemos que uma cooperativa sempre busca o 

interesse e o bem comum das pessoas. Por isso, é 

formada por cooperados, mas depende de seus 

colaboradores para que os trabalhos sejam bem 

prestados, para que os serviços sejam bem oferecidos. 

Todos nós sabemos que estamos vivendo um 

momento extremamente crítico na economia do 

nosso Brasil. É um momento de crise, de 

desemprego, de encolhimento das empresas, até 

mesmo de fechamento, de falências e de pedidos de 

concordatas. Mas não é esse o caso da Unimed Sul 

Capixaba, sediada em Cachoeiro de Itapemirim. Cada 

vez mais, mesmo em meio à crise, os trabalhos 

daquela cooperativa têm crescido, os trabalhos 

daquela empresa prestadora de serviços aos seus 

cooperados têm ampliado, tem aumentado cada vez 

mais. E, pelo contrário, a Unimed Sul Capixaba tem 

ampliado a contratação de seus colaboradores. Isso, 

para nós, é muito bom em um momento de crise, de 

turbulência financeira e econômica. Cachoeiro de 

Itapemirim está sendo uma amostra muito positiva 

para o Brasil. 

Quero parabenizar o nosso doutor Pedro, 

presidente da cooperativa Unimed Sul Capixaba. 

Agora com o falecimento do nosso saudoso e 

estimado Colnago, o doutor Pedro assumiu a 

presidência da OCB no estado. Ficamos muito 

satisfeitos e felizes, porque o Estado só tem a ganhar, 

as cooperativas só têm a ganhar, a economia do 

Estado só tem a ganhar.  

Quero também registrar que a Unimed Sul 

Capixaba está entre as trinta maiores e melhores 

empresas do estado do Espírito Santo, em pesquisa e 

em ranking feitos pela Findes.  

É com muita alegria e satisfação que viemos 

a esta tribuna, falar bem de Cachoeiro de Itapemirim, 

de uma cooperativa, nós que somos presidente da 

Comissão de Cooperativismo nesta Casa. É com 

muita alegria e satisfação que podemos falar que a 

Unimed Sul Capixaba investe em seus colaboradores, 

tem aumentado seu quadro de colaboradores ao invés 

de demitir, dá treinamento, dá curso, dá condições de 

trabalho. É uma cooperativa que trata bem dos 

colaboradores para que esses mesmos colaboradores 

possam retornar para os cooperados um trabalho de 

qualidade, de satisfação, de alegria.  

Os registros que temos de todos os 

colaboradores são de satisfação e alegria. Quem sai 

ganhando com isso é o cooperado, é o Estado do 

Espírito Santo, e é Cachoeiro de Itapemirim. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. Parabéns 

à Unimed Sul Capixaba!  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto e Raquel 

Lessa) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Muito obrigado, Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, boa tarde. 

Hoje podemos, da tribuna desta Casa de Leis, 

dar o grito da esperança, porque aquele bandido que 

cometeu a atrocidade com a Thayná foi preso pela 

Polícia Civil, com o seu brilhante trabalho. Gostaria 

de citar o nome desse delegado brilhante, José Lopes, 

do nosso Estado que honra a Polícia Civil, honra os 

delegados do Estado do Espírito Santo, com a prisão 

desse facínora, desse monstro que deve a qualquer 

momento chegar ao Estado do Espírito Santo. 

Vimos o sofrimento da família dessa criança 

de doze anos. Mas não é só essa criança, esse 

monstro que não deveria ter nome; deveria ter o 

nome de monstro, o Ademir Lúcio, esse indivíduo já 

vem praticando esses atos de violência, Senhor 

Deputado Esmael de Almeida, há muito tempo. Vinte 

e dois casos só no Rio Grande do Sul! É por isso que 

digo nesta Casa, em alto e bom som: A lei facilita a 

vida do bandido e ainda tem alguns partidos que são 

favoráveis que não haja nenhuma pena, que a coisa 



82 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 21 de novembro de 2017 

corra solta. Se a lei realmente agisse severamente, 

com certeza, isso não teria ocorrido com essa criança. 

Criança não tem maldade, criança não tem maldade. 

Ela entrou no carro porque é uma pessoa pura, que 

não tem maldade. E o facínora, o monstro, ele 

aproveitou da facilidade dessa criança para praticar 

esse ato de violência.  

Queira Deus que ela esteja viva, mas nesta 

Casa, temos que falar o português claro e ele já 

confessou que essa criança foi jogada dentro da 

lagoa. Isso é inaceitável! Não existe a expressão no 

vocabulário do Aurélio que possamos interpretar esse 

monstro, não há nenhuma palavra, Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço. Essa é a verdade. 

Lamentavelmente, não só foi com essa criança, 

Thayná, mas foi com outras crianças, porque esse 

monstro andava solto. Andava solto porque a Justiça, 

que deveria ter esse cara preso, a lei que deveria ter 

banido esse indivíduo da sociedade, facilitou a saída 

dele. Saiu pela porta da frente. E é aquilo que foi dito 

nesta Casa, só no Rio Grande do Sul, ele tem vinte e 

duas ações de violência de todo tipo. E aqui no 

Espírito Santo,  mais uma quantidade enorme. 

Por isso solicitamos e reivindicamos ao 

Governo Federal, por intermédio do Temer, da 

Câmara Federal e do Senado, que esse tipo de gente 

fique lá perpetuado. Isso não pode estar no meio da 

sociedade. Não tem, não tem mesmo, solução para 

um cara desses. Infelizmente, alguns ainda dizem que 

tem, mas esses fazem parte da bandidagem, essa é a 

verdade. 

Aqueles que estão nos assistindo sabem, com 

todas as letras, que, infelizmente, lugar de bandido de 

alta periculosidade é na cadeia, não solto como esse 

que tirou a vida dessa criança, uma criança sem 

maldade, uma criança pura. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Obrigado, Senhor Deputado 

José Esmeraldo. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski, líder da oposição. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, meus cumprimentos aos funcionários da 

Casa, àqueles que nos assistem pela TV Assembleia e 

aos que nos visitam hoje nas galerias. 

Já tem alguns dias que estamos denunciando 

o que está acontecendo em Afonso Cláudio e Alegre, 

em relação a fechamento de escolas do ensino médio 

para obrigar os alunos a se matricularem na chamada 

Escola Viva. 

Semana passada, quinta-feira, passei o dia 

inteiro em Afonso Cláudio me reunindo com os pais 

de alunos das escolas de Fazenda Guandu, Piracema, 

Vila Pontões e da Escola José Cupertino, na sede do 

município. 
Constatamos claramente como a Secretaria 

de Educação, por meio da Superintendência de 
Educação, tenta obrigar os pais a matricular seus 

filhos na Escola Viva, distorcendo todo um discurso, 
como se exigir o direito de um aluno estudar próximo 
à sua casa fosse a mesma coisa que estar contra o 
Projeto Escola Viva. 

Não se trata de discutir a validade ou não 
desse projeto. O que estamos discutindo e que a 
Secretaria de Educação e a Superintendência 
deveriam ter coragem de discutir com toda a 
sociedade é o que diz a lei sobre o direito das 
crianças e adolescentes. 

Não é possível que a Secretaria de Educação 

e a Superintendência de Educação não saibam o que 

diz as Constituições Federal e Estadual e todo o 

arcabouço legal a respeito da educação brasileira, 

como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 
É muito curioso. São quatro escolas de 

ensino médio que estão para serem fechadas. Chamo 
a atenção para as fotos, as reuniões que tivemos com 
os pais de alunos em Afonso Cláudio, e a situação 
das estradas. Não fosse o direito já que esses alunos 
têm de estudar na escola ao lado de suas casas, as 
péssimas condições das estradas que levam Piracema 
à sede e Vila Pontões. 

Esse é o caminho de Piracema para Afonso 

Cláudio. Quinta-feira havia chovido só pela manhã e 

essa é a estrada voltando de Piracema. Não há a 

menor possibilidade, para além daquilo que diz a 

legislação, de colocar esses alunos nesse perigo, indo 

e voltando todos os dias. É dessa questão que 

estamos falando. 

Não estamos falando de meia dúzia de 

meninos. Por exemplo, a escola de Piracema tem 

duzentos e oitenta alunos; a de Vila Pontões, quase 

duzentos; a de Fazenda Guandu tem mais de 

duzentos. 

O que queremos discutir com a Secretaria de 

Educação e com a Superintendência é o que diz a lei, 

tão somente. Não é o que quero, o pai quer ou a 

Superintendência quer. Vamos discutir o que a lei 

garante ao aluno.  

A lei garante que o menino tem o direito, o 

pai tem direito de escolher a escola mais próxima da 

sua residência, simples dessa forma. Agora, como 

boa parte desses pais são pessoas simples, do interior, 

famílias da zona rural, a superintendente de Educação 

e a Secretaria de Educação agem como se fossem 

obrigados. E aqueles que ousam questionar e falar 

sobre a questão do que a lei assegura, a Secretaria de 

Educação tenta desqualificar como se essas pessoas 

não fossem sujeitos de direito. Como se esse país e 

esse estado não tivesse uma Constituição Federal, 

uma Constituição Estadual, a LDB, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. É disso que estamos 

falando.  

E estaremos sim junto aos pais o tempo 

inteiro, e até o final do mês denunciarei essa situação 

fora do estado. Porque, para além de denunciar no 

Juizado da Infância e da Juventude, no Ministério 

Público, denunciaremos isso agora no Conselho 

Nacional de Educação e também na Unesco. Porque, 

na verdade, está se expulsando... Os pais disseram 
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claramente: nós não mandaremos os filhos para a 

escola. O estado está expulsando os alunos da escola. 

Não se trata, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, 

de exigir que se construa escola, a escola está lá. É 

para mantê-la. Estudar ou não no Projeto Escola Viva 

tem que ser uma opção. Os alunos não podem ser 

obrigados a isso. E lutaremos até o último momento 

para que se faça valer o que diz a lei, e não o que 

quer o secretário, o governo, a superintendente ou 

seja lá o que for. Muito obrigado, Presidente.  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Rafael Favatto, 

Marcos Bruno  e Sandro Locutor) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Não por isso. Concedo a 

palavra ao Senhor Deputado Doutor Hércules.  

 

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

Deputados, presados colegas, peço que, por gentileza, 

comece a marcar meu tempo agora que comecei a 

falar.  

Solicito a servidora Fabiana que exiba o 

vídeo e que o câmera exiba-o na TV. 

 

(É exibido o vídeo) 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) – 
Muito obrigado. Obrigado, Fabiana. Esse evento 

ocorreu na OAB no dia 09 de novembro, é o 

seminário: A Advocacia Pública no Combate à 

Corrupção, Uma Vacina Contra a Corrupção.  
Na tela aparece a foto da Mesa que 

participamos na OAB no dia 09. Na outra foto, temos 
inclusive o doutor Pedro Ivo, irmão do Senhor 
Deputado Sandro Locutor, que participou também 
desse evento tão importante.  

Essa outra foto já foi na Assembleia, na nossa 
sessão solene; e agradeço ao Presidente Erick Musso 
e a Mesa Diretora, que ajudaram a fazer essa sessão; 
aparece o Giuliano Nader, que está no exercício da 
Secretaria da Casa Civil, e doutor Marcelo Zenkner 
também. Essa é a foto dos participantes, alguns 
homenageados e foi um momento muito importante.   

Essa luta da advocacia pública é uma luta 

nossa de muitos anos. No dia 29 de junho, fizemos a 

criação da Frente Parlamentar da Advocacia Pública 

em Defesa das Prerrogativas dos Advogados 

Capixabas. Para quem não sabe quem são os 

advogados das autarquias, são os advogados da 

Cesan, do Detran, do IPAJM, enfim, de todas as 

autarquias do Estado. Esses advogados são muito 

importantes, eles economizam e levam a sua 

profissão e os seus pareceres com muita 

transparência, muita dedicação e muita seriedade. 

Tenho vários pontos que poderia citar, mas, na 

verdade, o tempo é pequeno, falta apenas um minuto. 

Na formação da Mesa, do Seminário da 

OAB, estavam presentes a doutora Simone Silveira, 

vice-presidente da OAB; a doutora Vanessa 

Machado, advogada do Detran e presidente da 

AESAP; o doutor Edmilson Moura, presidente da 

Associação Brasileira dos Advogados Públicos 

Autárquicos; doutor Armando Miranda, procurador-

chefe da União no Espírito Santo; e o doutor Marcos  

Fardim, presidente do Fórum das Carreiras Típicas 

do Estado.  

Na sessão solene, estiveram presentes na 

Mesa o doutor Alexandre Venturim, o doutor Dalton 

Santos Morais, o doutor Edmilson Moura de Oliveira, 

o doutor Luiz Henrique Alochio, o doutor Marcelo 

Barbosa de Castro Zenkner, o doutor Raul Guilherme 

Malacarne Dutra, o doutor Ricardo Tedoldi 

Machado; o doutor Rodrigo Santos Neves e a doutora 

Vanessa Zanotti. 

Agradeço especialmente à Mesa, ao 

presidente e toda à Mesa, por essa sessão que 

presidimos e dizer da seriedade do advogado 

autárquico. Além do que eles querem: condições de 

trabalho, não querem ingerência nos seus pareceres e 

querem equiparação com o Ministério Público, o que 

não é, naturalmente, favor algum! Simplesmente um 

reconhecimento da carreira dos advogados das 

autarquias. Muito obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Bruno Lamas. (Pausa) 

Havendo declinado, concedo-a ao Senhor 

Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 

Havendo declinado, concedo-a à Senhora 

Deputada Janete de Sá. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto a Senhora 

Deputada Janete de Sá se dirige à tribuna, registro 

com muita satisfação a presença dos alunos do 5.º 

ano, acompanhados da diretora Rhaiany, da Escola 

Estadual Pautilha Rodrigues Xavier, de Jardim 

América, Cariacica. Muito obrigado! É uma 

satisfação tê-los nesta Casa! 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor 

Presidente, Senhores Deputados e Senhoras 

Deputadas, cumprimento o Senhor Presidente 

Enivaldo dos Anjos, o Senhor Deputado Marcelo 

Santos e Senhora Deputada Raquel Lessa, da Mesa 

Diretora. Faço uso da palavra nesta tarde, 

primeiramente, para cumprimentar os alunos que se 

encontram conosco, crianças que estão presentes 

vendo como funciona o Parlamento, mas também 

para falar, mais uma vez, e chamar a atenção das 

negociações que estão acontecendo com os 

trabalhadores da Vale, em que a falta de 

entendimento está sendo muito grande.  

A empresa se mantém intransigente. 

Melhorou um pouquinho a proposta no que se refere 

ao ganho real, a princípio se propõe a conceder o 

ganho real. Os salários dos empregados estão 
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achatados e merecem uma melhora significativa para 

se equipararem ao mercado, em que outras empresas 

têm uma remuneração muito mais satisfatória do que 

aquela hoje paga pela Vale aos seus empregados.  

Deixo claro para todos que me assistem, para 

os deputados presentes, que hoje o salário médio da 

mineradora Vale, na Ponta do Tubarão, no nosso 

Estado, está em torno de dois mil reais. Um salário 

muito pequeno para um trabalhador de uma empresa 

tão poderosa e tão grandiosa que, inclusive, traz 

alguns problemas de poluição para o nosso Estado. 

Ela não tem essa consideração de melhorar o salário 

dos seus empregados, cujo perfil, posso assegurar, é 

muito bom, muito qualificado. A empresa, para nossa 

tristeza, insiste na sua proposta de cortar o benefício 

odontológico, que é muito caro para os empregados 

da empresa, muito caro para os ferroviários e para os 

seus beneficiários no sistema de assistência médica 

supletiva. Ela está querendo cortar o atendimento 

odontológico nas áreas de implante e de ortodontia, 

que são os aparelhos dentários. 

Fazemos este apelo à empresa, ao 

empresariado da Vale que está nos assistindo, por 

meio do seu presidente, por meio do seu diretor de 

área gerencial nas relações trabalhistas, por meio de 

todos os seus gerentes, para que recuem dessa 

proposta que visa retirar benefício.  

Agradeço aos meus colegas. Todos os 

deputados desta Casa assinaram um documento que 

já endereçamos à direção da Vale pedindo 

sensibilidade neste momento, que ela repense sua 

proposta e não retire benefícios, porque a retirada 

desses benefícios impactará na nossa rede básica de 

saúde, impactará os municípios e encarecerá mais 

ainda a saúde que hoje é disponibilizada à população 

carente, que não tem condição de pagar um plano 

odontológico e que busca na rede básica, Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, esse atendimento. 

Agradeço a todos os meus colegas que assinaram 

esse documento, Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço, em solidariedade aos empregados da Vale 

nesta negociação coletiva e agradeço a todos os 

deputados federais, exceto um que não foi localizado, 

mas tenho certeza que assinaria também. Todos os 

dez deputados federais foram favoráveis ao nosso 

documento; todos os três senadores, Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço. Os senadores Ricardo, 

Magno e Rose assinaram o documento que 

construímos a várias mãos em solidariedade, em 

apoio aos empregados da Vale neste momento.  

Queremos dar um recado para a Vale: que ela 

repense sua postura, que ela repense sua posição 

neste acordo coletivo contra os seus empregados, 

porque, junto aos nossos senadores e deputados 

federais, pediremos o endurecimento no Congresso 

Nacional contra a empresa, porque, já que ela não 

tem consideração com o estado do Espírito Santo, 

não tem consideração com os seus empregados, não 

tem por que os nossos parlamentares, tanto nesta 

Casa, como em nível federal, terem qualquer tipo de 

consideração com ela.  

Faremos este pedido pessoalmente para que a 

Vale compreenda que seus empregados merecem 

respeito, consideração e um acordo coletivo melhor.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Muito obrigado, Senhora 

Deputada Janete de Sá. 

Mais uma vez registro com muita alegria a 

presença dos alunos de escola pública do nosso 

município de Cariacica.  

Sejam bem-vindos! Vocês estão assistindo a 

uma sessão ordinária em que iniciaremos o processo 

de votação de diversas matérias e, como parte do 

projeto da Escola do Legislativo, vocês são muito 

bem-vindos a esta Casa, porque é aqui que são 

votadas as matérias que garantem o futuro de vocês. 

Muito obrigado pela presença e boa tarde a todos 

vocês. Um abraço à diretora que os acompanha. 

 Não havendo mais oradores que queiram 

fazer uso da palavra na fase das Comunicações, 

passa-se à Ordem do Dia. 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 6.º, 

da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 

Projeto de Lei n.º 287/2016, de autoria do Senhor 

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 no DPL 

do dia 04/10/2016. Mensagem de Veto n.º 364/2017, 

publicada no DPL do dia 17/10/2017. Parecer n.º 

476/2017, da Comissão de Justiça, pela manutenção 

do veto total. (Veto vencido em 11/11/17). 

Em discussão o veto. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto os colegas 

se encaminham para discutir, peço a V. Ex.ª um 

minuto de silêncio pelo falecimento de dona Julieta 

Caroni Trés, que foi sepultada ontem em Vila Velha. 

Uma pessoa muito conhecida, muito querida, com 

vários filhos, entre eles o que mais conhecemos, o 

Miguel Trés.  

Requeremos um minuto de silêncio. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) – Faremos isso logo após o 

processo de votação do item 01 da pauta. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO − 

(DEM) – Senhor Presidente, pela ordem! 

Recorro à Comissão de Justiça da decisão 

proferida ao Projeto de Lei n.º 426/2017, de minha 

autoria. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) – Defiro. 

À Comissão de Constituição e Justiça. 
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O SR. THEODORICO FERRAÇO − 

(DEM) – Aproveito a oportunidade para solicitar, por 

gentileza, o envio, à Comissão Especial da Frente 

Parlamentar, do discurso do Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, que achei da maior gravidade de 

toda história desta Casa. Temos que dar uma 

resposta; ou ele está falando a verdade, ou o Governo 

tem que contestar, ou temos que apurar. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) – Será encaminhado à V. Ex.ª, 

conforme solicitação. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA − (SD) – Senhor 

Presidente, pela ordem!   

Recorro à Comissão de Justiça, da decisão 

proferida ao item 10, Projeto de Lei n.º 429/2017, de 

minha autoria. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) – Defiro. 

À Comissão de Constituição e Justiça. 

Encerrada a discussão. 

Em votação. 

 

O SR. RODRIGO COELHO − (PDT) − 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

encaminhar a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) – Concedo a palavra ao líder do 

Governo, para encaminhar votação. 

 

O SR. RODRIGO COELHO − (PDT) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, esse veto foi discutido com o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes, autor da matéria. Estou 

dizendo isso até em respeito ao nosso colega, que 

está licenciado por uma intervenção médica.  

Há a anuência, há a compreensão do Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes. Apesar de estarmos 

votando na sua ausência, por conta da licença 

médica, S. Ex.ª foi devidamente consultado e tem 

consciência de que estamos votando esse veto no dia 

de hoje. 

Por isso, encaminho pelo voto SIM, Senhor 

Presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) – O líder do Governo 

encaminha pelo voto SIM. 

Solicito às Senhoras e aos Senhores 

Deputados que informem seus votos no painel. 

 

(Procede-se ao registro dos votos)  

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) – Encerrada a votação.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votam os 

Senhores Deputados Almir Vieira, 

Da Vitória, Dary Pagung, Euclério 

Sampaio, Hudson Leal e José 

Esmeraldo) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Bruno Lamas, Doutor 

Hércules, Doutor Rafael Favatto, 

Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Esmael de Almeida, Janete de Sá, 

Marcos Bruno, Padre Honório, Pastor 

Marcos Mansur, Raquel Lessa, 

Rodrigo Coelho e Sandro Locutor; 

votam NÃO os Senhores Deputados 

Sergio Majeski e Theodorico 

Ferraço)  

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) – Votaram SIM quatorze 
Senhores Deputados; votaram NÃO dois Senhores 
Deputados; uma abstenção do Presidente, 
regimentalmente impedido de votar. 

Em face do resultado, fica mantido o veto. 
Comunique-se ao Governador. 
 
O SR. BRUNO LAMAS − (PSB) − Senhor 

Presidente, pela ordem! Gostaria de justificar meu 
voto. 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 
Deputado Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS − (PSB) – Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, venho justificar meu voto fazendo 

reflexão, como sempre tenho feito nesta Casa. Ajudei 

mais uma vez o Governo do Estado. São dezessete 

votos; dezesseis seria a votação mínima, tendo em 

vista que o presidente não vota. 
O que temos cobrado, em contrapartida, é 

demanda coletiva. E tratar demanda coletiva, tratar 
uma demanda como a da cidade da Serra, por 
exemplo, sem o governador receber com boa 
vontade, sem ouvir, fica muito difícil. Os nossos 
argumentos têm sido: nós ajudamos para que o 
Estado chegasse neste momento de superávit. Nós, 
todos os poderes constituídos; a sociedade civil 
organizada ajudou, porque pagou um preço ficando 
sem os seus investimentos.  

O que temos alertado é que os municípios 
precisam de ajuda, do aporte, da ajuda financeira. A 
Serra não é diferente, pois está com as obras 
paralisadas. E dinheiro não foi feito só para ficar em 
caixa, só para dizer que tem dinheiro em caixa. Do 
que adianta dizer que tem um bilhão de superávit sem 
poder estender a mão para município que está em 
extrema dificuldade? Já que foram feitos os ajustes, 
já que este Parlamento tem ajudado - semana passada 
autorizamos o Estado a fazer prorrogação de dívidas 
com o Governo Federal -, estamos aproveitando esta 
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oportunidade... Demos mais um voto de confiança ao 
Governo do Estado. Está certo que a matéria é 
simples, mas muitas matérias complexas passaram 
por aqui e vão passar.  

Então, estou defendendo um apoio de 

demanda coletiva aqui falando mais uma vez em 

nome da cidade da Serra, que tem a obra do Faça 

Fácil abandonada, que tem a obra da escola 

Aristóbulo Barbosa abandonada, que tem a Rodovia 

ES-010 esburacada, que tem necessidade da presença 

firme do Governo do Estado, ajudando...  

Então, vou insistir nisso. É cansativo, às 

vezes o colega se irrita de ver a gente cobrar com 

tanta insistência, mas é preciso entender que estamos 

aqui defendendo o coletivo e, no caso, os municípios 

que estão precisando, e muito, da ajuda do Governo 

do Estado.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR – (PROS) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de pedir a 

V. Ex.ª um minuto de silêncio em virtude do 

falecimento da dona Luzia Tozato de Oliveira, mãe 

do Rogério Tozato, do meu bairro, Castelo Branco, 

bem como do meu tio, meu irmão no Grande 

Arquiteto do Universo, irmão do meu pai, Eliasib 

Siqueira de Souza, que também faleceu. Foram 

ambos sepultados no último sábado. Então, gostaria 

de pedir a V. Ex.ª um minuto de silêncio em virtude 

destes falecimentos, duas pessoas muito próximas, 

amigas da família mesmo.  

Agradeço a V. Ex.ª a gentileza. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Também aproveito o 

momento para pedir um minuto de silêncio em 

memória do falecimento do senhor José Roberto 

Lovatti, ex-fiscal do Estado que faleceu na quarta-

feira da semana passada e foi sepultado em 

Cachoeiro de Itapemirim. A filha dele também foi 

funcionária desta Casa, a Giovana Lovatti. E 

aproveito para somar e pedir também um minuto de 

silêncio em homenagem ao senhor José Roberto 

Lovatti. 

Senhor Presidente, aproveito também para 

fazer um pedido de questão de ordem. Do item dois 

ao item doze da nossa pauta, todos se referem à 

concessão de Título de Cidadania Espírito-Santense. 

Então, talvez, como não há outros embaraços 

maiores, que pudéssemos votar em conjunto todos 

estes títulos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Defiro. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Não por isso, querido 

Neste momento, solicito que façamos um 

minuto de silêncio, de acordo com pedidos feitos pelo 

Senhor Deputado Sandro Locutor, em memória de 

Luzia Tozato, e registro também minhas 

considerações, grande figura, mãe de Rogério 

Tozato; pelo Senhor Deputado Doutor Hércules, em 

memória de Julieta Carone Trés; e pelo Senhor 

Deputado Sergio Majeski, em memória do senhor 

José Roberto Lovatti. 

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Obrigado a todos.  

Votação da redação final, do Projeto de 

Resolução n.º 18/2017, do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que modifica dispositivos contraditórios do 

Regimento Interno e propõe alterações no texto 

vigente dos artigos 112, 169, § 2º, 226 e 201, § 6º. 

Publicado no DPL do dia 08/05/2017. Parecer n.º 

22/2017, da Mesa Diretora, pela aprovação, 

dispensada a publicação na Sessão Ordinária do dia 

13/11/2017. 

Em votação. 

 Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Só para 

complementar o nome da dona Julieta, Julieta Carone 

Trés. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Complementado. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Não por isso. 

Votação da redação final do Projeto de 

Resolução n.º 54/2017, da Mesa Diretora, que altera a 

Resolução n.º 2.890, de 23 de dezembro de 2010, 

transformando o cargo de Supervisor de Gabinete da 

Subdireção Geral da Secretaria no cargo de 

Supervisor do PROCON Assembleia e criando 12 

(doze) vagas de estágio de complementação 

educacional e 01 (um) cargo de Assessor Sênior da 

Secretaria e 0l (um) cargo de Assessor Júnior da 

Secretaria para atendimento às demandas do 

PROCON Assembleia e da Procuradoria Especial da 

Mulher. Publicado no DPL do dia 09/10/2017. 

Parecer n.º 21/2017, da Mesa Diretora, pela 

aprovação, dispensada a publicação na Sessão 

Ordinária do dia 13/11/2017. 

A Mesa Diretora encampou a Emenda n.º 01, 

apresentada pela Senhora Deputada Janete de Sá. 

Em votação. 
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Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovada à unanimidade. 

Em Mesa para promulgação. 

 

2. Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 58/2017, do 

Deputado Doutor Hércules, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Sr. Mauro da Silva 

Gomes. Publicado no DPL do dia 09/08/2017. 

Pareceres n.
os

 421/2017, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 87/2017, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação. Lido no 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 08/11/2017. 

 

3. Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 59/2017, da 

Deputada Luzia Toledo, que concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Ministro do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Dyogo 

Henrique de Oliveira. Publicado no DPL do dia 

29/08/2017. Pareceres n.
os

 422/2017, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, 

80/2017, da Comissão de Cidadania, pela aprovação. 

Lido no Expediente da Sessão Ordinária do dia 

08/11/2017. 

 

4. Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 61/2017, do 

Deputado Padre Honório, que concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense à Senhora Zilma Matos. 

Publicado no DPL do dia 21/09/2017. Pareceres n.
os

 

468/2017, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 83/2017, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação. Lido no 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 08/11/2017. 

 

5. Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 62/2017, do 

Deputado Padre Honório, que concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Luiz Américo 

Borel. Publicado no DPL do dia 21/09/2017. 

Pareceres n.
os

 473/2017, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 78/2017, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação. Lido no 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 08/11/2017. 

 

6. Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 63/2017, da Mesa 

Diretora, que concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor Silvio Ramalho da Silva. 

Publicado no DPL do dia 26/09/2017. Pareceres n.
os

 

471/2017, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 84/2017, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação. Lido no 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 08/11/2017. 

 

7. Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 64/2017, do 

Deputado Sandro Locutor, que concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Fábio Veiga Silva 

Pires. Publicado no DPL do dia 03/10/2017. 

Pareceres n.
os

 466/2017, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 85/2017, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação. Lido no 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 08/11/2017. 

 

8. Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 65/2017, do 

Deputado Sandro Locutor, que concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Felipe David Neto. 

Publicado no DPL do dia 03/10/2017. Pareceres n.
os

 

474/2017, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 90/2017, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação. Lido no 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 08/11/2017. 

 

9. Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 66/2017, do 

Deputado Sandro Locutor, que concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Jaeme Maciel 

Garcia. Publicado no DPL do dia 04/10/2017. 

Pareceres n.
os

 467/2017, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 89/2017, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação. Lido no 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 08/11/2017. 

 

10. Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 67/2017, do 

Deputado Hudson Leal, que concede título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Senhor Moacir da 

Silva Lima Filho. Publicado no DPL do dia 

04/10/2017. Pareceres n.
os

 465/2017, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, 

79/2017, da Comissão de Cidadania, pela aprovação. 

Lido no Expediente da Sessão Ordinária do dia 

08/11/2017. 

 

11. Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 68/2017, do 

Deputado Hudson Leal, que concede título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Senhor Ademir José 

Gomes Pereira. Publicado no DPL do dia 04/10/2017. 

Pareceres n.
os

 472/2017, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 82/2017, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação. Lido no 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 08/11/2017. 
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12. Discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 69/2017, do 

Deputado Hudson Leal, que concede título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Cleber Oliveira da 

Silva. Publicado no DPL do dia 03/10/2017. 

Pareceres n.
os

 469/2017, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 88/2017, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação. Lido no 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 08/11/2017. 

 

Itens 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11 e 12, todos 

de Título de Cidadania, não havendo recurso em 

nenhum deles,  à Secretaria para extração dos 

autógrafos. 

 

13. Discussão especial, em 3.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 362/2017, do Deputado Bruno 

Lamas, que dispõe sobre advertência quanto à 

violência contra a mulher no Estado. Publicado no 

DPL do dia 09/10/2017. 

 

14. Discussão especial, em 3.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 397/2017, da Deputada Raquel 

Lessa, que concede ao município de São Gabriel da 

Palha o Título de Capital Estadual do Café Conilon. 

Publicado no DPL do dia 30/10/2017. 

 

15. Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 328/2017, do Deputado Sergio 

Majeski, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

divulgação de informações contábeis e de indicadores 

sociais e ambientais pelas empresas beneficiárias de 

incentivos fiscais do Estado. Publicado no DPL do 

dia 13/09/2017. 

 

16. Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 387/2017, da Deputada Raquel 

Lessa, que dispõe sobre os objetivos e diretrizes para 

o compartilhamento de informações de identificação 

civil entre os órgãos da Administração Direta e 

Indireta do Estado e seus municípios. Publicado no 

DPL do dia 20/10/2017. 

 

17. Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n..º 404/2017, do Deputado Hudson 

Leal, que torna obrigatória a presença de médico 

socorrista, enfermeiros e pessoal devidamente 

capacitado assim como a utilização de ambulância 

UTI munida de equipamentos e materiais de 

primeiros socorros, inclusive oxigênio e desfibrilador 

nos eventos de corridas de rua no Estado. Publicado 

no DPL do dia 30/10/2017. 

 

Os itens 13,14,15,16 e 17, não havendo 

deputado inscrito, essas matérias vão para a  2.ª 

sessão. 

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

Grande Expediente.  

Neste momento, o Pros terá espaço na fase 

das Lideranças Partidárias. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Freitas) 

 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sandro Locutor, líder do Pros. 

 

O SR. SANDRO LOCUTOR – (PROS) – 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, boa tarde. Senhor Presidente Deputado 

Marcelo Santos, essa frase V. Ex.ª deve ter ouvido 

em alguns dos eventos de seu pai, quando foi 

prefeito, e eu lá estava como locutor realmente. Essas 

frases já ajudaram bem a V. Ex.ª, em alguns 

momentos.  

Gostaria de cumprimentar V. Ex.ª, os demais 

colegas deputados e deputadas, lideranças que nos 

acompanham das galerias, amigo telespectador que 

nos acompanha pela TV Assembleia, TV Educativa e 

demais veículos de comunicação, que nos levam aos 

mais variados distritos e municípios nos rincões do 

nosso querido Espírito Santo. 

Senhor Presidente, começo a minha fala pela 

Liderança no dia de hoje dizendo que estive, nesta 

manhã, no Palácio Anchieta, onde o Governo do 

Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, 

fez uma entrega importante de várias viaturas para a 

polícia técnico- científica, Polícia Civil, para o 

policiamento especializado, também o GOT, 

unidades do IML e viaturas para o Serviço de 

Inteligência da Polícia Militar do Espírito Santo. Lá 

tive a oportunidade de fazer uma fala representando a 

Assembleia Legislativa, inclusive agradeço a 

deferência dos colegas Senhores Deputados Dary 

Pagung e Esmael de Almeida, também presente, que 

me escolheram para falar em nome da Assembleia e, 

em especial, pela ausência, por motivo de 

licenciamento do nosso querido presidente da 

Comissão de Segurança, Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, também falei em nome da Comissão de 

Segurança desta Casa. 

É importante frisar que em alguns momentos 

cobramos com veemência uma maior eficácia do 

sistema de Segurança Pública do nosso Estado. 

Existe uma demanda muito maior  do que a condição 

do Estado de responder, às vezes, no tempo que 

almejamos, até por falta de alguma estrutura em 

alguns equipamentos das forças de segurança do 

Espírito Santo, mas o Estado vem ajustando isso 

constantemente.  

Recentemente logramos êxito em um projeto 

de insalubridade nesta Casa, que beneficiava não só 

os policiais, médicos legislas, todos da polícia 

técnico-científica da Superintendência, mas vários 

profissionais da Polícia Civil que também foram 

alcançados.  

Algumas outras estratégias estão sendo 

traçadas e bem planejadas, principalmente quanto à 
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relação de impacto financeiro, para que melhoremos, 

a cada dia, as condições das forças de segurança do 

Espírito Santo de prestar mais serviços relevantes.  

Logrou êxito nossa polícia, interagindo 

Polícia Militar, bombeiros, polícia de inteligência da 

Polícia Civil, a própria Dint da PM, irmanada com a 

Brigada Militar do Rio Grande do Sul, culminou, no 

dia de hoje, na prisão daquele bandido que sequestrou 

a menina Thayná, querendo Deus que não esteja 

morta, mas foi um motivo de satisfação ver, na 

manhã de hoje, esse meliante preso, no Rio Grande 

do Sul.  

Às vezes, cobramos uma pronta resposta do 

poder público para uma prisão de um fato que 

comoveu toda a população capixaba e o Brasil, o 

caso da vítima, a menina Thayná, no município de 

Viana, e, hoje, a polícia do Espírito Santo logrou 

êxito.  

Vejam onde estava o cidadão? Lá, no Rio 

Grande do Sul, certamente, Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço, rumo à região de fronteira para 

sair do país, mas a polícia do Espírito Santo trabalhou 

em sigilo, em silêncio, irmanada com as outras 

polícias do Brasil, com o serviço de inteligência, com 

a Delegacia de Crimes Eletrônicos. Todas as forças 

policiais do Estado se envolveram para prender, 

capturar esse bandido que tirou do convívio familiar 

a menina Thayná. E ainda não sabemos se ela está 

viva ou se está morta. Temos uma ossada no IML que 

passará por uma perícia, um exame de DNA, para 

identificar se é a menina. Mas esse bandido foi tirado 

no dia de hoje e deve estar chegando ao Estado agora 

à tarde ou à noite. Certamente a justiça será feita.  

Parabenizo todas as forças de segurança do 

Estado do Espírito Santo para dar a pronta resposta.  

Senhor Deputado José Esmeraldo, vimos que 

a polícia tem se esmerado, apesar de algumas 

dificuldades, até mesmo estruturais, em alguns 

setores.  

Recentemente tivemos o caso da nossa 

querida, saudosa, doutora Milena, que foi resolvido e, 

agora, também temos a polícia trabalhando 

firmemente, em silêncio, em sigilo, e conseguindo 

capturar esse bandido no Estado do Rio Grande do 

Sul, certamente rumo à fronteira. Felicito todas as 

forças de segurança por ter logrado êxito nesse 

sentido.    

Senhor Presidente, agora à tarde, tivemos 

mais uma ação contra a violência. Foi lançada no 

terminal de Jardim América, no meu querido 

município de Cariacica, a campanha do Governo do 

Estado para o combate ao assédio nos veículos do 

Transcol no estado do Espírito Santo.  

Infelizmente existem pessoas que necessitam 

de correções psicológicas, psiquiátricas, que praticam 

atos obscenos, libidinosos, e crimes, não só no 

terminal de ônibus, mas dentro dos ônibus que fazem 

o transporte coletivo no estado do Espírito Santo.  

O terminal de Jardim América recebeu, há 

pouco, a comitiva do Governo do Estado, o 

município de Cariacica, várias lideranças de mulheres 

no estado do Espírito Santo. Não pude estar presente, 

mas soube que houve bela manifestação e uma 

composição de forças para uma campanha de 

conscientização para o combate a essa violência, que 

é o assédio sexual no setor de transporte coletivo do 

nosso estado do Espírito Santo.   

Senhor Presidente, Deputado Enivaldo dos 

Anjos, também faço menção aos planos de saúde. É 

um absurdo, Senhor Deputado Sergio Majeski – que 

sempre acompanha também o cenário nacional – o 

que estão querendo fazer com os planos de saúde e 

com as regras para beneficiar as empresas de plano 

de saúde de cunho nacional, que afetarão todos os 

municípios, estados e cidadãos brasileiros com limite 

de idade acima dos cinquenta e nove e sessenta anos. 

Querem ampliar a margem de reajuste que 

beneficiará essas empresas de forma gritante e, 

principalmente, dificultando o acesso da pessoa que 

trabalhou a vida inteira e que, às vezes, consegue 

com esforço de toda sua família pagar um plano de 

saúde.  

A União, capitaneada por alguns 

parlamentares do Congresso Nacional, teima em 

tentar aprovar uma legislação que facilite a vida das 

empresas e dificulte, a cada dia mais, a vida do 

cidadão idoso neste país. E o Brasil, graças a Deus, 

tem tido uma evolução muito grande quanto à 

longevidade da vida da nossa população. A cada ano 

se amplia a expectativa de vida da população 

brasileira. E não podemos deixar de estar vigilantes 

quanto a projetos que tramitam no Congresso 

Nacional que dificultarão a vida do brasileiro ainda 

mais.  
Faremos, por meio da nossa frente 

parlamentar de deputados estaduais da Unale e da 
frente parlamentar no Congresso Nacional que 
integra mais de duzentos e trinta parlamentares de 
todo o Brasil, uma incursão, Senhora Deputada 
Janete de Sá – que ora preside esta sessão – para que 
esse projeto que facilita a vida das empresas de plano 
de saúde, dificulta e praticamente elimina a 
possibilidade de o idoso ter acesso a um plano de 
saúde decente... Faremos um combate com 
veemência nisso, porque a população idosa do nosso 
estado e do nosso Brasil merece e tem que ter todo o 
respeito por parte das pessoas que são agentes 
políticos neste país.  

Senhora Deputada Janete de Sá, também faço 

questão de mencionar que, na semana passada, estive 

no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, 

representando a nossa entidade, como secretário 

nacional da Unale que ainda sou. O nosso presidente 

estava em outra representação e solicitou que este 

deputado fosse ao Congresso Nacional falar, na 

Câmara dos Deputados, com o Deputado Federal 

Covatti Filho, do Rio Grande do Sul, e presidente da 

frente parlamentar da Unale no Congresso Nacional, 

sobre o Suas – Sistema Único de Assistência Social 

do nosso Brasil.  
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Estávamos na iminência de vivermos dias 

cruéis; ainda estamos, mas já estamos em uma 

condição um pouco melhor nas discussões no dia de 

hoje. Estivemos no Congresso Nacional atendendo à 

demanda de vários secretários de Assistência Social 

do Estado do Espírito Santo, fazendo uma incursão 

com a nossa frente parlamentar para que se discutisse 

com o Governo Federal a não retirara dos recursos do 

orçamento da União para o Suas, até porque o 

atendimento da pessoa idosa, da pessoa moradora de 

rua, vários atendimentos são feitos nos Creas e nos 

Cras de todos os municípios do país e seriam afetados 

com mais de noventa por cento da retirada dos 

recursos para esse atendimento nos municípios de 

todo o Brasil.  

Lá tivemos êxito já. O deputado relator do 

projeto fez um avanço na discussão com o Ministério 

do Planejamento e com os coordenadores do 

orçamento da União e esses noventa por cento 

iniciais agora foram reduzidos a um montante de 

quarenta a cinquenta por cento. Se Deus quiser até o 

orçamento da União ser votado, cortaremos ao 

máximo essa intenção do Governo Federal de cortar 

os recursos do Suas que beneficiam todo trabalho de 

assistência social desenvolvido pelos secretários 

municipais de todo o Brasil e também os secretários 

de Estado.  

Parabéns aos conselhos e aos secretários 

estaduais e municipais de Assistência Social de todo 

o Brasil que se mobilizaram e fizeram uma campanha 

vigilante quanto ao corte no orçamento do Suas.   

Termino, Senhora Deputada Janete de Sá, 

que ora preside a sessão, dizendo que estive no 

último sábado, logo pela manhã, às 8h de uma manhã 

chuvosa, na Escola Castro Alves, no bairro de 

Santana, no município de Cariacica, juntamente com 

a Prefeitura Municipal, juntamente com os pais e 

mães das crianças Down do município de Cariacica, 

juntamente com a parceria com o Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de Esportes. E felicito o 

secretário Roberto Carneiro, bem como o secretário 

de Esportes de Cariacica, Edvaldo Erlacher, bem 

como nosso prefeito Juninho, que numa parceria com 

as mães das crianças Down do nosso município de 

Cariacica, lançaram o projeto Nadando com Down. 

E um trabalho daqueles pais e daquelas mães 

que conseguiram com que nosso querido Getúlio, 

diretor-proprietário de uma escola particular do 

bairro de Santana, em Cariacica, cedesse 

gratuitamente sua piscina para que as crianças 

pudessem fazer esse projeto Nadando com Down. É 

um projeto que merece todo o nosso respeito e todo o 

nosso carinho. Parabéns aos pais e mães que se 

organizaram, que estão organizando uma instituição.  

E eu, nesta Casa, me coloquei à disposição, 

bem como toda nossa Assembleia Legislativa, para 

ajudar nesse projeto de vital importância para o 

município de Cariacica. 

Parabéns às pessoas que se unem e se 

voluntariam. Ali há professores, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, advogados, médicos, todas as 

pessoas de forma voluntária, se ajudando e ajudando 

no desenvolvimento dessas crianças tão especiais 

para o futuro da nossa nação. É importante que essas 

crianças tenham a condição, por parte do poder 

público, apoio para que se desenvolvam com 

naturalidade, de acordo com as possibilidades de 

todos. 

Quero, mais uma vez, colocar não somente o 

mandato do Deputado Sandro Locutor à disposição 

das crianças Down do município de Cariacica, do 

Cariacica Down, que é o nome do projeto, bem como 

colocar e disponibilizar a Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que sei que por meio de 

todos os Senhores Deputados que também encaparão 

o projeto, bem como colocar a nossa interlocução 

junto ao Governo, por meio da Secretaria de 

Assistência Social, da Secretaria de Esportes e tantas 

outras forem necessárias. Nossa interlocução estará 

sempre à disposição, junto ao Governo do Estado 

para ajudar o projeto Cariacica Down.  

Um abraço a todos. Que Deus abençoe a 

todos nesta semana. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ 

– PMN) – Parabéns, Senhor Deputado Sandro 

Locutor, pelo belíssimo trabalho que desenvolve no 

município de Cariacica e em todo o estado. 

Na parte dos Oradores Inscritos, concedo a 

palavra ao Senhor Deputado Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Senhora Presidente Janete de Sá, colegas presentes 

no plenário, Senhor Deputado Sandro Locutor, que 

acabou de falar, Senhores Deputados Freitas, Sergio 

Majeski, Marcos Bruno e Pastor Marcos Mansur, 

nomeado ontem o líder do PSDB na nossa Casa, 

parabéns! 

Venho à tribuna hoje para agradecer as 

homenagens que recebi na semana passada. Foi uma 

semana em que recebi várias homenagens e fiquei 

muito lisonjeado.  

Na tela vemos a primeira foto da homenagem 

que recebi. Ali está o comandante da Escola de 

Aprendiz de Marinheiro, mas essa homenagem foi na 

Capitania dos Portos, na Enseada do Suá.  Peço ao 

câmera que dê um take na medalha, por gentileza. 

Foi muita honra, Senhor Deputado José 

Esmeraldo, poder receber das mãos do comandante 

da Marinha do Brasil a medalha Amigo da Marinha. 

 

O Sr. José Esmeraldo – (PMDB) – V. Ex.ª 

merece muito mais do que isso, Senhor Deputado 

Doutor Hércules. V. Ex.ª é um grande deputado. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Muito obrigado, Senhor Deputado José Esmeraldo. 

Agradeço ao capitão-de-mar-e-guerra Luis Eduardo 

Soares Fragoso. Muito obrigado pela homenagem 

que me sensibilizou muito. Várias autoridades 
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presentes. Ao fundo, na foto, também está o nosso 

querido ex-comandante e ex-combatente, Craveiro, 

Boina Azul, que esteve no batalhão Suez e em outros 

conflitos internacionais também. 

Também, no final da semana, recebemos das 

entidades médicas uma homenagem. Associação 

Médica do Espírito Santo, Conselho Regional de 

Medicina e Sindicato dos Médicos do Espírito Santo 

- Homenagem ao médico e Deputado Hércules 

Silveira pelos relevantes serviços prestados à saúde 

do povo capixaba.  

Quero também agradecer às entidades, ao 

CRM, à Ames e ao Simes, que estão na foto, com o 

presidente do Conselho Regional de Medicina, Carlos 

Magno Pretti Dalapícola, que está deixando a 

Presidência, e o Leonardo, eleito presidente. 

Por gentileza, agora, dê um take na placa. 

Obrigado. 

Quero agradecer também a essas entidades, 

porque, na verdade, não me recordo, no tempo que 

estou na Casa, de um Deputado médico ter sido 

homenageado por três entidades tão importantes que 

fiscalizam e regulamentam a nossa profissão. 

Muito obrigado. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ 

– PMN) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. (Pausa) 

Licenciado, concedo-a ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, funcionários da Casa, aqueles que estão 

nas galerias, e aqueles que nos assistem pela TV 

Assembleia, vou aproveitar esse tempo para falar 

sobre o que muitas pessoas têm me questionado: o 

que está acontecendo com o PSDB em âmbito 

nacional e no estado. 

Vivemos hoje uma crise política sem 

precedente e, óbvio, que envolve praticamente todos 

os partidos, notadamente, os maiores. Em âmbito 

nacional, o PSDB sangra com a insistência de uma 

pessoa como Aécio Neves ainda querer ser 

protagonista em algum tipo de situação. Uma pessoa 

comprovadamente sem nenhum tipo de moral, 

atualmente, para conduzir absolutamente nada, quiçá, 

nortear o destino de um partido. 

No Espírito Santo, nesses últimos tempos, os 

jornais têm falado muito, e as pessoas têm cobrado 

muita explicação. Uma boa parte das pessoas que 

formaram meu eleitorado na última eleição são 

pessoas formadoras de opinião, que acompanham e 

que querem entender o que está acontecendo, e o meu 

posicionamento em relação a tudo isso. 

Neste ano, no sábado, houve a eleição para a 

nova executiva e para o novo diretório no Espírito 

Santo. Uma eleição, para se dizer o mínimo, 

conturbada, por quê? O Código de Ética do Estado 

diz que secretários de Estado e quem é gestor de 

despesas não pode, paralelamente, acumular o cargo 

com o cargo de presidente do partido. Vou explicar 

categoricamente.  

Em 2011, quando o então vice-governador 

Givaldo Vieira deveria ocupar também o cargo de 

presidente do PT no Espírito Santo, dizia-se que o 

Código de Ética não era tão explícito. Naquela 

ocasião, o Conselho de Ética foi provocado para que 

desse a interpretação correta sobre se poderia ou não 

um vice-governador ocupar o cargo de presidente. 

Por unanimidade, em 2011, o Conselho de Ética disse 

que não. Não poderia. Então, o vice-governador da 

época, Givaldo Vieira, teve de abrir mão da 

presidência do partido. 
Em 2015, quando o atual vice-governador 

tomou posse, era o presidente do PSDB. Não estou 
falando em tese. Estava na reunião quando disse que 
estava declinando do cargo de presidente do partido 
em função da incompatibilidade existente de acordo 
com o Código de Ética estadual. Muito coerente e 
muito republicano de sua parte naquela ocasião 
porque é exatamente isto: se o Conselho de Ética 
tinha entendido isso em relação ao então vice-
governador Givaldo Vieira, isso estava claro e foi por 
unanimidade, nada mais republicano, mais ético e 
mais transparente do que também o vice-governador 
César Colnago deixar o cargo do partido. Estava na 
reunião quando assim se pronunciou na sede do 
partido no início de 2015.  

Pois bem. Chegamos em 2017 e, aí, então, 

haveria de ocorrer uma convenção estadual para a 

eleição da nova executiva do estado. Em outubro, 

tivemos uma grande reunião do partido no 

Cerimonial Oásis, com a presença das principais 

lideranças tanto do interior quanto daqui, inclusive 

com a presença do vice-governador.  

Naquela ocasião, um sábado, o vice-

governador – todos se manifestaram – não disse que 

estava trabalhando a possibilidade de filiar dois 

secretários de Estado, um deles muito polêmico – 

para se dizer o mínimo –, que é o secretário 

Octaciano Neto. 

Dois dias depois dessa reunião ampliada do 

PSDB, na casa do vice-governador, sem que ninguém 

soubesse, sem que ninguém fosse comunicado, os 

secretários Octaciano e Enio Bergoli foram filiados 

pelo vice-governador.  

A pergunta que até hoje está no ar: Por que 

isso foi escondido do partido inteiro? Por que dois 

dias antes, com todo mundo reunido na reunião 

ampliada do PSDB, isso não foi tornado público?  

Pois bem. Nessa ocasião, já se ventilava a 

possibilidade – os jornais ventilavam o fato – de que 

o vice-governador tinha a intenção de se candidatar à 

presidência do partido. Foi uma surpresa para todo 

mundo. Ora, se o Conselho de Ética já tinha 

interpretado lá atrás que vice-governador não poderia 

ser presidente de partido e se o próprio vice-

governador César Colnago, em 2015, tinha deixado a 

presidência do partido, alegando incompatibilidade, 
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como agora poderia ventilar essa possibilidade de se 

candidatar?  

Mais uma vez o Conselho de Ética foi 

provocado e numa votação suspeita e atropelada, o 

Conselho de Ética reuniu-se e por três a dois 

entendeu que o vice-governador poderia se 

candidatar. Ora, o mesmo Conselho de Ética que, em 

2011, por unanimidade, considerou que o vice-

governador Givaldo não poderia, agora estava 

votando diferente? Mas, eis que nessa reunião do 

Conselho de Ética – se é que aquilo pode ser 

chamado de ética –, o presidente anula o voto de um 

conselheiro para que ele próprio pudesse votar e a 

votação ficasse três a dois porque, do contrário, seria 

três a dois contra a possibilidade do vice César 

Colnago se candidatar.  

A Transparência Capixaba entrou com um 

recurso pedindo que o Conselho de Ética  reavaliasse 

toda a situação. Por incrível que pareça, o Conselho 

de Ética disse que só faria isso depois da eleição da 

Executiva do PSDB. 

Há duas semanas, sem uma agenda 

significativa, que até hoje ninguém sabe exatamente 

o porquê, o governador Paulo Hartung viaja aos 

Estados Unidos e coloca o governo, então, na mão do 

governador interino, ou seja, do vice-governador, 

que, nesse ínterim, já era candidato mesmo a esta 

chapa. E usa deste cargo, fazendo reuniões, no 

Palácio, com delegados do PSDB, com vereadores, 

com prefeito, para pressionar a seu favor, usando, 

deliberadamente, a máquina do governo para 

pressionar os delegados do partido a seu favor. 

Na semana passada, não foi diferente. O 

vice-governador tirou licença, mas passou a fazer 

entregas no interior do estado, da mesma forma: 

completamente antidemocrática, antiética. Tudo isso 

para fazer valer aquilo que é o objetivo do 

governador Paulo Hartung, colocar o PSDB em suas 

mãos. Foi dessa forma, então, que, sábado, na 

eleição, as duas chapas concorreram, uma liderada 

pelo prefeito de Vila Velha, Max Filho, da qual eu 

fazia parte; e outra liderada pelo senhor Cesar 

Colnago, que acabou sendo a chapa vencedora, com a 

mão pesada do Governo. 

Agora, vocês que me ouvem, se o governo 

foi capaz de fazer o que fez para manter um partido 

em sua mão, imaginem o que fará até 2018, para 

eleger a si mesmo e seu grupo, porque a alma da mãe 

ao diabo já vendeu há muito tempo.  

Então, foi isso o que aconteceu. Talvez quem 

me ouve fale que é papo de derrotado. Não! Tudo o 

que estou falando é só pegar o que aconteceu de um 

mês para cá. A fala de alguns membros do PSDB, 

como a da vereadora de Vitória, por exemplo, deixa 

claro como o governo usou a máquina. Não é papo de 

derrotado. O que é certo é certo. A democracia 

precisa de debates. Acho bom o confronto. Sou o 

primeiro a achar que não há problema nenhum, se 

houver duas, três, cinco, dez chapas. É bom, porque 

desperta o debate. Agora, as coisas têm que ser feitas 

dentro da ética, do republicanismo, da legalidade, da 

transparência, e não de forma sorrateira, obscura e, 

sobretudo, usando dinheiro público em benefício do 

grupo hartunguista.  

Muito obrigado, Senhora Presidente. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ 

– PMN) – Obrigada, Senhor Deputado.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Freitas.  

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Senhora 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, Senhora Deputada Janete de Sá, que 

preside esta sessão, todo povo capixaba que nos 

assiste através da TV Assembleia, a todos os 

presentes nas galerias, muito boa-tarde. Venho a esta 

tribuna, nesta segunda-feira, para continuar a minha 

reivindicação por investimentos por parte do 

Governo do Estado no Hospital Roberto Arnizaut 

Silvares, em São Mateus, e, consequentemente, no 

município de São Mateus como um todo. 

Já disse, nesta Assembleia Legislativa, 

algumas vezes, nestes últimos dias, que o governador 

do Estado e o staff do governo participaram 

efetivamente na campanha municipal do município 

de São Mateus. Naquela ocasião, com a participação 

do secretário chefe da Casa Civil, do secretário da 

Agricultura, do vice-governador, enfim, o governo do 

Estado participou intensa e efetivamente da 

campanha municipal no município de São Mateus. E 

participação no sentido de amplo relatório de 

promessas e de que, a partir de janeiro de 2017, o 

governo faria investimentos estruturantes, 

investimentos graúdos do município de São Mateus.  

Um desses investimentos, ou o principal 

desses investimentos, seria a solução definitiva do 

problema de salinização da água, no município de 

São Mateus, e, até agora, nada aconteceu. Nada. 

Definitivamente nada, por parte do governo, 

aconteceu. Ao contrário disso, o governo do Estado 

desapareceu de São Mateus. E o governo como um 

todo, não há uma única secretaria de Estado que se 

faz presente com investimentos no município de São 

Mateus.  

Então, além de não cumprir as promessas 

colocadas em campanha, o governo virou as costas 

para São Mateus. Não visita, não faz investimentos, 

não dá continuidade às obras importantes para São 

Mateus e para o Norte do estado, que foram iniciadas 

no governo passado.  

Precisamos entender que um governo passa. 

Um governo não é dono do estado, é eleito para fazer 

uma gestão por um tempo, e quando obras iniciadas, 

de alta importância para um município e para uma 

região, não ficam concluídas, é obvio que precisa do 

próximo governo concluí-las.  

Estou aqui no intuito de fazer o meu papel de 

representante da sociedade e de cobrar do governo do 

Estado que continue os investimentos em São Mateus 
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ou que, pelo menos, cumpra o que prometeu em 

campanha no município. Que leve investimentos para 

o município de São Mateus.  

Quero registrar alguns investimentos 

prometidos. Diziam até que o ex-governador Renato 

Casagrande não estava fazendo investimentos no 

Hospital Maternidade. Isso foi veiculado em um 

jornal da cidade de São Mateus, em junho de 2015, 

pelo então secretário chefe da Casa Civil, que em 

noventa dias teriam dez leitos de UTI Neonatal no 

Hospital Maternidade.  Está no jornal em tela. Em 

junho de 2015, em noventa dias, teriam os leitos de 

UTI Neonatal em São Mateus, parte das promessas. 

Depois, volta, em junho de 2016, e reafirma que em 

2017 seriam abertos os leitos de UTI que não ficaram 

prontos em noventa dias, como prometido da 

primeira vez. Um ano depois, volta a São Mateus e 

reafirma os leitos de UTI no Hospital Maternidade. 

Faltam quarenta e cinco dias para terminar 2017, e 

não acredito que em quarenta e cinco dias construirão 

os leitos de UTI Neonatal.  
Além de não investirem na solução da 

salinização da água, muito prometida e debatida 
durante a campanha, não estão cumprindo o 
compromisso dos leitos de UTI no Hospital 
Maternidade, e precisamos muito desse investimento. 
Quero que aconteça. Além disso, nossas emendas 
para o Hospital Maternidade têm sido cortadas. 
Tenho colocado anualmente emenda para o Hospital 
Maternidade. Emenda, inclusive, com parecer 
favorável da Procuradoria do Estado, e não pagam as 
emendas que coloco.  

Além disso, governador, poderiam ser 
concluídas obras importantes para o nosso município, 
como a duplicação de São Mateus a Guriri; como a 
conclusão do asfaltamento da ES-315, que liga o 
município de Boa Esperança  ao município de São 
Mateus, na BR-101. A obra está paralisada na 
comunidade Dilô Barbosa. Estava com terraplanagem 
adiantada e está paralisada há três anos. 

Nossa delegacia de polícia nova, o DPJ, 

prometido desde a construção do Centro de Detenção 

Provisória. Temos uma delegacia que não dá a 

mínima condição de funcionamento.  

Os Caminhos do Campo, de Guriri, no Rio 

Mariricu, para Meleiras e Barreiras, ligando a 

Conceição da Barra, em Santana. A empresa que 

ganhou a licitação foi contratada e quebrou, e precisa 

fazer nova licitação. Os Caminhos do Campo dos 

Quilômetros - são três trechos -, a mesma coisa. 

Empresa contratada e quebrou. Precisa-se fazer nova 

licitação. 

Precisamos, governador, lembrá-lo de que 

São Mateus é uma cidade muito importante para a 

economia do Estado do Espírito Santo. São Mateus 

existe no mapa do Estado do Espírito Santo. É um 

município-polo que tem, pelo menos, catorze outros 

municípios no entorno, que utilizam os serviços de 

educação e saúde no município de São Mateus. Um 

importante município referência em turismo para o 

resto do Brasil, principalmente, para os moradores de 

Minas Gerais, Brasília, Goiânia, que escolhem Guriri 

para passar seu período de verão. 

Precisamos, governador, que V. Ex.ª tenha a 

sensibilidade de identificar o município de São 

Mateus, as necessidades básicas de serviços que o 

Estado precisa prestar a partir do município, a partir 

do Roberto Arnizaut Silvares; da UPA, que está 

pronta e precisando de ajuda para entrar em 

funcionamento. O município não dá conta de colocá-

la para funcionar. 

Portanto, é importante que tenha a 

participação nos pleitos políticos, mas é importante 

que, a partir desses, faça-se presente e, 

principalmente, cumpra as promessas dos pleitos, 

porque não basta mostrar força e ganhar uma eleição, 

como citado por quem me antecedeu, o Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

Não basta comemorar que ganhou uma 

eleição, principalmente como ganhou, tanto em São 

Mateus, como ontem. É preciso dar as respostas a 

partir da vitória nesses pleitos. São Mateus clama por 

esses investimentos e pelas respostas do pleito 

passado. Não tem uma única resposta, aliás, repito, o 

município de São Mateus foi esquecido por parte do 

Governo do Estado. Viraram as costas para o 

município. Não voltam mais ao município. Estamos 

pedindo socorro porque o resultado é muito drástico 

para o município de São Mateus. 

Está no orçamento, em um remanejamento 

que estamos fazendo e propondo para este plenário, 

dez milhões de reais em uma emenda para serem 

investidos no projeto de reconstrução do novo 

Roberto Silvares. Espero que tenham sensibilidade 

com a aceitação da nossa emenda. Tenho dito. 

Obrigado! 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ 

– PMN) – Obrigada, Senhor Deputado! 

Peço ao Senhor Deputado José Esmeraldo 

que assuma a presidência, para que eu faça uso da 

palavra. (Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (JOSÉ 

ESMERALDO - PMDB) – Concedo a palavra à 

Senhora Deputada Janete de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, Deputado José Esmeraldo, Deputados 

que ainda se encontram no plenário, no adiantar da 

sessão, todos que nos assistem através da TV 

Assembleia, ressalto neste momento o grandioso 

trabalho de nossas Polícias Militar, Polícia Civil do 

estado do Espírito Santo e também da Polícia do Rio 

Grande do Sul, nessa operação grandiosa que foi feita 

em quase um mês, cerca de vinte dias, por conta do 

rapto da menina Thayná, que trouxe comoção a toda 

população do estado do Espírito Santo. Inclusive de 

fora do nosso estado, todos, Senhor Deputado Freitas, 

em uma caçada a um criminoso, a um estuprador, a 
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um pedófilo que pegou uma criança de doze anos, na 

rua, certamente ofereceu a ela, não conforme ele diz 

no depoimento dele, mas ofereceu uma ida dela até o 

destino que a mãe havia orientado por conta das 

chuvas. A menina hesitou, certamente por orientação 

da mãe, mas acabou indo para sair da chuva, aceitou 

a carona que culminou no seu assassinato.   

O Deputado Sandro Locutor disse antes desta 

tribuna que está rezando para que a criança esteja 

viva. O criminoso em depoimento já disse que a 

criança está no fundo da lagoa, para onde ele levou a 

criança para dar uma volta, porque ele queria dar uma 

volta, conforme próprio depoimento dele. Um 

assassino frio, cruel, que estuprou a criança e a 

matou, porque sabia que a menina falaria para a mãe 

e para a família e ele sofreria represália. Ele que já 

cometera delito com outra criança. Agora, como um 

assassino covarde e cruel como esse pôde transitar no 

nosso estado junto a nós sem ser percebido? Quantas 

crianças na periferia e nas nossas cidades estão reféns 

e propensas a um ataque desses?  
Parabenizo, porque aquilo foi um trabalho 

grandioso de inteligência. Há que se ressaltar a 
pessoa de nosso secretário de Segurança André 
Garcia, junto com toda equipe da Polícia Civil, da 
Polícia Militar, da equipe de inteligência, 
investigando, vasculhando, procurando encontrar um 
assassino covarde, um pedófilo cruel, que não merece 
nenhum sentimento de bondade por parte de nosso 
povo, por parte de quem tem consciência neste 
momento de muita dor de uma família, de uma mãe 
enlutada por uma tragédia dessas. Esse assassino não 
merece consideração; merece os rigores da lei, a 
frieza da cadeia e das grades, para pagar pelos seus 
pecados, para pagar por esse crime violento.  

É por isso que muitos de nós desta Casa 
defendemos a castração química, porque é um 
assassino covarde, é um pedófilo que, no meu 
entendimento, não tem cura. Além de estuprar a 
criança, Deputado Freitas, matou a criança. Porque 
ele mesmo diz, ele covardemente diz que a criança 
saiu do carro correndo e se jogou na lagoa. Ora! Quer 
enganar quem? Nós? A sociedade capixaba? Não vai 
conseguir. Não vai conseguir! 

Agradeço ao secretário de Segurança do 
nosso estado André Garcia, pelo trabalho grandioso e 
valoroso que liderou nesse processo, colocando a 
inteligência de nossas Polícias a serviço do bem-estar 
da população, para identificar o local onde encontrou 
restos mortais de uma criança, que ainda carece do 
teste do DNA, mas que o assassino já deixou claro 
que a criança afundou nas águas da lagoa, Senhor 
Deputado. Ele diz isso em depoimento, que afundou 
em águas da lagoa, deixou claro isso, para identificar. 
Não é fácil, é muito covarde falar que a polícia já 
devia ter achado, que demorou. É muito difícil 
identificar e achar um criminoso com tamanha frieza 
como  essa, quem vendeu o carro que tinha até por 
um preço bem inferior para fugir para o Rio Grande 
do Sul.  

Com a palavra ao Senhor Deputado Freitas 

para um minuto de aparte. 

 

O Sr. Freitas – (PSB) – Essa história toda, 

Senhora Deputada Janete de Sá, deixa-nos muito 

indignados, assusta e afronta muito a sociedade como 

um todo, especialmente as famílias bem constituídas 

neste país. Agora, o que deixa uma dúvida forte é 

essa versão de que a criança correu e caiu. Se não 

tiver um inquérito do contrário, encontra respaldo em 

uma defesa de alguns advogados e encontra para 

prevalecer esse álibi e minimizar a pena de um 

bandido desse quilate, que, em outro país estaria 

sendo condenado à pena de morte. Era preciso que no 

nosso país também tivesse alguém muito corajoso, 

assim como esse louco do Donald Trump, que, 

quando acontece, como aconteceu no país dele, é o 

primeiro a levantar, a dizer e a pedir a pena de morte 

para um bandido dessa estirpe. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Obrigada, Senhor Deputado Freitas, pela intervenção. 

Volto a dizer: como vivemos em um país de muitas 

injustiças, uma situação dessa precisa, de fato, ser 

revista, e precisa, de fato, haver uma legislação 

fortemente severa para que pessoas que têm esse tipo 

de comportamento sejam punidas. 

Defendo que haja pena de castração química 

para estuprador e para pedófilos, porque isso sim 

inviabilizaria maldades por parte desses agressores e 

criminosos contra a nossa população. No caso de 

pedófilo, contra as crianças e, no caso de estuprador, 

contra mulheres e contra homens, que também são 

estuprados por bandidos cruéis que não se importam 

de destruir uma vida ou uma família para dar vazão à 

sua insanidade mental.  

Essa, com certeza, não se trata de uma pessoa 

sã, mas de alguém doente, que não pode ficar livre e 

impune na nossa sociedade e que precisa ser punida e 

castrada quimicamente para que não venha a cometer 

mais delitos dessa natureza. Assim, essa pessoa 

pensaria em se tratar, porque não permitimos e não 

toleramos aquilo.  

Envio a nossa solidariedade, a nossa 

compaixão, o nosso carinho e a nossa acolhida à 

família dessa menina, à mãe dela que, como bem 

disse, pode ter tido problemas com a justiça, mas ela 

pagou com os rigores da lei os problemas que teve 

com a justiça, e não é justo que seja incriminada por 

um bandido e pelas pessoas que sei que não 

defendem um bandido como esse, mas quem, às 

vezes, querem incriminar uma mãe pelo fato de ela 

ter cometido algum delito e ter um problema com a 

justiça. Se pagou, que volte para a sociedade, porque 

ela não é estupradora e não é uma pedófila. Que volte 

pra a sociedade para tentar se corrigir. E nada mais 

pesou sobre essa mãe.  

Fica registrada a nossa solidariedade a essa 

mãe que perde tragicamente uma filha e que não 

poderá mais desfrutar do carinho, da orientação e da 

companhia de uma criança como essa. Imaginem o 

sofrimento pelo qual essa criança passou no momento 
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em que esteve nas mãos de um agressor cruel como 

esse, Senhor Deputado José Esmeraldo. Imaginemos 

nós, que temos filhos, se fosse um caso como esse em 

nossa família, se fosse com um ente querido nosso. 

Fica registrado o nosso gesto de 

solidariedade, o nosso gesto de compaixão com essa 

mãe, para que ela possa dar um enterro decente à sua 

filha, para que essa criança descanse em paz na 

eternidade. E esse bandido cruel, que graças à ação 

de nossas Polícias Militar e Civil e da ajuda das 

Polícias Civil e Militar do Estado do Rio Grande do 

Sul e do nosso secretário de segurança André Garcia, 

que organizou, orientou e liderou essa equipe do 

Governo Paulo Hartung, foi preso e certamente será 

punido, conforme o rigor da lei. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE – (JOSÉ 

ESMERALDO – PMDB) –  Senhora Deputada 

Janete de Sá, gostaria que V. Ex.ª assumisse a 

presidência para ouvir esse brilhante deputado de 

altura mediana: nosso querido amigo Deputado 

Freitas. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Muito obrigado, 

Senhor Deputado José Esmeraldo. 

Quero somente, Senhores Deputados Janete 

de Sá e José Esmeraldo, registrar a presença de dois 

amigos: professor Cláudio Amorim, da unidade 

Multivix de São Mateus, cuja presença muito nos 

alegra nas galerias da Assembleia, e meu amigo Zé 

Rocha, de Nova Venécia. Obrigado pela presença de 

vocês. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ 

– PMN) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

José Esmeraldo. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) – 
Senhora Presidenta Janete de Sá, Senhoras Deputadas 

e Senhores Deputados, poucos deputados no plenário 

nesta segunda-feira, estou vendo o Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur, que naturalmente deve estar 

fazendo alguma oração; nosso querido amigo 

Deputado Freitas, lutador pela região de São Mateus 

e brilhante deputado; o Senhor Deputado Doutor 

Hércules, homem que sabe tudo e o Senhor Deputado 

Padre Honório. 

Senhora Presidenta, volto à tribuna desta 

Casa para fazer um agradecimento. São importantes 

os agradecimentos. Apesar de vir de quando em vez a 

esta tribuna para criticar, sei agradecer também. 

Estive com o governador Paulo Hartung no 

dia 11 de setembro de 2017. Naquela oportunidade 

tomei a liberdade de fazer um pedido a S. Ex.ª, com 

relação a um importantíssimo imóvel no centro de 

Santo Antônio que estava desativado há mais de 

trinta anos. Aquilo foi uma delegacia, um DPM. Pedi 

ao governador Paulo Hartung que autorizasse a 

reforma daquele imóvel para instalar um DPM. Esse 

foi um pedido também a mim feito pelo presidente da 

comunidade, Patrick.  

O governador autorizou essa reforma e, direi 

com todas as letras, Senhora Deputada Janete de Sá, 

acertou em cheio. Às vezes você faz mil obras, mas 

umazinha, bem localizada, já representa todas 

aquelas mil obras.  

Uma obra excepcional que começou há 

poucos dias. A população está feliz, alegre, satisfeita, 

porque, quando precisa de um policial, tem que 

recorrer à Companhia, no Sambão do Povo, a três 

quilômetros. Até que um policial chegue, o indivíduo 

já foi embora, sumiu, desapareceu. Agora, não! 

Aquele imóvel, que está sendo todo reformado e está 

ficando lindo, dará autoestima não só aos moradores 

da região, às famílias, como também aos 

comerciantes, aos alunos. Ao lado do DPM, tem a 

escola Darcy Vargas, com milhares de alunos, que 

estudam de manhã cedo e de tarde.  

O bairro Santo Antônio, em Vitória, terá a 

partir de dezembro de 2017, a Polícia Militar 

prestando serviço a toda população de homens que 

trabalham, que lutam e que desejavam, há anos, que 

fosse reformado aquele DPM. Agradeço ao 

governador Paulo Hartung, porque foi um gol de 

placa.  

Agradeço também ao governador, porque 

assomei várias vezes à tribuna desta Casa de Leis 

para criticar a questão de Morrinhos. Pedi um ônibus 

para Morrinhos, Cariacica-Sede, por várias vezes; fiz 

quatro reuniões com os moradores de Morrinhos. 

Queriam que houvesse um ônibus de Morrinhos para 

levar seus filhos às escolas de segundo grau, às 

escolas do estado: Escola Professor Augusto Luciano, 

Escola São João Batista e Escola Eulália Moreira. 

Inclusive, estudei no Grupo Escolar Eulália Moreira, 

em Porto de Cariacica. 

Muitas vezes assomei a esta tribuna e tive um 

grau de dificuldade. Realmente joguei duro, joguei 

pesado e jogo mesmo, porque a palavra do homem 

não tem preço. Você não é obrigado a falar, mas 

quando fala tem que cumprir. E disse para os 

moradores que colocaria o ônibus lá.  

O governador autorizou e, com menos de 

uma semana, os ônibus estavam lá, levando quase 

uma centena de crianças pobres, filhos de 

trabalhador, de trabalhadoras, que muitas vezes nem 

iam para o seu trabalho para levarem os filhos até as 

escolas em função da violência, em função até dos 

atropelamentos. E as crianças que utilizam aquela 

mochila, Senhora Deputada Janete de Sá, chegavam 

mortas de cansadas à escola, extremamente cansadas, 

não conseguiam nem aprender.  

Fui lá e pedi ao governador Paulo Hartung 

que ele autorizasse esse ônibus. Autorizou e está 

funcionando. Agradeço ao governador Paulo 

Hartung, porque isso é importante. 
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Recentemente, levei um valor para a compra 

de computadores e também impressoras para uma 

região tão importante, um município do nosso estado, 

Ibitirama. Fomos lá e entregamos. O povo feliz na 

Escola Agrícola, tão importante para o nosso estado, 

tão importante para aquele município. Fomos com o 

brilhante prefeito do município, com o presidente da 

Câmara e fizemos essa entrega àqueles moradores 

que tanto pediam por essa oportunidade, para que 

seus filhos e filhas também tivessem o direito de 

aprender a tecnologia dos computadores. Esse é um 

agradecimento que faço. 

Digo, também, aos moradores da região de 

Santo Antônio, que por meio da minha verba 

parlamentar levaremos a cobertura para a prainha de 

Santo Antônio, onde são feitos os exercícios. O 

professor Elias, o nosso querido amigo Patrick, 

presidente da comunidade, terão, em qualquer 

momento, faça chuva ou faça sol, a possibilidade de 

fazerem seus exercícios sem nenhum problema. 

Antes tinha problema. Como é que se faz um 

exercício à noite, mais de cem, duzentas, trezentas 

pessoas? É zumba, não é, Senhora Deputada? V. Ex.ª 

que entende. O pastor também entende bastante de 

zumba. Não entende não, pastor? V. Ex.ª também é 

chegado a zumba. V. Ex.ª é chegado a uma zumba, 

não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Então, 

tenho certeza que o padre, o Senhor Deputado Padre 

Honório, que está rindo, que é homem do povo, 

garanto que se tiver a zumba lá, mesmo que ele não 

pratique, vai ver e bater palma para todos porque eu 

também bato palma. Não é possível que o padre bata 

palma e um pastor brilhante como V. Ex.ª não bata 

palmas, Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur.  

Quero, dentro de minha caminhada, 

agradecer ao Governo.  

E tem mais em Vitória e em vários 

municípios do Estado do Espírito Santo, porque o que 

prometemos, cumprimos, corremos atrás. Não 

deixamos assessor correr atrás, quem corre é o 

Deputado José Esmeraldo. E tem de me enfrentar de 

cara, porque aqui não é mole, aqui o bicho pega e 

pega feio.  

Um abraço para todos. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ 

– PMN) – Obrigada Senhor Deputado. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 

Ausente, concedo-a ao Senhor Deputado 

Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) – 

Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, cumprimento os demais Senhores 

Deputados presentes.  

Lembrando a fala do Senhor Deputado José 

Esmeraldo, zumba deveria ser oferecida pelo estado 

em todos os bairros como opção de diversão, mas 

principalmente para melhorar fisicamente as pessoas.  

Teremos, durante esta semana, começou hoje 

em Nova Venécia pela sétima vez, a Semana da 

Consciência Negra. Sabemos que existe um 

preconceito no nosso país e no mundo. Às vezes, 

quando os grandes, médios e pequenos times estão 

praticando seus campeonatos, as pessoas pobres 

em/de espírito acabam confundindo, pela cor da pele, 

a dignidade das pessoas. 

Outro dia ouvimos uma declaração 

preconceituosa do William Waack, que foi, inclusive, 

afastado do Jornal da Globo. E deveria ser, pela 

posição dele, afastado de qualquer meio de 

comunicação, pelo comportamento preconceituoso 

daquele jornalista. 

Durante esta semana, em Nova Venécia, 

todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite, teremos 

diversas atrações e oportunidades de debates com um 

cidadão que recebeu desta Casa, por meio de nossa 

proponência, o título de Cidadão Espírito-Santense, o 

Robinho, juntamente com o 2.º Batalhão de Polícia 

Militar, do comandante Aleixo, comprometido não 

apenas com a punição daqueles que se embrenham 

para o mundo do crime, mas principalmente na 

prevenção. O Comando realiza com a parceria do 

Ifes, da Ufes, do Grupo Afro Zumba, do Projeto 

Interagir Para Construir e de diversas entidades, a 

Semana da Consciência Negra. 

Então, durante toda a semana este tema será 

debatido para que as pessoas tomem consciência de 

que não devemos ter esse comportamento medíocre, 

avaliando as pessoas pela cor, e sim pelo caráter. 

E no próximo dia 17, sexta-feira, teremos o 

grande dia, que será uma caminhada. Começará às 

quinze horas, com a concentração às quatorze horas 

em frente à escola Dom Daniel Comboni, 

percorrendo as ruas de Nova Venécia. Teremos 

grupos de capoeira; grupos culturais de outras 

cidades; algumas escolas também de outras cidades; a 

presença do 2.º Batalhão, comandado pelo 

Comandante Aleixo; e teremos a apresentação do 

grupo Afrozumba, trabalho muito importante que o 

Robinho realiza na nossa região. Então, gostaria de 

convidar todas as pessoas para participarem conosco 

em Nova Venécia, durante esta semana, mas, 

principalmente, na sexta-feira, às 14h, na 

concentração, em frente à Escola Dom Daniel 

Comboni. 

Esses eventos serão realizados nesta semana 

que o país todo tem como função principal trazer esse 

debate nas escolas, nas associações, nas entidades, 

para que possamos ter uma sociedade onde as 

pessoas se respeitem mais. 

Temos um país que massacrou muito o nosso 

povo negro, desde a sua fundação. São duas raças que 

foram massacradas, mas muito massacradas: os  

índios, que moravam aqui, que possuíam este país, 

que tiveram suas vidas ceifadas, tendo que engolir 

uma cultura europeia e tendo que conviver com isso o 

resto de suas vidas e, muitas vezes, sendo dizimados; 
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depois, os negros, que vieram para cá, construíram 

esse país e, às vezes, não são convidados para a festa. 

Então, esta semana da Consciência é uma 

semana que teremos a grande oportunidade de tratar 

esse tema com muita responsabilidade.  

Se fizermos um levantamento no estado do 

Espírito Santo, Vitória e Grande Vitória, e 

principalmente no município de Serra, a maioria são 

negros e são pessoas que dão um testemunho 

maravilhoso: na sua cultura, no seu 

comprometimento e também nas suas ações para o 

crescimento daquele município. Então, é necessário 

aproveitar esse momento para fazer uma reflexão 

muito profunda.  

Temos a grande injustiça de fazer uma 

eleição praticamente do criminoso padrão. Se você 

vai às cadeias, aos bairros, quando encontra uma 

pessoa de cor negra, logo tem aquele preconceito. E, 

muitas vezes, são pessoas abordadas sem nenhum 

critério e sem nenhum escrúpulo. Muitos deles estão 

nos presídios por falta de oportunidade ou 

injustamente. 

Portanto, é muito importante, nesta semana, 

discutirmos essa questão dos presídios, a  falta de 

educação, a falta de oportunidade, a falta de 

valorização, a falta de ter um espaço que realmente 

pertença a toda pessoa, independentemente da sua 

cor, da sua religião, da sua classe social.  

Não somos e jamais devemos ser detentores 

da sabedoria e do poder para julgar, condenar e nem 

excluir ninguém. 

Portanto, nesta semana, em Nova Venécia, na 

escola, e hoje na Câmara dos Vereadores, terá um 

debate racial muito importante; nas escolas; nas ruas; 

nas entidades; nas igrejas; enfim todos esses espaços 

serão espaços de debate para que cheguemos pelo 

menos a uma convivência respeitosa entre todos os 

povos. 

 Nova Venécia tem a sua tradição, quase que 

o crescimento, envolvendo três povos muito 

importantes: os italianos, os negros e os nordestinos. 

Portanto, é muito importante refletirmos sobre essa 

questão.  

Dentro do nosso processo, a exclusão dos 

italianos praticamente não existe, mas a exclusão dos 

negros e dos nordestinos é muito patente, latente, 

presente na vida de grande parte dos brasileiros.  

Então, mais uma vez, o nosso convite para 

esse debate, não apenas em Nova Venécia, mas em 

todo o Estado do Espírito Santo.  

Na oportunidade, convido, mais uma vez, 

para amanhã, quando teremos um grande encontro, à 

noite, em Nova Venécia, na comunidade Refrigério.  

Na quarta-feira, eu e o Senhor Deputado 

Givaldo Vieira teremos um grande momento em Alto 

Rio Novo, onde entregaremos uma motoniveladora e 

uma patrol para aquele município, onde, também, 

inauguraremos a iluminação de Natal. Na quinta-

feira, teremos agendas em Ponto Belo, Mucurici, 

Montanha, Pinheiros e Boa Esperança. Em todos os 

lugares trabalharemos a importância da diversificação 

agrícola no caminho da fruticultura. Na sexta-feira, 

teremos esse grande momento em Nova Venécia, e 

no sábado teremos o encerramento de escolas, mas 

também vários seminários, com a participação de 

vários agricultores e agricultoras. Assim, levaremos 

nossas ações parlamentares.  

Agradeço a todos que participarem e ao 

Governo do Estado, por meio de Giuliano Nader, 

subsecretário da Casa Civil, que, neste momento, foi 

importante para a liberação de alguns recursos. 

Faremos entregas, principalmente de mudas frutíferas 

para inúmeros agricultores da nossa região.  

Mais uma vez, muito obrigado! E que Deus 

abençoe a noite de todos.  

Dizer que, à noite, teremos um futebol, no 

Estádio Estadual Kleber Andrade, com a presença do 

Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur, nosso 

artilheiro.   

 

A SR. ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ 

- PMN) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur, último inscrito.  

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR – 

(PSDB) – Senhora Presidente Janete de Sá e 

Senhores Deputados Padre Honório e Doutor 

Hércules, meus colegas remanescentes; nossos 

colaboradores; imprensa presente; nossos internautas; 

e nossos telespectadores da TV Assembleia e da TV 

Educativa, boa tarde!  

Novamente retorno a esta tribuna para 

também fazer uma alusão, de maneira positiva, ao 

grande evento, à grande festa que tivemos, no último 

sábado, em Santa Lúcia, no Cerimonial Oásis, toda a 

parte da manhã até as 14h, na nossa grande 

convenção do PSDB do Estado do Espírito Santo.  

Sabemos que a política realmente está muito 

difícil, está muito complicada na nação, e o Espírito 

Santo não foge à regra, principalmente num partido 

de tamanha importância e de tamanha expressão, 

como é o PSDB. E sabemos que tudo que acontece 

num partido desse tem uma repercussão proporcional 

ao tamanho do partido. Mas o que quero, na verdade, 

é exaltar a pluralidade, o respeito, o procedimento 

republicano e democrático que houve dentro do 

partido, as legitimidades das duas chapas, que 

disputaram de forma respeitosa, de alto nível, com 

proposições, com ideias e com plataformas de 

trabalho.  

Ambas as chapas apresentaram suas 

propostas no sentido de que o partido tem a 

necessidade de se aproximar mais do pulsar, dos 

anseios da rua e da população, estar mais perto do 

povo. Ambas as chapas apontaram as propostas no 

sentido de respeitar e de valorizar mais os diretórios 

municipais, enfim, qualquer uma das duas chapas que 

ganhasse, o partido estaria, como está, muito bem 

representado.  Então a minha palavra é de saudação 

ao partido PSDB e tenho certeza absoluta de que, ao 



98 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 21 de novembro de 2017 

invés de acontecer o que muitas pessoas estavam 

pensando, o partido sai mais fortalecido e mais forte 

dessas convenções. Acredito que aqueles que são 

psdbistas de verdade, como falamos, que são tucanos 

de verdade, abraçarão o partido e respeitarão os 

resultados da eleição. Estaremos mais unidos do que 

nunca porque acredito que aquilo que nos une é 

muito maior do que aquilo que nos separa.  
É claro que sempre teremos divergências, 

assim como pontos de vista diferentes, mas jamais 
considero as divergências e a pluralidade como ponto 
negativo. Pelo contrário, observo como fatores 
positivos as ideias e as diferenças. As maneiras 
diferentes de se enxergar as mesmas coisas é que, de 
repente, vão nos levar a grandes alternativas e a 
grandes soluções. Se o mundo fosse igual, todos 
estaríamos praticamente mortos. Não teríamos 
nenhuma novidade e nenhuma descoberta. O que 
move o mundo é exatamente a pluralidade que nele 
existe. Fica o meu registro.    

Parabéns a ambas as chapas e a ambos os 
grupos que participaram e proporcionaram essa 
brilhante festa que foi a eleição na convenção do 
nosso partido, o PSDB do Estado do Espírito Santo.  

Muito obrigado, Senhora Presidente.  
 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Não havendo mais oradores inscritos e nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. 

Antes, porém, convoco os Senhores Deputados para a 

próxima, solene, hoje, dia 13 de novembro de 2017, 

às 19h, conforme requerimento do Senhor Deputado 

Marcos Bruno, aprovado em Plenário, em 

comemoração ao Dia Estadual do Coach, para qual 

designo Expediente o que ocorrer e comunico que 

haverá sessão ordinária dia 14 de novembro de 2017, 

cuja ordem do Dia é a seguinte: discussão se houver 

recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do 

Regimento Interno, dos  Projetos de Lei n.
os

 

197/2017; 211/2017;  274/2017, Discussão se houver 

recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do 

Regimento Interno, dos Projetos de Decreto 

Legislativo n.
os

 54/2017 e 57/2017, discussão 

especial, em 2.ª sessão, dos Projetos de Lei n.
os

 

328/2017, 387/2017 e 404/2017; discussão especial, 

em 1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 310/2017.  

 

Está encerrada a sessão. 
Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

trinta e três minutos. 
 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença nesta sessão os 
Senhores  Deputados Gilsinho Lopes e Luzia Toledo 
por estarem licenciados  e Erick Musso, Gildevan 
Fernandes, Jamir Malini e Nunes.  
 

 

QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

SOLENE, DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 13 

DE NOVEMBRO DE 2017.  

 

ÀS DEZENOVE HORAS E TREZE 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO MARCOS 

BRUNO OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA.  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Senhoras e senhores, 

Senhor Deputado Marcos Bruno, ilustres autoridades, 

telespectadores da TV Assembleia, boa noite. É com 

satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo recebe todos para a sessão solene em 

homenagem ao Dia Estadual do Coach, com entrega 

de certificados aos homenageados. 

Já se encontra na Mesa de Honra o Senhor 

Deputado Marcos Bruno, proponente desta sessão, 

para os procedimentos regimentais desta sessão 

solene.  Informo que esta sessão está sendo 

transmitida ao vivo pela TV Assembleia, nos canais 

abertos e digitais, e também pelo Youtube e pelo 

Facebook. As fotos do evento estarão disponíveis 

amanhã no nosso site. 

O Dia Estadual do Coach é comemorado em 

12 de novembro. A data foi instituída pela Lei 

Estadual n.º 10.425/2015, de autoria do Senhor 

Deputado Marcos Bruno. A palavra coach significa 

treinador. Esse treinador tem o objetivo de encorajar 

e motivar o seu cliente a atingir um objetivo, 

ensinando novas técnicas que facilitem seu 

aprendizado. Na atualidade, o coach acabou se 

diversificando, qualificando a atividade como aquele 

profissional que usa metodologias, ferramentas e 

técnicas para treinar e ensinar os profissionais das 

mais diversas áreas. 

Neste instante, o proponente, Senhor 

Deputado Marcos Bruno, procederá à abertura desta 

sessão solene, conforme é regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCOS 

BRUNO – REDE) – Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão solene e procederei à leitura 

de um versículo da Bíblia. 

 

(O Senhor Deputado Marcos 

Bruno lê Hebreus, 13:7) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCOS 

BRUNO – REDE) – Considero aprovada a ata da 

sessão anterior e informo aos Senhores Deputados e 

demais presentes que esta sessão é solene, em 

homenagem ao Dia Estadual do Coach, conforme 

requerimento de nossa autoria, aprovado em Plenário. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido para compor a 

Mesa o senhor João Bosco da Silva, representante do 

Instituto de Desenvolvimento Pessoal – Indesp; o 

senhor Helder Amarante, representante do Plexus 
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Instituto de Desenvolvimento e Liderança; o senhor 

Thiago Senna, representante da International Coach 

Federation – ICF/ES; o senhor Elbert Oliveira, 

representando a Academia Cristã do Coaching e a 

senhora Andrea Cardoni, representando a Quântuma 

Treinamento e Coaching. (Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido todos para, em 

atitude de respeito, ouvirmos a execução do Hino 

Nacional e a do Espírito Santo, com as letras 

podendo ser acompanhadas no painel. (Pausa)  

 

(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Fará uso da palavra o 

proponente desta sessão solene, Senhor Deputado 

Marcos Bruno. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS 

BRUNO - REDE) – Boa noite a todos! Antes de 

iniciar meu breve discurso, saúdo a Mesa e 

cumprimento o senhor João Bosco da Silva, 

representante do Instituto de Desenvolvimento 

Pessoal – Indesp; o senhor Helder Amarante, 

representante do Instituto de Desenvolvimento e 

Liderança; o senhor Thiago Senna, do ICF; o senhor 

Elbert Oliveira, da Academia Cristã do Coach; e a 

senhora Andrea Cardoni, da Quântuma Treinamento - 

Consultoria e Coaching. 

Agradeço a presença de todos, aos familiares, 

amigos presentes nesta importante sessão. Toda 

sessão de reconhecimento, de valorização pelo 

trabalho, pela atividade e pela excelência do serviço e 

qualidade prestada por todo profissional deve ser bem 

lembrada e registrada. Afinal de contas, temos tantas 

adversidades e dificuldades no nosso dia a dia e, no 

momento em que somos lembrados e homenageados 

pela atividade que exercemos, isso é digno de 

memória, de registro. Daí a realização desta sessão. 

Antes ainda de iniciar o breve discurso que 

preparei para vocês, hoje, acordei, saí de casa bem 

cedinho, e minha mãe - que está assistindo, Dona 

Aparecida, tem setenta e três anos – me perguntou: vi 

na rede social que hoje você tem uma sessão solene 

do coach. O que é o coach? 

Quando cheguei à Assembleia Legislativa, no 

período da tarde, fui surpreendido por alunos de uma 

escola da rede fundamental de ensino, que estavam 

fazendo uma visita dentro de um programa da 

Assembleia Legislativa, e foram ao meu gabinete, 

sem agenda. Pediram algumas explicações sobre o 

que aconteceria hoje e tive que explicar sobre o Dia 

do Coach. Eles perguntaram o que era o coach. 

Vim para a sessão com essa reflexão. É 

possível criar e trabalhar com importantes respostas, 

mesmo para uma criança ou uma pessoa mais idosa. 

É muito amplo. Como conseguirei enxugar, reduzir 

isso tudo e ainda tentar ser o mais didático possível 

para uma criança e para uma senhora? 

Mas estou muito feliz por essa data e por 

todos vocês presentes. Vale lembrar que criamos, no 

dia 12 de novembro, o Dia Estadual do Coach. O 

objetivo de todos vocês profissionais é ainda o maior 

reconhecimento, a regulamentação da atividade. 

Alguns dizem que é uma atividade muito nova, mas 

não é tão nova. O que é mais novo é a expansão, a 

dimensão que o exercício da atividade tem ganhado, 

a relevância que tem ganhado no mundo inteiro.  

Às vezes, você acompanha um atleta de alto 

rendimento, um grande jogador, um grande artista, 

um CEO de uma grande empresa e todos eles têm um 

acompanhamento individual com profissional do 

coach, e isso é importantíssimo. Cada vez mais 

profissões, cada vez mais atividades ganham 

profissionais do coach no seu acompanhamento, no 

desenvolvimento da atividade, e ficamos muito feliz 

com esse crescimento.  

É um desejo nosso que esta data, 12 de 

novembro, que já foi acompanhada por outros 

estados, temos informações que depois da nossa lei 

instituindo o Dia Estadual do Coach no Espírito 

Santo, a Assembleia Legislativa do estado de São 

Paulo também aprovou, o estado de Goiás também 

definiu o dia 12 de novembro como Dia Estadual do 

Coach. Os estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina também. Ou seja, o Espírito Santo é 

pioneiro em todo esse processo de valorização da 

atividade. Isso não é do Deputado Marcos Bruno. É 

uma conquista de todos vocês capixabas. Vocês estão 

de parabéns. 

Vou seguir um roteiro de um breve discurso 

que preparei. Fica difícil falar para tanta gente 

qualificada e um público tão heterogêneo. Acredito 

que aqui tem especialista em atividades de educação 

física, em atividades ligadas à saúde, ao setor de 

administração, advocacia. É um público 

extremamente heterogêneo, mas acima de tudo, um 

público extremamente qualificado. Então fiz questão 

de preparar um breve discurso. 

Estamos lutando para que o dia 12 de 

novembro se torne o Dia Nacional do Coach, para 

que um deputado federal, em Brasília, defina esta 

data como um dia nacional. 

Falarei da importância, da inteligência 

emocional na atualidade. Durante muito tempo, 

durante praticamente toda a história da humanidade 

as atividades técnicas específicas foram os únicos 

critérios considerados na performance profissional. É 

claro que são e continuarão sendo importantes, 

fundamentais mesmo para que uma pessoa conquiste 

seu espaço no mercado de trabalho. Sem o 

conhecimento especializado, sem o talento para 
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exercer determinada atividade qualquer profissional 

estará fadado, sim, ao fracasso, à mediocridade.  

Mas, com a evolução da psicologia, da 

psicanálise, uma outra aptidão talvez tão importante 

quanto as demais passou a ser considerada. A partir 

da descoberta de sua importância foi possível 

amplificar as competências e as habilidades das 

pessoas e corrigir desacertos em profissionais 

altamente capacitados ou com enorme potencial, mas 

que por algum motivo, por um motivo desconhecido, 

não conseguiu obter o sucesso esperado ou atingir 

todo o potencial que detinham.  

Isso ocorre ainda hoje com inúmeras pessoas 

em inúmeras profissões. Portanto, é fundamental que 

qualquer pessoa, por mais capacitada ou por mais 

talentosa que seja, descubra e desenvolva suas 

aptidões para se relacionar.  

Nós, seres humanos, somos comunicativos 

por natureza e os processos comunicativos do ser 

humano vão muito além da linguagem oral ou escrita. 

Nossos relacionamentos se produzem também na 

linguagem gestual, corporal e no mundo subjetivo 

dos sentimentos. Existem elementos da personalidade 

que afetam diretamente a nossa maneira de estar e de 

se relacionar com o mundo. Para contribuir na 

compreensão desses elementos existentes dentro de 

cada ser humano é que existem as técnicas do coach, 

um conhecimento, na minha opinião, transversal que 

permeia diversas áreas, como já havia dito, do 

conhecimento humano, um conjunto de informações 

técnicas e disciplinas que se transformam numa 

poderosa ferramenta no desenvolvimento cognitivo e 

emocional das pessoas. E é claro que, para além 

disso, o coach fornece elementos de otimização das 

capacidades não só em termos pessoais, mas também 

de organizações inteiras. Existem diversos exemplos, 

no mundo inteiro, de empresas que passaram a obter 

melhores resultados em suas atividades a partir da 

aplicação de técnicas do coach e isso se dá 

justamente pela compreensão de que os mecanismos 

que fazem essas engrenagens funcionarem são 

formados por grupos humanos e de que cada um 

desses grupos se subdividem em outros grupos 

menores, chegando até ao indivíduo.  

Então, a compreensão de que cada indivíduo, 

de que cada pessoa presente na organização é 

importante e deve ser levada em consideração é a 

mola mestra, que faz do coaching uma ciência 

inovadora e eficaz, que colabora muito para o 

desenvolvimento da sociedade contemporânea.  

Dessa maneira, o profissional do coaching, 

acima de tudo, é um indivíduo que se submeteu a 

esse processo de autoconhecimento e de superação de 

limites. O profissional do coaching é alguém 

qualificado para ensinar as pessoas a serem melhores 

em tudo o que decidirem fazer na vida. Essa não é 

tarefa das mais fáceis.  

Hoje é o dia de homenagear os profissionais 

que cumprem a nobre missão de ensinar as pessoas a 

se conhecerem, a entenderem e lidarem melhor com 

as suas habilidades e emoções. A vocês, que fazem 

do seu ofício a missão de transformar os sonhos das 

pessoas em realidade, o nosso muito-obrigado! 

Parabéns a todos os profissionais do coaching do 

Estado do Espírito Santo e do Brasil! Obrigado a 

todos! 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Registramos e 

agradecemos as presenças de Sérgio, da SBCoaching; 

e Brito, da Ebracoaching. 

Convido o senhor Elbert Oliveira, da 

Academia Cristã de Coaching, abordando o tema A 

importância do coaching para a sociedade, para fazer 

uso da palavra pelo tempo de dez minutos. 

 

O SR. ELBERT OLIVEIRA – Boa noite! 

Parabéns, coaches! O dia de 12 de novembro é uma 

conquista para nós, coaches! Parabéns pelo seu dia e 

também pelo brilhante trabalho que os coaches estão 

fazendo na nossa cidade! Não poderia deixar de 

agradecer ao Senhor Deputado Marcos Bruno pela 

iniciativa e pelo apoio ao nosso trabalho! A união... 

Costumo dizer que somos anjos de uma asa só e que 

precisamos dar os braços uns aos outros para 

voarmos. O que o Deputado fez foi ser um apoio 

nessa caminhada, nessa trajetória, nessa jornada.  

Bom, foi confiada a mim esta oportunidade 

de falar da importância do coaching para a sociedade. 

Essa palestra ou minipalestra, de dez minutos ou 

menos, não é para os coaches, é para você, 

convidado. Você, que veio prestigiar o seu 

homenageado; para você, pai, mãe esposo, esposa, 

filhos - já conheci alguns filhos e netos -; e para 

vocês, que são da equipe desta Casa e parlamentares, 

para que entendam a importância do coaching para a 

sociedade capixaba, para o Brasil e para o mundo. 

Quero iniciar como um bom coaching inicia, 

fazendo perguntas poderosas e inteligentes, perguntas 

que nos fazem pensar um pouco como está a nossa 

vida, pensar como estamos caminhando e, dessa 

forma, quero começar perguntando: quais são seus 

maiores sonhos? Quais são as suas metas? Quais são 

os seus objetivos de vida? De zero a dez, quanto você 

acredita ser possível realizar os seus sonhos? O que 

você, talvez, tem feito efetivamente, na prática, para 

conquistar os seus objetivos? E o que falta você fazer 

para que isso aconteça na sua vida? Não precisa me 

responder, não precisa responder para ninguém que 

está ao seu lado, apenas responda isso para você 

mesmo. Fique com isso na sua mente e busque as 

respostas para cada uma dessas perguntas que, sem 

dúvida alguma, você estará, à medida que for 

encontrando cada uma dessas respostas, caminhando 

em direção ao seu sucesso. 

Começo definindo coaching como, talvez, a 

melhor e a mais eficaz metodologia atual, da área da 

capacitação humana e do desenvolvimento e 

transformação do homem. Um poderoso processo 

aliado a diversas ciências, tais como neurociência, 
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psicologia, administração e tantas outras, visa 

proporcionar mudanças efetivas, mudanças positivas, 

só que permanentes. Além da conquista que gera o 

processo do coaching na vida desse indivíduo, 

obviamente, processos que vão desde o campo 

pessoal, do campo social, em lidar uns com os outros, 

passa pela família, inclusive pela área espiritual. O 

coaching é um convite a viver um novo ciclo, uma 

nova história. O coach é um parceiro dentro do 

processo de desenvolvimento. O coach, que está 

sendo homenageado hoje, é este profissional que 

apoia, que se doa ao coachee, que é o cliente, a 

pessoa que está sendo submetida ao processo do 

coaching, talvez um processo que permeie por dez 

sessões, por quinze sessões, ou mais ou menos, que 

pode durar quinzenas, talvez dez quinzenas, ou mais 

ou menos. Enfim, o coach é este apoio, é esta pessoa 

que estará junto do coachee neste processo de 

desenvolvimento e transformação humana. 

O maior desafio do coach é a conquista de 

resultados. Só que resultados extraordinários, em 

qualquer contexto, seja no âmbito pessoal, no âmbito 

profissional. A maior importância é levar o cliente a 

sair do estágio de estagnação, do estágio de zona de 

conforto, que tem feito com que ele não alcance 

resultado algum, com que ele não atinja nenhum 

objetivo na sua vida. Ou, por mais que atinja, não sai 

da zona da linha média ou da mediocridade, vamos 

dizer assim. Dentro deste processo, o coach apoiará o 

coachee para chegar a este objetivo – o que 

costumamos dizer didaticamente que é sair do ponto 

A e chegar ao ponto B, ao local desejado, ao local 

almejado.  

Mais que um conjunto de conhecimentos, 

técnicas, ferramentas, estratégias, a metodologia do 

coaching é uma filosofia de vida, como uma decisão 

a ser tomada, como uma forma de pensar diferente, 

de agir diferente. No caminho que estou, isso está 

correto? É assim mesmo que quero? Sim. É isto, 

porque foi esta a decisão que tomei e é por este 

caminho que quero prosseguir.  

Poderia citar diversos pontos para definir 

especificamente onde o coach trabalhará no processo 

do desenvolvimento. Citarei apenas alguns para 

ganhar um pouco de tempo, apesar de ter feito uma 

lista de vários. O coach vem, como já bem disse, 

desenvolver tanto em nível pessoal, quanto em nível 

profissional; vem também trabalhar o aprimoramento 

de habilidades e de competências desse indivíduo que 

está sendo submetido ao processo.  

Algo muito importante é que, dentro desse 

processo, o coach trabalhará o que a gente chama de 

crenças limitantes, crenças que aprisionam esse 

indivíduo. Por mais que a pessoa fale: Meu Deus, por 

que estou agindo desta forma? Ela não sabe o 

porquê. Isso vem de crenças que limitam esse 

indivíduo à forma como está atualmente. Isso está em 

nível inconsciente de várias formas. É nesse sentido 

que o coach trabalha também. Descobrir missão, 

descobrir por que estou aqui, qual o meu propósito de 

vida, para que nasci, qual é verdadeiramente o 

motivo de eu estar aqui hoje, qual é a minha visão, 

equilíbrio e harmonia interior, buscar ser harmônico 

interiormente, saber dar e receber feedback, saber se 

comunicar, ter uma comunicação eficaz, saber ouvir 

são também alguns pontos com que o coach trabalha.  

Por fim, aceleração de resultados. Poderia 

citar muitos outros pontos, mas prefiro me ater a 

apenas esse.  

Então, concluindo, ainda dentro do tempo, o 

coaching é uma poderosa metodologia de 

desenvolvimento e transformação do comportamento 

humano. O coaching é para mim. O coaching é para 

você. O coaching é para todos nós. Portanto, desperte 

o poder ilimitado que há dentro de você. Muito 

obrigado. (Palmas) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Neste momento, o 

proponente desta sessão, Senhor Deputado Marcos 

Bruno, dará início à entrega dos certificados aos 

homenageados. 

 Convido o senhor João Bosco da Silva, 

representante do Indesp, Instituto de 

Desenvolvimento Pessoal, para receber o certificado 

das mãos do Senhor Deputado Marcos Bruno. 

(Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido os senhores 

Helder Amarante e Renata Schiffler, representantes 

do Plexus, Instituto de Desenvolvimento e Liderança, 

para receberem o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Thiago 

Senna, representante do ICF, International Coaching 

Federation/ES, para receber o certificado das mãos 

do Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Elbert 

Oliveira, representante da Academia Cristã do 

Coaching, para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  
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O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora 

Andrea Cardoni, representante da Quântuma – 

Treinamento e Coaching, para receber o certificado 

das mãos do Senhor Deputado Marcos Bruno. 

(Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Passaremos à entrega dos 

certificados aos homenageados indicados pelos 

Senhores Deputados. 

Convido a senhora Andrea Pinheiro, 

homenageada do Senhor Deputado Bruno Lamas, 

para receber o certificado das mãos da senhora 

Márlei V. Fernandes, representante de S. Ex.ª, e do 

Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

A senhora Andrea Pinheiro é advogada, pós-

graduada em Direito Público, mestre e doutoranda 

em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma 

de Lisboa, coach formada pelo Instituto de 

Desenvolvimento Pessoal do Espírito Santo. Possui 

diversas certificações nacionais e internacionais em 

Coach e Programação Neurolinguística. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor 

Roquefelix Silva Luz, homenageado do Senhor 

Deputado Da Vitória, para receber o certificado das 

mãos da senhora Andressa Colombiano Louzada, 

representante de S. Ex.ª, e do Senhor Deputado 

Marcos Bruno. (Pausa) 

O senhor Roquefelix Silva Luz atua há quase 

duas décadas na promoção da saúde e da qualidade 

de vida. É mestre em Fisiologia do Exercício pela 

Ufes. Estudou Neurolinguística e fez mestrado com 

várias especializações em Coaching. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Bruno 

Oliveira, homenageado do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, para receber o certificado das 

mãos da senhora Neide Fraga, representante de S. 

Ex.ª, e do Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

O senhor Bruno Oliveira é palestrante, 

mentor de negócios, coach e mentor de 

empreendedores cristãos. É formado em Teologia 

pela Faculdade Unida Coaching e pela Ebra-

Coaching, e tem formação em Master Coaching e em 

Programação Neurolinguística. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora Neidy 

Christo, homenageada do Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes, para receber o certificado das mãos da 

senhora Tatiane Santos Mafort, representante de S. 

Ex.ª, e do Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

A senhora Neidy Christo é mestre em 

administração de empresas, especialista em 

pedagogia empresarial, marketing e gestão 

estratégica em recursos humanos. É formada pelo 

Instituto Brasileiro de Coaching e pela Holos do 

Brasil. Possuiu diversas certificações internacionais 

renomadas. É membro da Associação Brasileira de 

Recursos Humanos, seccional Espírito Santo. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora 

Alessandra de Paula Simon Theodoro, homenageada 

da Senhora Deputada Janete de Sá, para receber o 

certificado das mãos da senhora Gerusa Denadai, 

representante de S. Ex.ª, e do Senhor Deputado 

Marcos Bruno.  (Pausa) 

A senhora Alessandra de Paula Simon 

Theodoro estuda pedagogia na Faesa, é coach de alta 

performance, formada pela Febracis. Participou de 

três cursos na área de coaching, em Vitória e São 

Paulo: O Poder da Ação, Método de Inteligência 

Emocional e Oradores e Palestrantes. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Convido o senhor Sidnei 

Budke, homenageado da Senhora Deputada Janete de 

Sá, para receber o certificado das mãos da senhora 

Gerusa Denadai, representante de S. Ex.ª, e do 

Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

O senhor Sidnei Budke é bacharel em 

Teologia pela Faculdade de São Leopoldo, no Rio 

Grande do Sul, tem quatro pós-graduações, duas 

delas nos Estados Unidos. Fez vários cursos, 

incluindo Psicanálise, Psicologia e Saúde Mental. É 

pesquisador do CNPq e possui uma larga experiência 

em projetos sociais no Brasil e nos Estados Unidos. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora Nalu 

Jocele Pereira Pimentel, homenageada do Senhor 

Deputado José Esmeraldo, para receber o certificado 

das mãos da senhora Eliseti Zucolotto, representante 
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de S. Ex.ª, e do Senhor Deputado Marcos Bruno. 

(Pausa) 

A senhora Nalu Jocele Pereira Pimentel é 

contabilista, pós-graduada em gestão estratégica de 

negócios, membro fundadora do Institute Coach 

Federation, capítulo Espírito Santo. Possui 

experiências em Coach e Mentoria de Corretores de 

Seguros, Neurociência, Análise Comportamental, 

entre outras especialidades. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Fábio 

Flores, homenageado da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, para receber o certificado das mãos da 

senhora Neuzely Sperandio, representante de S. Ex.ª, 

e do Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

O senhor Fábio Flores é conhecido no 

Espírito Santo como desenvolvedor de pessoas, em 

função de seu trabalho como Coach de Comunicação 

e Master em Programação Neurolinguística. Pelo 

canal Precisava ouvir isso, já levou sua mensagem a 

mais de 600 mil pessoas no YouTube. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO 

SALVADEO) – Convido a senhora Daniela Morais Cota 

Antunes, homenageada do Senhor Deputado Padre 

Honório, para receber o certificado das mãos do senhor 

Daniel Costa, representante de S. Ex.ª, e do Senhor 

Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

A senhora Daniela Morais Cota Antunes é 

formada pelo Instituto de Coaching Integrado de São 

Paulo, em Executive Coaching, Life Coaching e 

Coaching de Carreira. Teve experiências bem 

sucedidas em empresas multinacionais e nacionais e 

atualmente é professora nas Faculdades Salesiano e 

Novo Milênio.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora 

Joelma Alves Lopes Duarte, homenageada do Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto, para receber o 

certificado das mãos do senhor Francis Maicon, 

representante de S. Ex.ª, e do Senhor Deputado 

Marcos Bruno. (Pausa) 

A senhora Joelma Alves Lopes Duarte é 

administradora de empresas, bacharel em Teologia e 

Psicanalista pelo Instituto Brasileiro de Coaching e 

também em Coaching Cristão e em Master Coaching 

pela Academia Cristã de Coaching. Tem 23 anos de 

experiência no ramo administrativo e imobiliário.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora 

Luciene Costa Braga Gobbo, homenageada do 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho, para receber o 

certificado das mãos da senhora Eliane Cabrini, 

representante de S. Ex.ª, e do senhor Deputado 

Marcos Bruno. (Pausa) 

A senhora Luciene Costa Braga Gobbo é 

graduada em Serviço Social, é especialista em 

Educação. Empresária na educação há 20 anos, em 

Programação Neurolinguística e Analista 

Comportamental, certificada pela Associação 

Internacional e pela Sociedade Latino-Americana de 

Coaching. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor 

Augusto Vinicius Carrara, homenageado do Senhor 

Deputado Sandro Locutor, para receber o certificado 

das mãos do Senhor Deputado Marcos Bruno. 

(Pausa) 

O senhor Augusto Vinicius Carrara é 

publicitário e personal coaching formado pela 

Sociedade Brasileira de Coaching. Possui várias 

especializações e participações em palestras no 

Espírito Santo e Rio de Janeiro. 

  

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Passaremos à entrega dos 

certificados aos homenageados do Senhor Deputado 

Marcos Bruno. 

Convido a senhora Bianca Valentim 

Vasconcelos para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

A senhora Bianca Valentim Vasconcelos atua 

há cinco anos como coach de Desenvolvimento de 

Carreira, Inteligência Emocional e Equilíbrio entre 

Vida e Trabalho. É especializada em Análise 

Comportamental pela Universidade da Flórida, sendo 

profissional de referência no tema Autossabotagem. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora Creusa 

da Penha Tonini para receber o certificado das mãos 

do Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

A senhora Creusa da Penha Tonini é coach 

integral sistêmica pela Febracis, mestra em 

Programação Neurolinguística e em Administração 
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de Empresas. Foi perita da Polícia Técnico-Científica 

e há seis anos está na iniciativa privada, no setor de 

vendas. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora Fernanda 

Peterle Dilen para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa)  

A senhora Fernanda Peterle Dilen é coach e 

master coach. É psicóloga, com experiência de dez anos 

em Psicologia Organizacional, especializada em 

Recrutamento e Seleção. 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Henrique das 

Chagas Silva para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa)  

O senhor Henrique das Chagas Silva é engenheiro 

civil e de Segurança do Trabalho. É coach, psicanalista, 

especialista em Gestão da Saúde Mental e empresário. 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Heron 

Loureiro Teixeira da Silva para receber o certificado das 

mãos do Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

O senhor Heron Loureiro Teixeira da Silva é 

master coach, especialista em Gestão Comportamental, e 

diretor da CDH Consultoria. Há mais de dez anos 

trabalha com Desenvolvimento Humano. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora 

Ivanete Maria Caliari para receber o certificado das 

mãos do Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa)  

A senhora Ivanete Maria Caliari é 

administradora de empresas, formada pela Faculdade 

Estácio de Sá, e pedagoga, com especialização em 

Inclusão Social. É coach e mentora com 

especialização em Inteligência Emocional. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora 

Juliana Valadão Leite Arcanjo para receber o 

certificado das mãos do Senhor Deputado Marcos 

Bruno. (Pausa) 

A senhora Juliana Valadão Leite Arcanjo é 

coach formada pela ICI. É pedagoga e psicóloga 

mestra em Psicologia Institucional. Possui MBA em 

Gestão de Pessoas. É membro fundador do Capítulo 

Regional da ICF/ES. Atua como palestrante, 

consultora e coach de Inteligência Emocional. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora Karine 

Assis Zanon Picole para receber o certificado das 

mãos do Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

A senhora Karine Assis Zanon Picole é 

graduada em Comunicação Social. É coach pela 

Sociedade Brasileira de Coaching, trainee em 

Programação Neurolinguística, analista Disc, training 

em Meta Estados e especialista em Inteligência 

Emocional e Gestão de Imagem. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO 

SALVADEO) – Convido a senhora Márcia Labib Araújo 

para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

A senhora Márcia Labib Araújo é mastery coach em 

Neurossemântica, especializada em Programação 

Neurolinguística, consultora em Neuromarketing e 

diretora executiva da Connecty Consultoria, 

Coaching e Treinamentos. 

 

(Procede-se à entrega do certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO 

SALVADEO) – Convido a senhora Mária Della 

Fonte para receber o certificado das mãos do Senhor 

Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

A senhora Mária Della Fonte é graduada em História. 

É empreendedora fitness, coach de Emagrecimento e 

Fitness, mentora, especialista em Inteligência 

Emocional e analista comportamental. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora Maria 

Helena Corrêa Magalhães para receber o certificado 

das mãos do Senhor Deputado Marcos Bruno. 

(Pausa) 

A senhora Maria Helena Corrêa Magalhães é 

graduada em Filosofia e Psicologia Social pela PUC 

– Rio Grande do Sul e atua há quatro décadas no 

mercado nacional como consultora organizacional e 

palestrante. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora Neuza 
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Maria Alves Barbosa para receber o certificado das 

mãos do Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

A senhora Neuza Maria Alves Barbosa é 

master coach, psicanalista clínica, pedagoga e 

especialista em Psicopedagogia e Docência para o 

Ensino Superior. 

 
(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Olímpio 

Antônio de Sousa para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

O senhor Olímpio Antônio de Sousa é master 

coach, teólogo, especialista em Psicanálise e 

Aconselhamento, pastor de casais do Ministério 

Internacional Betel. 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Paulo 

Antônio Drago para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

O senhor Paulo Antônio Drago é graduado em 

Letras Inglês pela Ufes, bacharel e mestre em Teologia, 

com pós-graduação em Linguística Aplicada, pela 

Universidade de Leicester, da Inglaterra. É pastor titular da 

Igreja Batista do Ibes, em Vila Velha. 

 

(Procede-se à entrega do certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido o senhor Rhuan 

Christo para receber o certificado das mãos do 

Senhor Deputado Marcos Bruno. (Pausa) 

O senhor Rhuan Christo é sócio do Instituto 

Coaching Transforma de Desenvolvimento Pessoal e 

Profissional. É palestrante e coach, formado pela 

Sociedade Brasileira de Coaching, e trainnee de 

Inteligência Emocional para empresas.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora 

Tathyane Stein Ribeiro Santos para receber o 

certificado das mãos do Senhor Deputado Marcos 

Bruno. (Pausa) 

A senhora Tathyane Stein Ribeiro Santos é 

administradora e cientista em Educação, master 

coach pela Febracis, especialista em Qualidade de 

Vida, Inteligência Emocional, Programação 

Neurolinguística e Finanças. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Convido a senhora 

Rafaela Antônio Ramos Generoso Primo para receber 

o certificado das mãos do Senhor Deputado Marcos 

Bruno. (Pausa) 

A senhora Rafaela Antônio Ramos Generoso 

Primo é especialista e executiva em Desenvolvimento 

Humano, palestrante e idealizadora do método 

Neurocoaching Quântico. Possui muitas 

especializações e campos de atuação. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Neste momento, fará uso 

da palavra em nome dos homenageados, Thiago 

Senna.  

 

O SR. THIAGO SENNA – Boa noite a 

todos! Primeiramente, queria cumprimentar toda a 

Mesa, o senhor deputado Marcos Bruno e demais 

integrantes; os coaches presentes, familiares e amigos 

e dizer para cada um que é uma honra muito grande 

falar em nome de profissionais tão brilhantes, 

profissionais tão ilustres. Há profissionais presentes 

que são colegas de atividades, de profissão, alguns 

até parceiros de negócio e alguns, amigos. É uma 

satisfação muito grande falar em homenagem a cada 

um de vocês.  

Um escritor chamado Ray Bradbury diz uma 

frase muito interessante. Ele diz que viver, muitas 

vezes, é se lançar de um penhasco e construir as asas 

no caminho. É isso mesmo, simplesmente se jogar e, 

durante a queda, você constrói as asas e voa. Talvez 

alguém pense que isso seja um sinal de imaturidade, 

mas às vezes a vida nos coloca em uma situação 

como essa, em que temos que temos que partir, temos 

que seguir, temos que avançar. E vejo que a cada ano 

os coaches têm desempenhado esse papel de 

simplesmente acreditar, de tomar posse de uma 

atividade, de um método, de uma ferramenta tão 

fantástica para fazer a diferença na vida. Sei que 

muitos deles estão se lançando do penhasco e 

construindo as asas no caminho, porque não estão 

fazendo isso simplesmente pelo retorno que isso dará, 

mas porque estão envolvidos com uma missão, com 

um objetivo de ajudar o próximo.  

Estava imaginando o que poderia falar esta 

noite que pudesse representar o sentimento que tenho 

visto e ouvido dos meus colegas coaches e me 

lembrei de outro palestrante internacional muito 

conhecido, Zig Ziglar.  Ele fala uma coisa muito 

interessante, ele diz que o maior bem que o homem 

pode fazer não é simplesmente compartilhar suas 

riquezas, mas mostrar ao outro que cada um tem sua 

própria riqueza. É isso que o coach faz. O que o 

coach faz é mostrar que cada um tem sua capacidade, 

tem uma habilidade, tem um potencial de fazer uma 

grande transformação. Transformação na sua vida e 

na vida dos outros, de seus clientes. Ele diz isso e 

isso é muito rico, porque em um mundo onde 
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estamos vivendo, tão difícil, existem pessoas 

engajadas em uma missão tão nobre.  
Outra frase que me vem à mente não foi de 

nenhum palestrante internacional, foi de um grande 
brasileiro que não está mais entre nós, o grande 
Ariano Suassuna. Ariano Suassuna disse um coisa 
interessante, ele disse o seguinte: Não sou nem 
otimista, nem pessimista. Os otimistas são ingênuos, 
e os pessimistas amargos. Sou um realista 
esperançoso. Sou um homem da esperança. Sei que é 
para um futuro muito longínquo. Sonho com o dia em 
que o sol de Deus vai espalhar justiça pelo mundo 
todo.  E percebi realmente que o Coach também era essa 

figura que ele falou. Na hora linkou e falei: o coach é um 

sonhador e é um sonhador esperançoso. 

Por que o coach é um sonhador? Porque o coach 

sonha com a transformação do outro. Ele faz uma sessão 

de coaching, ele faz um atendimento, depois vai para casa 

sonhando para, quando voltar na próxima sessão, o seu 

cliente já ter avançado, ter se transformado, ter evoluído. 

Então, ele vive sonhando, é um sonhador com a 

transformação das pessoas, com a transformação da 

sociedade, dos paradigmas sociais, das crenças. Às vezes, 

em uma sessão, tem que enfrentar tudo isso, então, sonha 

com o mundo onde o amor possa ressurgir no coração das 

pessoas.  

Basta conversar meia hora com um coach que 

verá como é. O camarada começa a falar e você fala: Esse 

cara está sonhando, não é possível! Mas é isso mesmo. 

Porque para desejar algo para o outro, tem que sonhar. A 

humanidade tem que sonhar. O sonho não pode ser tirado 

do nosso coração. E também é um sonhador esperançoso, 

não é? Esperança. Porque apesar das lutas e das 

adversidades que enfrentamos, como brasileiros, como 

capixabas, como homens, de muitas vezes um cenário 

econômico, social, político que talvez não favoreça, mas 

assim como o Ariano Suassuna fala: Esperançosos por um 

sol de Deus que vai brilhar. A esperança do coach é essa, 

de que o sol brilhará novamente.  

Que retenhamos firmes a confissão da nossa 

esperança, porque fiel é Deus e a promessa de que o sol 

brilhará novamente. As lutas passarão, mas o sol brilhará 

novamente. E um sol que brilhará com um brilho 

resplandecente, um brilho que, quem sabe um dia, 
poderemos todos dar as mãos, ser homens de honra, 
homens de justiça e fazer com que a sociedade se 
torne uma sociedade próspera e cheia de dignidade.  

Muito obrigado a todos os presentes. Vocês, 
coaches, estão de parabéns! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Para o encerramento desta 

sessão solene, devolvo a palavra ao Senhor Deputado 

Marcos Bruno. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCOS BRUNO – 

REDE) – Esta é a terceira sessão em que fazemos 

homenagem aos coaches. E a cada sessão, a cada encontro, 

percebemos mais a beleza da profissão. Por mais singela 

que possa ser a homenagem, mexe conosco, que vemos a 

satisfação e a alegria de vocês no reconhecimento da 

atividade.  

Durante as últimas semanas tive, digamos, um 

pouco mais de tempo para refletir sobre algumas coisas da 

vida. E a vida é esse desafio mesmo que vocês falam. 

Então, imaginamos o quanto é importante o trabalho de 

vocês, quantas pessoas precisam do trabalho, da atividade 

que vocês exercem. Sou professor e vocês são professores, 

mas que tem um desafio ainda maior que não apenas 

transmitir o conhecimento que aprenderam em uma 

academia, mas de potencializar a capacidade que cada 

indivíduo possui. Mas vocês são grandes professores, 

grandes ensinadores.  

Quando eu buscava informações sobre a 

educação, sobre o significado, tem uma frase, se não me 

engano de Albert Einstein, que diz que a educação é aquilo 

que fica quando você esquece tudo aquilo que você 

aprendeu na escola. Isso seria a educação. E vocês ensinam 

as pessoas a se entenderem, a se compreenderem e não 

apenas a potencializar aquilo que aprenderam nos livros ou 

ao longo da sua formação profissional, formação 

acadêmica. Vocês são mais do que educadores, são mais 

do que ensinadores.  

Chegamos ao final desta sessão com sentimento 

de dever cumprido enquanto parlamentar por reconhecer a 

atividade desenvolvida por vocês. Talvez eu não tenha 

palavras para expressar o quanto nós - até quando 

converso com minha equipe de gabinete e com outros 

deputados sobre os coaches, vi que vários deputados 

também indicaram profissionais do coach a serem 

homenageados - principalmente no Espírito Santo, 

reconhecemos e queremos bem e o desenvolvimento da 

atividade de vocês. Não como uma coisa pessoal, por 

vocês, mas pelos coachees, pelas pessoas que vocês 

atendem, pelo que vocês representam, pelo trabalho que 

vocês fazem no estado do Espírito Santo. 

Chegamos ao encerramento desta sessão 

agradecendo muito a participação de vocês, das famílias e 

dos amigos. Não sou coach, mas gosto de dizer que 

quando recebemos uma homenagem ligamos para alguém 

que gosta da gente de verdade e falamos: Fui 

homenageado! Podem ter certeza de que quem não pôde 

estar presente, mas está acompanhando a sessão, está feliz 

por vocês, está comemorando com vocês: pai, mãe, 

amigos, pessoas que torcem por nós. Dividam esta 

lembrança, esta homenagem, com os familiares de vocês. 

Dividam este momento. 

Mais uma vez, agradeço a todos vocês, do fundo 

do coração. Chegamos ao encerramento desta sessão 

parabenizando todos os coaches do estado do Espírito 

Santo. Parabéns a todos os coaches e uma ótima noite a 

todos. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 14 de novembro 

de 2017, para a qual designo  

 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 

 

ORDEM DO DIA: anunciada na centésima 

quinta sessão ordinária, realizada em 13 de novembro de 

2017.  

 
 

Está encerrada a sessão. 

 

Encerra-se a sessão às vinte horas e catorze 

minutos. 
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Vice-Presidente: 01 (uma) vaga.  
Relator: Dep. Gildevan Fernandes (PMDB) 
Efetivos: Dep. Amaro Neto (SD), Dep. Marcos Bruno (REDE), Dep. 
Pr. Marcos Mansur (PSDB) 
Suplentes: Dep. Luzia Toledo (PMDB), Dep. Eliana Dadalto (PTC), 
Dep. Raquel Lessa, Dep. Gilsinho Lopes (PR). 01 (uma vaga). 
 
CPI da Grilagem 
Presidente: Dep. Euclério Sampaio ( PDT) 
Vice-Presidente: Dep. Gilsinho Lopes ( PR) 
Relator: Dep. Bruno Lamas (PSB) 
Efetivos: Dep. Marcelo Santos ( PMDB) e Dep. Hudson Leal 
(PODEMOS) 
Suplentes: Dep. Da Vitória ( PDT), Dep. Freitas (PSB). 01 (uma) 
vaga. 
 

CPI da Fundap (Res. Nº 4.607/17 
Presidente: Dep. Gildevan Fernandes (PMDB) 
Vice-Presidente: Dep. Sandro Locutor (PROS) 
Relator: Dep. Gilsinho Lopes (PR) 
Efetivos: Dep. Pr. Marcos Mansur ( PSDB), Dep. Almir Vieira ( PRP), 
Dep. Rodrigo Coelho (PDT) e Dep. Luzia Toledo (PMDB). 
Suplentes:  Dep. Amaro Neto (SD), Dep. Nunes ( PT), Dep. Janete 
de Sá (PMN), Dep. Enivaldo dos Anjos ( PSD), Dep. Dary Pagung ( 
PRP) e Dep. Jamir Malini (PP). 
 
CE do Petróleo, Gás e Energia (Res. Nº 3.932/15) 
Presidente: Dep. Marcelo Santos (PMDB) 
Vice-Presidente: Dep. Gilsinho Lopes (PR) 
Relator: Dep. Hudson Leal (PODEMOS) 
Efetivos:  
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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