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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 220 

 

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, ALINE ALVES AUER, do cargo 

em comissão de Assessor Sênior da Secretaria, 

código ASS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 221 

 

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, ALINE ALVES AUER, para exercer o cargo 

em comissão de Supervisor da Comissão de 

Assistência Social, Segurança Alimentar e 

Nutricional, código SCAS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 222 

 

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, BARBARA LANGA DO 

NASCIMENTO SEGAL, do cargo em comissão de 

Supervisor da Comissão de Infraestrutura, código 

SCIE, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 223 

 

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, BARBARA LANGA DO NASCIMENTO 

SEGAL, para exercer o cargo em comissão de 

Supervisor de Gabinete da Corregedoria Geral, 

código SGCG, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 224 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

CESSAR, a pedido, os efeitos do Ato nº 

2293, publicado em 31/01/2011, que designou a 

servidora efetiva SELMA MARIA DOS SANTOS, 

matrícula nº 034961, para o exercício da Função 

Gratificada de Coordenação de Assessoria às 

Comissões da Consultoria temática – FG3, código 

FGACCT, área de atuação – Assessoria as 

Comissões da consultoria Temática. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 
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RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 225 

 

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, ELIANE CABRINI RAMALHO, 

do cargo em comissão de Supervisor da Comissão de 

Justiça, código SCJ, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 226 

 

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, ELIANE CABRINI RAMALHO, para 

exercer o cargo em comissão de Supervisor da 

Comissão de Educação, código SCE, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 227 

 

 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, ERYKA DA SILVA 

CORTELETTI, do cargo em comissão de 

Supervisor de Gabinete da Corregedoria Geral, 

código SGCG, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 228 

 

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, ERYKA DA SILVA CORTELETTI, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior da 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 229 

 

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, JORGE ANTONIO FERREIRA 

DE SOUZA, do cargo em comissão de Diretor de 

Consultoria Temática, código DCT, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 230 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

DESIGNAR, o servidor efetivo JORGE 

ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, matrícula nº 

034138, para o exercício da seguinte Função 

Gratificada, Coordenação de Assessoria as 

Comissões da Consultoria Temática, código 

FGACCT, área de atuação Assessoria ás Comissões 

da Consultoria Temática – classificada como FG3, 

nos termos do art. 7º, inciso VI, alínea “w”, item 1 

c/c art. 76, § 1º, I e art. 77, III e § 3º, da Resolução nº 

2.890/2010, e suas alterações, sem prejuízo das 

atribuições inerentes ao cargo. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 231 

 

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, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS 

CARDOSO, do cargo em comissão de Assessor 

Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 232 

 

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, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS 

CARDOSO, para exercer o cargo em comissão de 

Supervisor da Comissão de Cultura, código SCC, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 233 

 

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, JOSÉ ROBERTO SILVA HERNENDES, 

para exercer o cargo em comissão de Diretor de 

Consultoria Temática, código DCT, da Assembleia 

Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 234 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

CESSAR OS EFEITOS, do Ato nº 929, 

publicado no Diário do Poder Legislativo de 

12/04/2011, que designou o servidor JOSÉ 

ROBERTO SILVA HERNENDES, matrícula 

nº 203313, para o exercício de Função 

Gratificada - FG-3. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 235 

 

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, LEONARDO TAVARES DE FARIAS, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 236 

 

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, NILSARA MIRIAM 

MACIEL LOUBAK, do cargo em comissão de 

Supervisor da Comissão de Defesa do 

Consumidor, código SCDC, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 237 

 

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, NILSARA MIRIAM MACIEL 

LOUBAK, para exercer o cargo em comissão de 

Supervisor da Comissão de Segurança, código SCS, 

da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 238 

 

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, RENATO BARBOSA DE 

MORAIS, do cargo em comissão de Supervisor da 

Comissão de Educação, código SCE, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 239 
 

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, RENATO BARBOSA DE MORAIS, para 

exercer o cargo em comissão de Supervisor de Apoio 

ao Plenário, código SAP, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 240 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

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

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 

janeiro de 1994, SERGIO DE SOUZA FREITAS, 

do cargo em comissão de Supervisor da Comissão de 

Segurança, código SCS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 241 

 

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, SERGIO DE SOUZA FREITAS, para 

exercer o cargo em comissão de Supervisor da 

Comissão de Defesa do Consumidor, código SCDC, 

da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 242 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 073, 

publicado em 16 de fevereiro de 2017, que exonerou  

FERNANDO CAMPANHA, do cargo em comissão 

de Assessor Sênior de Secretaria, código ASS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 243 

 

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, UMBERTO MESSIAS DE 

SOUZA JUNIOR, do cargo em comissão de 

Supervisor da Comissão de Políticas Antidrogas, 

código SCPAD, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 244 

 

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, UMBERTO MESSIAS DE SOUZA 

JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de 

Supervisor da Comissão de Infraestrutura, código 

SCIE, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 245 

 

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, WESLEY DE SOUZA DE 

ALMEIDA, do cargo em comissão de Assessor 

Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 246 

 

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, WESLEY DE SOUZA DE ALMEIDA, para 

exercer o cargo em comissão de Supervisor da 

Comissão de Ciência e Tecnologia, código SCCT, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 247 
 

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, ANA PAULA DARIO MATEUS, 

do cargo em comissão de Assessor Júnior de 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 248 

 

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, ANDERSON DE ALMEIDA 

MARTINS, do cargo em comissão de Assessor 

Júnior de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 249 

 

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, CLAUDIO DA ROCHA JUNIOR, 

do cargo em comissão de Assessor Júnior de 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 250 

 

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, FABRICIO BERTHOLDI 

BIANCHI, do cargo em comissão de Assessor 

Júnior de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 
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ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 251 

 

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, FLAVIA MARGARIDA PESSIN 

PERPETUO MACHADO, do cargo em comissão 

de Assessor Júnior de Secretaria, código AJS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 252 

 

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, GILBERTO VALIATI, do cargo 

em comissão de Assessor Júnior de Secretaria, 

código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 253 

 

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, JORGE LUIZ GOUVEA, do cargo 

em comissão de Assessor Júnior de Secretaria, 

código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 254 

 

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, MARINEIDE GROBERIO 

LINHARES, do cargo em comissão de Assessor 

Júnior de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 255 
 

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, PAULO CESAR CANDEIA 

MOTA, do cargo em comissão de Assessor Júnior 

de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 256 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

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

alínea “a”, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de 

janeiro de 1994, PEDRO PAULO DE SOUZA, do 

cargo em comissão de Assessor Júnior de 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 257 

 

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, SABRINA MELLO QUEIROZ 

CABRAL, do cargo em comissão de Assessor 

Júnior de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 258 

 

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, SILVIA HELENA ALTOE 

BENEVIDES, do cargo em comissão de Assessor 

Júnior de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 259 

 

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, SIMONE CAMATA 

CAVERSAN, do cargo em comissão de Assessor 

Júnior de Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 260 

 

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, VLADIMIR SAMPAIO, do cargo 

em comissão de Assessor Júnior de Secretaria, 

código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 261 

 

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, ANA CRISTINA OLIVEIRA 

PASSOS, do cargo em comissão de Assessor Sênior 

de Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

  

ATO Nº 262 

 

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, ANGELA CRISTINA 

ALMANÇA VARGAS PEGORETTI, do cargo em 

comissão de Assessor Sênior de Secretaria, código 

ASS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 263 

 

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, ELIZANGELA ALTOE VIANA, 

do cargo em comissão de Assessor Sênior de 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 264 

 

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, EMILIANO COUTINHO RICAS, 

do cargo em comissão de Assessor Sênior de 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 265 

 

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, FABIOLA OTONI LIMA, do 

cargo em comissão de Assessor Sênior de 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 266 

 

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, HELLEM SANTANA ZUQUI 

MODESTO, do cargo em comissão de Assessor 

Sênior de Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 
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ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 267 

 

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, IVANA MENDES 

HAUTEQUESTT, do cargo em comissão de 

Assessor Sênior de Secretaria, código ASS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 268 

 

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, JOAO PAULO CASTIGLIONI 

HELAL, do cargo em comissão de Assessor Sênior 

de Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 269 

 

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, MARIA APARECIDA VIEIRA 

HEMERLY DOS SANTOS, do cargo em comissão 

de Assessor Sênior de Secretaria, código ASS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 270 

 

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, PATRICIA RAULA SASSINE 

SCHNEIDER, do cargo em comissão de Assessor 

Sênior de Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 271 
 

 

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, SAMIA TOALHAR 

LOUREIRO, do cargo em comissão de 

Assessor Sênior de Secretaria, código ASS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 24 de fevereiro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 272 

 

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, SANDRA CRUZ DAYRELL, do 

cargo em comissão de Assessor Sênior de 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 273 

 

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, VERA TADDEI LYRA, do cargo 

em comissão de Assessor Sênior de Secretaria, 

código ASS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 274 

 

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, WILSON TEIXEIRA GAMA, do 

cargo em comissão de Assessor Sênior de 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 275 

 

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, VERONICA SILVA SALAZAR, 

do cargo em comissão de Coordenador Especial de 

Rádio e TV, código CERTV, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 276 

 

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, LUCIANA PIMENTEL SOARES, 

do cargo em comissão de Coordenador Especial de 

Web, código CEWEB, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 277 

 

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 
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janeiro de 1994, SERGIO FIGUEIRA SARKIS 

FILHO, do cargo em comissão de Coordenador 

Especial do Cerimonial, código CEC, da Secretaria 

da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 278 

 

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, OTAVIO AUGUSTO COSTA 

SANTOS, do cargo em comissão de Supervisor 

Centro de Estudos e Pesquisas da Procuradoria, 

código SCEP, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 279 

 

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, DRISIANE RIBEIRO 

GABURRO, do cargo em comissão de Supervisor 

da Comissão de Compras, código SCC, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 280 

 

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, CRISTIANE FRANCA 

FURTADO, do cargo em comissão de Supervisor 

de Gabinete da Procuradoria Geral, código 

SGPG, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 281 

 

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, LUCIANA DE OLIVEIRA 

FARIAS, do cargo em comissão de Supervisor de 

Gabinete da Secretaria de Comunicação Social, 

código SGSCS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 282 

 

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, FABRICIA MARIA JEVEAUX 

OLIVEIRA, do cargo em comissão de Supervisor 
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de Registro e Tramitação Legislativa, código 

SRTL, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 283 

 

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, DANIELLI DIAS MARIN, do 

cargo em comissão de Coordenador Especial das 

Comissões Permanentes, código CECP, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 284 

 

 

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, JOSE ROBERTO DA ROCHA 

MONTEIRO, para exercer o cargo em comissão de 

Coordenador Especial das Comissões Permanentes, 

código CECP, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 285 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

Art. 1º Fica concedida a gratificação de penosidade 

de 40% (quarenta por cento) sobre os vencimentos, 

na forma do artigo 3º, Parágrafo Único do Ato nº 

1442, publicado em 29/10/2010, ao servidor 

EDMILSON FURTADO CORASSA, matrícula 

208287, ocupante do cargo em comissão de Técnico 

Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código TJGRP, que se encontra no efetivo exercício 

das funções de direção de veículos indicado pelo 

Deputado Rodrigo Coelho. 

 

Art. 2º O servidor referenciado no Art. 1º será o 

responsável exclusivo por informar a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

imediatamente, qualquer ocorrência que afete a 

regularidade de sua habilitação. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 286 

 

Prorroga por mais 180 (cento e oitenta) dias o prazo 

estipulado no artigo 4º do Ato nº 1942, publicado no 

Diário do Poder Legislativo de 17.11.2015. 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias 

o prazo estipulado no artigo 4º do Ato nº 1942, 

publicado do Diário do Poder Legislativo de 

17.11.2015, que criou a Comissão Executiva 

destinada a realizar as diligências elencadas no 

Relatório Circunstanciado apresentado pela 

Comissão instituída pelo Ato da Mesa Diretora nº 

4198/2012, com a finalidade de regularização 

patrimonial e tributária dos imóveis pertencentes ao 

extinto Instituto de Previdência dos Deputados 

Estaduais – IPDE. 

 

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 287 

 

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, ADRIANO DA SILVA MEIRELLES, para 

exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código ADGRP, no 

gabinete da Deputada Janete de Sá, por solicitação da 

própria Deputada, contida processo nº 170555/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 288 
 

 

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, CARLOS ALBERTO VIEIRA DE 

SOUZA JUNIOR, para exercer o cargo em 

comissão de Coordenador Especial de Radio e 

TV, código CERTV, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 289 

 

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, JACSON TIOLA, para exercer o cargo em 

comissão de Coordenador Especial de Web, código 

CEWEB, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 290 

 

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, LUCIAN VIANA VALFRE, do 

cargo em comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 

código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 291 

 

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, LUCIAN VIANA VALFRE, para exercer o 

cargo em comissão de Supervisor da Comissão de 

Políticas Antidrogas, código SCPAD, da Secretaria 

da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 
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ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 292 

 

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, PALEVA ALVES DE PAULO, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 

da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 293 

 

 

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, THUANNY NAGIME MENDES, 

para exercer o cargo em comissão de Assessor 

Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 

da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 294 

 

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 170360, resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 

Resolução nº 3.187/2012 ao servidor GEDSON 

BRANDÃO PAULINO, matrícula nº 205010, 

ocupante do cargo em comissão de Técnico Sênior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TSGRP. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 295 

 

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 121668, resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 

Resolução nº 3.187/2012 ao servidor SERGIO 

MURILO LEMOS RODRIGUES, matrícula nº 

205439, ocupante do cargo em comissão de Técnico 

Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código TJGRP. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 296 

 

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 170287, resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 

Resolução nº 3.187/2012 a servidora EMANUELLE 

MENEGHELLI NETO, matrícula nº 209172, 

ocupante do cargo em comissão de Assessor Júnior 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

AJS. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 297 

 

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 130229, resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 

Resolução nº 3.187/2012 ao servidor RICARDO 

DETONI NEVES, matrícula nº 208108, ocupante do 

cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código TJGRP. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 298 

 

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 1994, e o que consta no processo 

nº 122058, resolve: 

 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 

Resolução nº 3.187/2012 à servidora LORENA DE 

ALMEIDA DOS SANTOS, matrícula nº 207784, 

ocupante do cargo em comissão de Assessor Júnior 

da Secretaria, código AJS. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 299 

 

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 1994, e o que consta no processo 

nº 122149, resolve: 

 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 

Resolução nº 3.187/2012 ao servidor SERGIO 

MARÇAL GOUVEIA, matrícula nº 206110, 

ocupante do cargo em comissão de Subcoordenador 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

SCGRP. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 300 

 

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 1994, e o 

que consta no processo nº 170358, resolve: 

 

CONCEDER o auxílio saúde de que 

trata a Resolução nº 3.187/2012 à servidora 

MARIA JUSSARA IGLESIAS, matrícula nº 

204337, ocupante do cargo em comissão de 

Assessor Sênior da Secretaria, código ASS. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 301 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 DESIGNAR o servidor comissionado JOSÉ 

MARIA PIMENTA, matrícula nº 208969-1, 

ocupante do cargo de ASSESSOR SÊNIOR, com o 

objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução do 

Contrato nº 002/2017, cujo objeto é a Contratação de 

empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, 

em comprimento ao art. 67 da Lei 8.666/93, e de 

acordo com a indicação da Diretoria de Processo 

Legislativo e ratificação da Subdireção Geral da 

Secretaria, à fls 320-verso, do processo nº 161311, 

onde não acarretará aumento de despesa para a 

ALES. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 302 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 DESIGNAR o servidor efetivo JORGE 

ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, matrícula nº 

034138, para o exercício da seguinte Função 

Gratificada: Coordenação de Assessoria às 

Comissões da Consultoria Temática, código 

FGACCT, área de atuação Assessoria às Comissãos 

da Consultoria Temática – classificada como FG3, 

nos termos do art. 7º, inciso VI, alínea”w”, item 1 c/c 

art. 76, § 1º, I e art.77, III e § 3º, da Resolução nº 

2.890/2010, e suas alterações, sem prejuízo inerentes 

ao cargo. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 303 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO, usando de suas 

atribuição legais, resolve, 

 

 CESSAR OS EFEITOS, do Ato nº 929, 

publicado no Diário do Poder Legislativo de 

12/04/2011, que designou o servidor JOSÉ 

ROBERTO SILVA HERNENDES, matrícula nº 

203313, para o exercício de Função Gratificada – 

FG-3. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 304 

 

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 
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Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

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

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

nº 170313, resolve: 

 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 

Resolução nº 3.187/2012 ao servidor ALDAIR 

BRAVIM, matrícula nº 209154, ocupante do cargo 

em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 305 

 

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 1994, e o que consta no processo 

nº 122170, resolve: 

 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 

Resolução nº 3.187/2012 ao servidor SERGIO 

LUCIO BRUGNHARA, matrícula nº 207370, 

ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 306 

 

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, CRISTIANE FRANCA 

FURTADO, do cargo em comissão de Supervisor de 

Gabinete da Procuradoria Geral, código SGPG, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 307 

 

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, MARCELA BUAIZ ROCIO DE 

SOUZA, do cargo em comissão de Supervisor da 

Comissão de Licitação, código SCL, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 308 

 

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 Assessor Sênior da 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 309 

 

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, LISIANNE LOPES LIMA, para exercer o 

cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, no 

gabinete do Deputado Sandro Locutor, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

n. 170548/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 310 

 

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, MARCELA BUAIZ ROCIO DE SOUZA, 

para exercer o cargo em comissão de Supervisor da 

Comissão de Compras, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 311 

 

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, KAMILA ANTONI FERREIRA, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

ATO N º 312 

 

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, ALESSANDRO DA SILVA FERREIRA, 

para exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 

da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO N º 313 

 

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, CARLOS AUGUSTO SCHWAMBACH, 

para exercer o cargo em comissão de Supervisor do 

Patrimônio, código SPATRI, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO N º314 

 

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, FELIPE PETRA DE MACEDO, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 

código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO N º 315 

 

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, FRANCES MAYKON DE OLIVEIRA,  

para exercer o cargo em comissão de Assessor 

Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 

da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO N º 316 

 

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, PAULO SERGIO LIQUI,  para exercer 

o cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO N º 317 

 

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, ANTONIO MARCOS DENICOLO,  para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 318 

 

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, MARLEI VIEIRA FERNANDES, para exercer 

o cargo em comissão de Subcoordenador de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código SCGRP, no 

gabinete do Deputado Bruno Lamas, por solicitação 

do próprio Deputado, contida processo nº 

170473/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO N º 319 

 

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, JOSEDY SIMOES NUNES, para exercer o 

cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código TJGRP, no 

gabinete do Deputado Bruno Lamas, por solicitação 
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do próprio Deputado, contida processo nº 

170471/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO N º 320 

 

 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, KAMILA ANTONI FERREIRA, do cargo em 

comissão de Adjunto de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ADGRP, do gabinete do 

Deputado Dary Pagung, por solicitação do próprio 

Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO N º321 

 

 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, VALDECI CARRIÇO, do cargo em comissão 

de Adjunto de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ADGRP, do gabinete do 

Deputado Amaro Neto, por solicitação do próprio 

Deputado, contida no processo nº 170543/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO N º322 

 

 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, MARLEI VIEIRA FERNANDES, do cargo em 

comissão de Coordenador Geral de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código CGGRP, do 

gabinete do Deputado Bruno Lamas, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

170473/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO N º 323 

 

 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, JOSEDY SIMOES NUNES, do 

cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, do 

gabinete do Deputado Bruno Lamas, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

170471/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO N º324 

 

 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, CARLOS ALBERTO VIEIRA DE 

SOUZA JUNIOR, do cargo em comissão de Técnico 
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Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código TSGRP, do gabinete do Deputado Amaro 

Neto, por solicitação do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO N º325 

 

 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, JACSON TIOLA DA SILVA, do cargo em 

comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código TJGRP, do 

gabinete do Deputado Amaro Neto, por solicitação 

do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO N º326 

 

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, 

NELISON MIRANDA DOS SANTOS, para exercer 

o cargo em comissão de Supervisor de Sonorização, 

código SSON, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 327 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 073, 

publicado em 16 de fevereiro de 2017, que exonerou 

FERNANDO CAMPANHA, do cargo em comissão 

de Assessor Sênior de Secretaria, código ASS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

24 de fevereiro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

 

RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

2. CONTRATADO: RÔMULO CORRÊA 

ALVES 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL - Ensino 

Superior 

4. VIGÊNCIA: 23.02.2017 a 22.02.2018  

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 

21 de fevereiro de 2017. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
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2. CONTRATADO: BRENO BONANI DE 

FREITAS 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL - Ensino 

Superior 

4. VIGÊNCIA: 23.02.2017 a 22.02.2018  

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 

23 de fevereiro de 2017. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

2. CONTRATADO: MILENA FRAGA 

FERREIRA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL - 

Ensino Médio 

4. VIGÊNCIA: 02.03.2017 a  01.03.2018 

5. VALOR MENSAL 

DO CONTRATO: 

R$ 762,43 (setecentos e 

sessenta e dois reais e 

quarenta e três centavos). 

6. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.36.00 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de fevereiro de 2017. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

2. CONTRATADO: THAIS FARDIN 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL - 

Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 03.03.2017 a 02.03.2018  

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 

23 de fevereiro de 2017. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

2. CONTRATADO: GABRIEL SARNAGLIA 

FERRI 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL - Ensino 

Superior 

4. VIGÊNCIA: 03.03.2017  a  02.03.2018 

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 fevereiro de 2017. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO 

DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Fica rescindido, a partir de 06/02/2017, 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 do Ensino Médio - MARCOS 

ANDRE PAIVA DOS SANTOS. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

21 de fevereiro de 2017.  

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO 

DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

Fica rescindido, a partir de 23/02/2017, de acordo 

com a cláusula primeira, do Termo de Compromisso 

de Estágio de Complementação Educacional, firmado 

entre a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
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Santo e a estagiária da Faculdade Brasileira - 

MULTIVIX, ANA CLARA POSSI FONSECA. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de fevereiro de 2017.  

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO DO CONVÊNIO DE CESSÃO DE 

SERVIDOR Nº 003/2017 - ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

 

A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 

Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo em atendimento ao que 

dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 

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

celebração do Convênio, conforme descrito abaixo: 

 

CEDENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA. 

CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

OBJETO: Cessão do Servidor do MUNICÍPIO DE 

VITÓRIA, HELCIO SOARES BENFICA, matrícula 

117048 ocupante do quadro pessoal da CEDENTE. 

 

PROCESSO: 170025 

 

VIGÊNCIA: O presente TERMO DE CESSÃO tem 

por termo inicial a data da publicação e vigorará até 

31/12/2020. 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de fevereiro de 2017. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

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

 

PORTARIA Nº 023 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

CONCEDER, o recesso regulamentar 

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

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

26/09/2008, os estagiários abaixo relacionados. 

 

Estagiários Matrícula Dias Período 

BEATRIZ 1990 30 24/03 a 

MANTOVANI 

AVANCINI DE 

JESUS 

 

22/04/2017 

ISABELLA GOIS 

MACEDO 

 

1935 30 
24/03 a 

22/04/2017 

MARIA CAROLINA 

DEBORTOLI 

LEMPKE 

 

1933 30 
08/03 a 

06/04/2017 

SARA 

ZAMPROGNO 

BARBIERI 

 

1980 05 
02 a 

06/03/2017 

RAPHAELLY 

MARIANO DE 

ALMEIDA 

1989 13 
29/03 a 

10/04/2017 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de fevereiro de 2017. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 024 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

TRANSFERIR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

201628 

LEA 

HELENA 

LYRIO 

PERES 

2014 
06/03 a 

20/03/2017 

11/09 a 

25/09/2017 

15 (quinze) 

dias 

restantes 

201628 

LEA 

HELENA 

LYRIO 

PERES 

2017 
21/03 a 

04/04/2017 

26/09 a 

10/10/2017 

15 (quinze) 

dias 

209039 
LETICIA 
BATISTA 

PRUDENCIO 
2017 

03/07 a 

17/07/2017 e 
02/01 a 

16/01/2018 

29/06 a 
28/07/2017 

30 (trinta) 
dias 

201166 

LUCIANO 

COELHO 

MATEUS 
2017 

02/03 a 

16/03/2017 

19/06 a 

03/07/2017 

15 (quinze) 

dias 

207972 

ROSANE DE 

SOUZA 

GOMES 

QUEIROZ 

2017 
02/03 a 

31/03/2017 

02/05 a 

31/05/2017 

30 (trinta) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de fevereiro de 2017. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 025 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
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DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

TRANSFERIR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

207853 

ROGERIO 

CLAUDIO DE 

ARAUJO 

 

2016 
06/03 a 

04/04/2017 

03/07 a 

01/08/2017 

30 (trinta) 

dias 

207219 

BIANCA 

CALDEIRA 

LOREIRO 

GUISSO DAS 

NEVES 

 

2017 
03/03 a 

01/04/2017 

02/01 a 

31/01/2018 

30 (trinta) 

dias 

205066 

FERNANDO 

ANTONIO 

FINAMORE 

TEIXEIRA 

 

2017 
23/02 a 

09/03/2017 

13/11 a 

27/11/2017 

15 (quinze) 

dias 

202498 

MARCUS 

FARDIN DE 

AGUIAR 

 

2017 
27/02 a 

13/03/2017 

17/07 a 

31/07/2017 

15 (quinze) 

dias 

208207 

MARIA 

EMILIA 

ALVES 

VIDIGAL 

 

2017 
06/03 a 

04/04/2017 

08/01 a 

06/02/2018 

30 (trinta) 

dias 

35408 

PAULO DA 

SILVA 

MARTINS 

2017 
02/03 a 

22/03/2017 

17/07 a 

06/08/2017 

15 (quinze) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

21 de fevereiro de 2017. 

 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 026 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

TRANSFERIR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

205065 

ARTHUR 

SILVA 
GOMES 

 

2017 
02/03 a 

31/03/2017 
01/10 a 

30/10/2018 
30 (trinta) 

dias 

207795 

MARINA 

BATISTA 

FIGUEIREDO 
2017 

24/02 a 

25/03/2017 

24/07 a 

07/08/2017 e 

04/12 a 

18/12/2017 

30 (trinta) 

dias 

208611 

RAFAEL 

CARVALHO 

JUNQUEIRA 
2017 

02/03 a 

31/03/2017 

13/03 a 

11/04/2017 

30 (trinta) 

dias 

208977 

ROSANGELA 

ROSA 
ANDREZ 

2017 
05/04 a 

04/05/2017 

02/05 a 

16/05/2017 e 

24/07 a 
07/08/2017 

30 (trinta) 

dias 

 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de fevereiro de 2017. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 24.02.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Frente parlamentar de combate a pesca predatória 

01h30 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão especial dos resíduos sólidos 

02h50 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI maus tratos animais 

05h00 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Comissão de representação dos cegonheiros 

06h30 # CONFIRMA O #Confirma dessa semana vai mostrar esse mundo das campanhas 

publicitárias, em especial, as da justiça eleitoral. 

07h00 DIREITO MEU DIREITO SEU No Programa desta semana você vai ver que alienação parental pode ser 

punida com multas e até perda da guarda da criança. Lei prevê obras em 

universidades federais para tornar prédios acessíveis às pessoas com 

deficiência ou dificuldade de locomoção e quais as situações em que a 

mulher tem direito a tratamento de fertilização in vitro custeado pelo estado. 

07h30 FIOCRUZ - CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa traz: “A formação ética dos médicos”. 
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08h00 ESPAÇO RURAL O engenheiro agrônomo e gerente de agroecologia da SEAG, Aureliano 

Nogueira, fala sobre a produção de pimenta-do-reino no Espírito Santo. 

08h30 EM DISCUSSÃO Deputados reagem à ameaça de importação de café pelo governo federal; 

debate sobre segurança pública continua na pauta de discussão; a crise 

hídrica, produção de pimenta do reino e agrotóxicos. 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Frente parlamentar para consolidação das divisas intermunicipais 

10h10 REUNIÃO ORDINÁRIA Frente parlamentar de apoio à micro e pequena empresa e ao 

empreendorismo social e solidário 

11h30 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão especial das demissões na Vale 

12h00 REPORTAGEM ESPECIAL  O câncer de mama visto sob diferentes prismas. Histórias de quem viveu e 

superou a doença, o que há de novo sobre o tema, opiniões e conselhos de 

especialistas e muito mais sobre o tipo mais frequente de câncer entre as 

mulheres de todo o mundo. 

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

Estadual Inês Thomé Poldi Taddei fala sobre o Sistema Único de Saúde 

(SUS), sobre a campanha de vacinação H1N1 e as ações que o MP tem 

movido contra os poderes públicos. 

13h00 UM DEDO DE PROSA Registros históricos e fotográficos estão no livro Victor Frond - 1860, do 

jornalista Cilmar Franceschetto . A obra conta a história de um respeitado 

fotógrafo francês que percorreu o Estado a pedido de D. Pedro II para 

registrar as colônias de imigrantes em solo capixaba . Cilmar é autor de 

outros livros sobre imigração e é diretor-geral do arquivo público do Estado. 

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

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

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

Seção de Geografia e Cartografia do Instituto.    

14h00 CONTRAPONTO O Contraponto debate o problema do colapso do trânsito nos centros 

urbanos. Esta edição do programa também aponta alternativas para 

desafogar as vias, como o uso das bicicletas. Os convidados do programa 

são a arquiteta e doutora em planejamento urbano Eliana Kuster e o 

cicloativista Rafael Darrouy.    

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

eleitoral. 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ES 

Trabalhos do Tribunal de Contas do ES 

18h00 UM DEDO DE PROSA Registros históricos e fotográficos estão no livro Victor Frond - 1860, do 

jornalista Cilmar Franceschetto . A obra conta a história de um respeitado 

fotógrafo francês que percorreu o Estado a pedido de D. Pedro II para 

registrar as colônias de imigrantes em solo capixaba . Cilmar é autor de 

outros livros sobre imigração e é diretor-geral do arquivo público do Estado. 

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

19h00 SESSÃO SOLENE Instalação da sessão legislativa ordinária 

20h40 PERSONALIDADES Saiba mais sobre a trajetória do cantor Roberto Carlos. 

21h00 ANTES E DEPOIS DA LEI O programa aborda a lei que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente. 

21h30 REPORTAGEM ESPECIAL  O câncer de mama visto sob diferentes prismas. Histórias de quem viveu e 

superou a doença, o que há de novo sobre o tema, opiniões e conselhos de 

especialistas e muito mais sobre o tipo mais frequente de câncer entre as 

mulheres de todo o mundo. 

22h00 BIOGRAFIA  Emiliana Viana Emery, foi a 1ª mulher a conquistar, na Justiça, o registro 

eleitoral. 

22h15 EM DISCUSSÃO Deputados reagem à ameaça de importação de café pelo governo federal; 

debate sobre segurança pública continua na pauta de discussão; a crise 

hídrica, produção de pimenta do reino e agrotóxicos. 

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

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

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

Seção de Geografia e Cartografia do Instituto.    

23h15 CONTRAPONTO O Contraponto debate o problema do colapso do trânsito nos centros 

urbanos. Esta edição do programa também aponta alternativas para 

desafogar as vias, como o uso das bicicletas. Os convidados do programa 

são a arquiteta e doutora em planejamento urbano Eliana Kuster e o 

cicloativista Rafael Darrouy.    

23h45 PERSONALIDADES Saiba mais sobre a trajetória do cantor Roberto Carlos. 
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Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo 

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

 

• SÁBADO - 25.02.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Frente parlamentar para consolidação das divisas intermunicipais 

01h05 REUNIÃO ORDINÁRIA Frente parlamentar de apoio à micro e pequena empresa e ao 

empreendorismo social e solidário 

02h20 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI dos maus tratos contra animais 

04h50 SESSÃO SOLENE Em homenagem à indústria de confecção no ES 

06h30 SABOR  O Programa SaborES mostra as peculiaridades da  cozinha contemporânea, 

que tem origem nas tradicionais cozinhas que conquistaram o mundo: 

francesa, italiana, espanhola, portuguesa, árabe, oriental e brasileira. 

06h45 BIOGRAFIA O programa traz a trajetória de vida de Carlos Lindenberg, político capixaba 

que governou por duas vezes o Espírito Santo.  

07h00 STJ: ANTES E DEPOIS DA LEI O programa aborda a lei que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente 

07h30 MPF: INTERESSE PÚBLICO Ministério Público Federal discute segurança das fronteiras com autoridades 

de cinco países do Cone Sul. Acordo judicial proposto pelo MPF garante 

produção de livro na língua da etinia Munduruku. Após ação do MPF, 

Justiça garante não fechamento de unidade do Ibama em Passo Fundo e 

após também recomendação do MPF, moradores implementam Caixa Postal 

comunitária em Barra do Piraí/RJ. 

08h00 ESPAÇO RURAL  Carlos Alberto Sangali de Mattos, extensionista e responsável pelo 

escritório do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Incaper) de Santa Teresa, comenta os atrativos da 

olivicultura e fala da expectativa para a primeira safra, prevista para 2020. 

08h30 EM DISCUSSÃO Deputados reagem à ameaça de importação de café pelo governo federal; 

debate sobre segurança pública continua na pauta de discussão; a crise 

hídrica, produção de pimenta do reino e agrotóxicos. 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Frente parlamentar de combate à pesca predatória e preservação de 

nascentes, mananciais, manguezais e lagoas. 

11h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão especial da concessionária eco 101 

12h00 SABOR  O Programa SaborES mostra as peculiaridades da  cozinha contemporânea, 

que tem origem nas tradicionais cozinhas que conquistaram o mundo: 

francesa, italiana, espanhola, portuguesa, árabe, oriental e brasileira. 

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

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

Espírito Santo.  

12h30 SOM DA TERRA  Música brasileira é o ponto forte deste Som da Terra, que recebe a cantora 

capixaba Lílian Lomeu, com uma belíssima e afinada voz, acompanhada 

dos músicos Douglas Vidal, Thiago Vieira e Léo Carvalho. 

13h00 UM DEDO DE PROSA O universo médico é o cenário das crônicas do livro “Eu...Escritor...”, de 

autoria do nefrologista Nilson Mesquita Filho. Em sua primeira obra 

publicada, Nilson resgata situações do cotidiano profissional para escrever 

seus contos. E ele aposta no bom humor para conduzir o leitor até a última 

página. 

13h30 OPINIÃO Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), 

Ezequiel Turíbio, fala de campanha da instituição de esclarecimento à 

população sobre o papel do Judiciário  

14h00 CONTRAPONTO Cada vez mais mulheres adiam o sonho da maternidade. Ter filhos com 

mais de 35 anos é uma realidade cada vez mais presente na atualidade.  O 

Contraponto avalia as implicações da gravidez tardia sob os pontos de vista 

médico e psicológico. 

14h45 BIOGRAFIA O programa traz a trajetória de vida de Carlos Lindenberg, político capixaba 

que governou por duas vezes o Espírito Santo.  

15h00 MP COM VOCÊ O programa MP com Você recebe a promotora de Justiça Cláudia Regina 

dos Santos Albuquerque Garcia que fala sobre enfrentamento à violência 

contra a mulher.  

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

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

matéria apresenta opiniões de especialistas da área e exemplos práticos de 

destinação de resíduos sólidos, reaproveitamento e coletiva seletiva na 

http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=27057
http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=27057
http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=27057
http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=27057
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Grande Vitória. 

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

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

história dos pomeranos que deixaram a Europa e chegaram à região serrana 

do ES no século XIX. 

17h00 FIOCRUZ: UNIDIVERSIDADE O programa traz: “Jovens e HIV”. 

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

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

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

países usados pela Operação Lava Jato no combate à corrupção. 

18h00 UM DEDO DE PROSA O universo médico é o cenário das crônicas do livro “Eu...Escritor...”, de 

autoria do nefrologista Nilson Mesquita Filho. Em sua primeira obra 

publicada, Nilson resgata situações do cotidiano profissional para escrever 

seus contos. E ele aposta no bom humor para conduzir o leitor até a última 

página. 

18h30 SOM DA TERRA  Música brasileira é o ponto forte deste Som da Terra, que recebe a cantora 

capixaba Lílian Lomeu, com uma belíssima e afinada voz, acompanhada 

dos músicos Douglas Vidal, Thiago Vieira e Léo Carvalho. 

19h00 SOLENIDADE  Posse dos deputados 

20h40 PERSONALIDADES Conheça a vida e a trajetória profissional da bailarina, professora de dança e 

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

Espírito Santo.  

21h00 TSE: #CONFIRMA O #Confirma dessa semana vai mostrar esse mundo das campanhas 

publicitárias, em especial, as da justiça eleitoral. 

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

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

matéria apresenta opiniões de especialistas da área e exemplos práticos de 

destinação de resíduos sólidos, reaproveitamento e coletiva seletiva na 

Grande Vitória. 

22h00 BIOGRAFIA O programa traz a trajetória de vida de Carlos Lindenberg, político capixaba 

que governou por duas vezes o Espírito Santo.  

22h15 EM DISCUSSÃO Deputados reagem à ameaça de importação de café pelo governo federal; 

debate sobre segurança pública continua na pauta de discussão; a crise 

hídrica, produção de pimenta do reino e agrotóxicos. 

22h45 OPINIÃO Presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), 

Ezequiel Turíbio, fala de campanha da instituição de esclarecimento à 

população sobre o papel do Judiciário  

23h15 CONTRAPONTO Cada vez mais mulheres adiam o sonho da maternidade. Ter filhos com 

mais de 35 anos é uma realidade cada vez mais presente na atualidade.  O 

Contraponto avalia as implicações da gravidez tardia sob os pontos de vista 

médico e psicológico. 

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

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

Espírito Santo.  

 

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

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

 

 

• DOMINGO - 26.02.17 • 

 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de saúde - Impactos da lama da Samarco na saúde do capixaba 

03h40 SESSÃO ESPECIAL Paratletismo e a queda da barreira atitudinal 

05h30 SESSÃO SOLENE Homenagem ao dia do advogado criminalista 

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

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

versões do tradicional bobó, uma delas com toque capixaba.   

06h45 BIOGRAFIA Ludovico Persici entrou para a história do cinema capixaba como o 

primeiro a produzir imagens em movimento no Estado, produzindo até 

mesmo um filme de bang bang. 

07h00 TRABALHO LEGAL Saiba como evitar distrações no horário do expediente. Entenda o que são 

http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=27057
http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=27057
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horas in itinere. Conheça os direitos dos trabalhadores em home office. E 

ainda, empresas em busca de profissionais qualificados arcam com o estudo 

dos funcionários. 

07h30 FIOCRUZ - CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa traz: “Discriminação e Saúde”. 

08h00 ESPAÇO RURAL José Aires Ventura, pesquisador do Incaper, traça o panorama do cultivo da 

banana, um dos desgastes da fruticultura capixaba. 

08h30 EM DISCUSSÃO Deputados reagem à ameaça de importação de café pelo governo federal; 

debate sobre segurança pública continua na pauta de discussão; a crise 

hídrica, produção de pimenta do reino e agrotóxicos. 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Frente parlamentar em defesa dos rios Jucu e Santa Maria. 

12h04 SABOR  A chef de cozinha Regina Maris revela as origens, as particularidades e a 

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

versões do tradicional bobó, uma delas com toque capixaba.   

12h15 PERSONALIDADES  Músico, professor, empreendedor e apaixonado pelo que faz. Essas são as 

muitas faces do violinista Hariton Nathanailidis, profissional de destaque na 

música espírito-santense e brasileira. A multiplicidade de talentos é uma de 

suas principais características, mas todos os caminhos o levam a paixão 

maior: a música. Conheça um pouco mais da trajetória dessa personalidade 

capixaba.     

12h30  SOM DA TERRA O Som da terra recebe a capixaba Gil Amorim, que canta, toca e encanta 

com sua linda voz interpretando grandes sucessos da música popular 

brasileira. 

13h00 UM DEDO DE PROSA  "Felicidade é uma escolha”. Esse é o nome do livro da pedagoga e terapeuta 

Luiza Lopes. A obra traz uma reflexão sobre como pensamentos, atitudes, 

crenças e sentimentos ajudam a construir aquilo que chamamos de 

felicidade. Luiza também trata dos desafios da vida moderna e como 

enfrentar a ansiedade gerada por uma rotina acelerada. 

13h30 OPINIÃO  Professora e doutora em Educação pela Ufes, Cleonara Schwartz, fala sobre 

como anda a absorção pelo mercado de trabalho das pessoas com formação 

em nível superior.  

14h00 CONTRAPONTO  O Contraponto debate a polêmica questão dos terrenos de marinha e explica 

quais as implicações da lei que trata sobre o assunto para quem mora nas 

áreas pertencentes à União. Participam do programa o superintendente 

substituto da Secretaria de Patrimônio da União, José Carlos Machado, e o 

diretor jurídico da Associação das Empresas de Mercado Imobiliário, 

Gilmar Custódio.   

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

primeiro a produzir imagens em movimento no Estado, produzindo até 

mesmo um filme de bang bang. 

15h00 MP COM VOCÊ A promotora Sueli Lima e Silva, responsável pela Promotoria de Justiça de 

Defesa da Mulher de Vitória, é a entrevistada do MP com Você para falar 

sobre violência doméstica contra o sexo feminino e qual o papel do 

Ministério Público do Estado (MPES) frente a esse problema.  

15h30 REPORTAGEM ESPECIAL  Em 1969 o Ato Institucional número 5 cassou os direitos políticos dos 

deputados José Ignácio Ferreira e Dailson Laranja. O apoio às denúncias 

contidas na carta de Itarana, de autoria do padre Regazzi, tornou-se pretexto 

para a Ditadura Militar encerrar o mandato de dois políticos de oposição ao 

regime. Em um gesto simbólico, 45 anos depois a ALES restituiu estes 

mandatos aos deputados. 

16h00 MEMÓRIAS  O Programa Memórias traz o documentário “Caso Araceli - A Cobertura da 

Imprensa”. O filme feito em 2005, por Tatiana Beling e Diego Herzog, 

aborda o trabalho da imprensa ao noticiar o assassinato de Araceli Cabrera 

em 1973. 

16h30 TRABALHO LEGAL Saiba como evitar distrações no horário do expediente. Entenda o que são 

horas in itinere. Conheça os direitos dos trabalhadores em home office. E 

ainda, empresas em busca de profissionais qualificados arcam com o estudo 

dos funcionários. 

17h00 FIOCRUZ: UNIDIVERSIDADE O programa traz: “Economia solidária”. 

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

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

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

países usados pela Operação Lava Jato no combate à corrupção. 

18h00 UM DEDO DE PROSA  "Felicidade é uma escolha”. Esse é o nome do livro da pedagoga e terapeuta 

Luiza Lopes. A obra traz uma reflexão sobre como pensamentos, atitudes, 

crenças e sentimentos ajudam a construir aquilo que chamamos de 
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felicidade. Luiza também trata dos desafios da vida moderna e como 

enfrentar a ansiedade gerada por uma rotina acelerada. 

18h30  SOM DA TERRA O Som da terra recebe a capixaba Gil Amorim, que canta, toca e encanta 

com sua linda voz interpretando grandes sucessos da música popular 

brasileira. 

19h00 SESSÃO PREPARATÓRIA Eleição da mesa diretora 

20h10 PERSONALIDADES  Músico, professor, empreendedor e apaixonado pelo que faz. Essas são as 

muitas faces do violinista Hariton Nathanailidis, profissional de destaque na 

música espírito-santense e brasileira. A multiplicidade de talentos é uma de 

suas principais características, mas todos os caminhos o levam a paixão 

maior: a música. Conheça um pouco mais da trajetória dessa personalidade 

capixaba.     

20h30 FIOCRUZ - CIÊNCIA E 

LETRAS 
O programa traz: “Discriminação e Saúde”. 

21h00 ANTES E DEPOIS DA LEI O programa aborda a lei que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente 

21h30 REPORTAGEM ESPECIAL  Em 1969 o Ato Institucional número 5 cassou os direitos políticos dos 

deputados José Ignácio Ferreira e Dailson Laranja. O apoio às denúncias 

contidas na carta de Itarana, de autoria do padre Regazzi, tornou-se pretexto 

para a Ditadura Militar encerrar o mandato de dois políticos de oposição ao 

regime. Em um gesto simbólico, 45 anos depois a ALES restituiu estes 

mandatos aos deputados. 

22h00 BIOGRAFIA Ludovico Persici entrou para a história do cinema capixaba como o 

primeiro a produzir imagens em movimento no Estado, produzindo até 

mesmo um filme de bang bang. 

22h15 EM DISCUSSÃO Deputados reagem à ameaça de importação de café pelo governo federal; 

debate sobre segurança pública continua na pauta de discussão; a crise 

hídrica, produção de pimenta do reino e agrotóxicos. 

22h45 OPINIÃO  Professora e doutora em Educação pela Ufes, Cleonara Schwartz, fala sobre 

como anda a absorção pelo mercado de trabalho das pessoas com formação 

em nível superior.  

23h15 CONTRAPONTO  O Contraponto debate a polêmica questão dos terrenos de marinha e explica 

quais as implicações da lei que trata sobre o assunto para quem mora nas 

áreas pertencentes à União. Participam do programa o superintendente 

substituto da Secretaria de Patrimônio da União, José Carlos Machado, e o 

diretor jurídico da Associação das Empresas de Mercado Imobiliário, 

Gilmar Custódio.   

23h45 PERSONALIDADES  Músico, professor, empreendedor e apaixonado pelo que faz. Essas são as 

muitas faces do violinista Hariton Nathanailidis, profissional de destaque na 

música espírito-santense e brasileira. A multiplicidade de talentos é uma de 

suas principais características, mas todos os caminhos o levam a paixão 

maior: a música. Conheça um pouco mais da trajetória dessa personalidade 

capixaba.  

 

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

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

 

 

• SEGUNDA-FEIRA - 27.02.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h00 SESSÃO ESPECIAL Desafios radiógicos do ES 

02h15 SESSÃO ESPECIAL Apresentação L’nione di Italiane in Sud America - L.U.I.S.A 

03h45 SESSÃO SOLENE Em homenagem à indústria de confecção no es 

05h30 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de finanças 

06h30 TSE: # CONFIRMA O #Confirma dessa semana vai mostrar esse mundo das campanhas 

publicitárias, em especial, as da justiça eleitoral. 

07h00 STJ: DIREITO MEU DIREITO 

SEU  

No Programa desta semana você vai ver que alienação parental pode ser 

punida com multas e até perda da guarda da criança. Lei prevê obras em 

universidades federais para tornar prédios acessíveis às pessoas com 

deficiência ou dificuldade de locomoção e quais as situações em que a 

mulher tem direito a tratamento de fertilização in vitro custeado pelo 

estado. 

07h30 FIOCRUZ - CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa traz: “A saúde no governo Vargas” 
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08h00 ESPAÇO RURAL  A criação de abelhas sem ferrão, chamada Meliponicultura,vem 

conquistando cada vez mais adeptos no Estado. Ricardo Miranda, membro 

da diretoria da AME (Associação dos Meliponicultores do Espírito Santo) 

fala sobre as vantagens e dificuldades da atividade. 

08h30 EM DISCUSSÃO Deputados reagem à ameaça de importação de café pelo governo federal; 

debate sobre segurança pública continua na pauta de discussão; a crise 

hídrica, produção de pimenta do reino e agrotóxicos. 

09h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA Frente parlamentar das políticas públicas para a juventude  

11h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão especial da concessionária ECO 101 

12h00 REPORTAGEM ESPECIAL  Histórias de quem esperou por anos na fila do transplante, de quem aceitou 

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

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

fazem parte da reportagem especial produzida pela TV Ales sobre doação 

de órgãos. Entraves, critérios legais e o amor ao próximo expresso por meio 

do ato de doar também são apresentados na reportagem. 

12h30 MP COM VOCÊ    O programa MP com Você recebe o promotor de justiça Cezar Augusto 

Ramaldes da Cunha Santos. Ele responde pelo GETEP - o Grupo Especial 

de Trabalho em Execução Penal do MPES. 

13h00 UM DEDO DE PROSA Aline Dias é autora do livro “Além das Pernas,”, uma coletânea de contos 

que tem como protagonista a mulher em suas mais diversas faces. Entre os 

temas abordados estão a luta feminina por direitos, a quebra de estereótipos 

sexuais e o preconceito. Aline também escreveu “Vermelho”, uma novela 

erótica. 

13h30 OPINIÃO Militantes dos direitos humanos, Chico Celso e Lula Rocha, falam sobre o 

resultado dos trabalhos da CNV (Comissão Nacional da Verdade) e a 

respeito da 3a Conferência dos Direitos Humanos no Espírito Santo e no 

país.  

14h00 CONTRAPONTO O custo da corrupção no Brasil tem cifras astronômicas e é pago por toda a 

população. O Contraponto avalia como estão os mecanismos de combate à 

corrupção, sob a ótica de duas instâncias que atuam contra o problema: o 

Ministério Público Federal e a Organização Não-Governamental 

Transparência Capixaba. 

14h30 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de infraestrutura em Vila Velha. 

17h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Frente parlamentar de apoio à micro e pequena empresa e ao 

empreendorismo social e solidário 

18h15 ESPAÇO RURAL  A criação de abelhas sem ferrão, chamada Meliponicultura,vem 

conquistando cada vez mais adeptos no Estado. Ricardo Miranda, membro 

da diretoria da AME (Associação dos Meliponicultores do Espírito Santo) 

fala sobre as vantagens e dificuldades da atividade. 

19h00 SESSÃO SOLENE Instalação da sessão legislativa ordinária 

20h40 PERSONALIDADES Saiba mais sobre a trajetória da jornalista Glecy Coutinho. 

21h00 STJ: ANTES E DEPOIS DA LEI O programa aborda a lei que instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente 

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

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

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

fazem parte da reportagem especial produzida pela TV Ales sobre doação 

de órgãos. Entraves, critérios legais e o amor ao próximo expresso por meio 

do ato de doar também são apresentados na reportagem. 

22h00 BIOGRAFIA Conheça a trajetória de um ícone da comunicação que fez história no rádio 

capixaba. Do início da carreira à consagração do nome. Nesta edição, veja 

depoimentos de amigos e família sobre Jairo Maia.  

22h15 MP COM VOCÊ    O programa MP com Você recebe o promotor de justiça Cezar Augusto 

Ramaldes da Cunha Santos. Ele responde pelo GETEP - o Grupo Especial 

de Trabalho em Execução Penal do MPES. 

22h45 OPINIÃO Militantes dos direitos humanos, Chico Celso e Lula Rocha, falam sobre o 

resultado dos trabalhos da CNV (Comissão Nacional da Verdade) e a 

respeito da 3a Conferência dos Direitos Humanos no Espírito Santo e no 

país.  

23h15 CONTRAPONTO O custo da corrupção no Brasil tem cifras astronômicas e é pago por toda a 

população. O Contraponto avalia como estão os mecanismos de combate à 

corrupção, sob a ótica de duas instâncias que atuam contra o problema: o 

Ministério Público Federal e a Organização Não-Governamental 

Transparência Capixaba. 

23h45 UM DEDO DE PROSA Aline Dias é autora do livro “Além das Pernas,”, uma coletânea de contos 
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que tem como protagonista a mulher em suas mais diversas faces. Entre os 

temas abordados estão a luta feminina por direitos, a quebra de estereótipos 

sexuais e o preconceito. Aline também escreveu “Vermelho”, uma novela 

erótica. 

 

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

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

 

 

• TERÇA-FEIRA - 28.02.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 MPF: INTERESSE PÚBLICO Ministério Público Federal discute segurança das fronteiras com 

autoridades de cinco países do Cone Sul. Acordo judicial proposto pelo 

MPF garante produção de livro na língua da etinia Munduruku. Após ação 

do MPF, Justiça garante não fechamento de unidade do Ibama em Passo 

Fundo e após também recomendação do MPF, moradores implementam 

Caixa Postal comunitária em Barra do Piraí/RJ. 

00h45 REPORTAGEM ESPECIAL Histórias de quem esperou por anos na fila do transplante, de quem aceitou 

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

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

fazem parte da reportagem especial produzida pela TV Ales sobre doação 

de órgãos. Entraves, critérios legais e o amor ao próximo expresso por meio 

do ato de doar também são apresentados na reportagem. 

01h20 SESSÃO SOLENE Homenagem ao dia do cerimonialista 

02h50 SESSÃO SOLENE Em homenagem à indústria de confecção no ES 

04h20 SESSÃO ESPECIAL Apresentação L’nione di Italiane in Sud America-L.U.I.S.A 

05h50 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI da máfia dos guinchos 

06h30 FIOCRUZ - 

UNIDIVERSIDADE 

O programa traz: “Xadrez”. 

07h00 ANTES E DEPOIS DA LEI O programa aborda a lei que instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente. 

07h30 MPF: INTERESSE PÚBLICO Ministério Público Federal discute segurança das fronteiras com 

autoridades de cinco países do Cone Sul. Acordo judicial proposto pelo 

MPF garante produção de livro na língua da etinia Munduruku. Após ação 

do MPF, Justiça garante não fechamento de unidade do Ibama em Passo 

Fundo e após também recomendação do MPF, moradores implementam 

Caixa Postal comunitária em Barra do Piraí/RJ. 

08h00 ESPAÇO RURAL Rachel Dias, coordenadora de Atividades Rurais não Agrícolas do Incaper, 

apresenta o panorama da agroindústria artesanal do Espírito Santo, 

atividade cada vez mais presente na agricultura familiar e que se destaca 

pela grande variedade de produtos. 

08h45 PERSONALIDADES O Personalidades traz a história do Professor Carlos Laet de Oliveira, 

pesquisador e autor de vários livros, que contribuiu com o ensino da Língua 

Portuguesa no Espírito Santo, tendo dado aula para mais de dez mil alunos. 

09h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de segurança 

11h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão especial de resíduos sólidos 

12h00 SÉRIES - ROTAS TURISTICAS 

CAPIXABAS 

A Rota dos Vales e do Café é embelezada pelas construções históricas 

típicas da época colonial, quando o café era a principal fonte de renda e 

impulsionava o desenvolvimento do Brasil e da região. Os municípios de 

Cachoeiro de Itapemirim, Muqui e Mimoso do Sul são os destaques desta 

Reportagem Especial. 

12h30 MP COM VOCÊ O programa MP com Você tem como tema o combate à criminalidade. O 

convidado do apresentador Rubem Roschel é o promotor de justiça Pedro 

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

13h00 UM DEDO DE PROSA O livro "Anjos e Diabos do Espírito Santo" traz histórias de personagens 

reais e importantes do Estado.  Este é o segundo volume escrito pelo 

jornalista José Carlos Mattedi. Na obra, Mattedi registra histórias a partir 

de pesquisas e reportagens. Ele também é autor de romances e livros 

infantis. 

13h30 OPINIÃO O endocrinologista Albermar Robert Harrigan fala sobre o fenômeno da 

obesidade que já atinge certa de 50% da população brasileira. 

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

crianças em condições de serem adotadas. Mesmo assim, o processo é 
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lento. O Contraponto explica as razões por trás dessa lentidão e esclarece 

dúvidas sobre o processo de adoção. 

14h30 REUNIÃO ORDINÁRIA Frente parlamentar para consolidação das divisas intermunicipais 

15h40 AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 

VIANA 

Comissão de infraestrutura - Transporte público 

17h40 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão especial das demissões na Vale 

18h30 ESPAÇO RURAL Rachel Dias, coordenadora de Atividades Rurais não Agrícolas do Incaper, 

apresenta o panorama da agroindústria artesanal do Espírito Santo, 

atividade cada vez mais presente na agricultura familiar e que se destaca 

pela grande variedade de produtos. 

19h00 SESSÃO SOLENE 15 anos do colégio Salesiano 

21h00 TSE: # CONFIRMA O #Confirma dessa semana vai mostrar esse mundo das campanhas 

publicitárias, em especial, as da justiça eleitoral. 

21h30 REPORTAGEM ESPECIAL Mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo estão ligadas ao 

cooperativismo. Os princípios do setor, seus principais ramos e 

contribuições para o desenvolvimento do Espírito Santo são relatados na 

Reportagem Especial: Cooperativismo. 

22h00 BIOGRAFIA A vida do deputado Glauber Coelho, morto precocemente aos 40 anos, é 

tema do programa Biografia. Desde a infância, em Cachoeiro de 

Itapemirim,   Glauber demonstrava ter liderança e vontade de mudar a 

realidade, características que o levaram para a vida política, como 

secretário municipal, vereador e deputado estadual. 

22h15 MP COM VOCÊ O programa MP com Você tem como tema o combate à criminalidade. O 

convidado do apresentador Rubem Roschel é o promotor de justiça Pedro 

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

22h45 OPINIÃO O endocrinologista Albermar Robert Harrigan fala sobre o fenômeno da 

obesidade que já atinge certa de 50% da população brasileira. 

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

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

lento. O Contraponto explica as razões por trás dessa lentidão e esclarece 

dúvidas sobre o processo de adoção. 

23h45 UM DEDO DE PROSA O livro "Anjos e Diabos do Espírito Santo" traz histórias de personagens 

reais e importantes do Estado.  Este é o segundo volume escrito pelo 

jornalista José Carlos Mattedi. Na obra, Mattedi registra histórias a partir 

de pesquisas e reportagens. Ele também é autor de romances e livros 

infantis. 

 

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

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

 

 

• QUARTA-FEIRA - 1º.03.17 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 MPF: INTERESSE PÚBLICO Ministério Público Federal discute segurança das fronteiras com 

autoridades de cinco países do Cone Sul. Acordo judicial proposto pelo 

MPF garante produção de livro na língua da etinia Munduruku. Após ação 

do MPF, Justiça garante não fechamento de unidade do Ibama em Passo 

Fundo e após também recomendação do MPF, moradores implementam 

Caixa Postal comunitária em Barra do Piraí/RJ. 

00h45 SÉRIES - ROTAS 

TURISTICAS CAPIXABAS 

A Rota dos Vales e do Café é embelezada pelas construções históricas 

típicas da época colonial, quando o café era a principal fonte de renda e 

impulsionava o desenvolvimento do Brasil e da região. Os municípios de 

Cachoeiro de Itapemirim, Muqui e Mimoso do Sul são os destaques desta 

Reportagem Especial. 

01h20 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de segurança 

03h20 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão especial de resíduos sólidos 

04h20 REUNIÃO ORDINÁRIA Frente parlamentar para consolidação das divisas intermunicipais 

05h30 SESSÃO SOLENE Homenagem ao dia do advogado criminalista 

06h30 TSE: #CONFIRMA O #Confirma dessa semana vai mostrar esse mundo das campanhas 

publicitárias, em especial, as da justiça eleitoral. 

07h00 STJ: DIREITO MEU DIREITO 

SEU 

No Programa desta semana você vai ver que alienação 

parental pode ser punida com multas e até perda da guarda 

da criança. Lei prevê obras em universidades federais para 
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tornar prédios acessíveis às pessoas com deficiência ou 

dificuldade de locomoção e quais as situações em que a 

mulher tem direito a tratamento de fertilização in vitro 

custeado pelo estado. 

07h30 FIOCRUZ - CIÊNCIA E 

LETRAS 

O programa traz: “Florais de BACH” 

08h00 ESPAÇO RURAL A evolução, as perspectivas de crescimento e os desafios do agroturismo 

foram abordados pelo diretor da Agrotures, Maurício Magnago. 

08h45 PERSONALIDADES Antônio Carlos Sessa Neto, o Tonico, dedicou a vida à arte de fotografar. 

Em mais de cinco décadas de profissão, registrou importantes 

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

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

fundado pelo fotógrafo. 

09h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de saúde - Impactos da lama da Samarco na saúde do capixaba 

12h35 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão especial das demissões na Vale 

13h05 UM DEDO DE PROSA "Antes de casar" é a estreia de Bárbara Machado na literatura. O livro conta 

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

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

tem como cenário a capital Vitória, cidade natal da autora. 

13h30 OPINIÃO O endocrinologista Albermar Robert Harrigan fala sobre o fenômeno da 

obesidade que já atinge certa de 50% da população brasileira. 

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

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

lento. O Contraponto explica as razões por trás dessa lentidão e esclarece 

dúvidas sobre o processo de adoção. 

14h30 REPORTAGEM ESPECIAL A reportagem especial sobre alimentação saudável traz informações sobre 

os itens que devem fazer parte do nosso cardápio diário, os riscos de dietas 

restritivas e do consumo de agrotóxico, além de uma receita de comida 

funcional. 

15h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de saúde 

17h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de segurança - A segurança pública na região de  Bento Ferreira 

18h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão de finanças 

19h00 SESSÃO SOLENE Homenagem aos 15 anos da TV Ales 

20h40 PERSONALIDADES Antônio Carlos Sessa Neto, o Tonico, dedicou a vida à arte de fotografar. 

Em mais de cinco décadas de profissão, registrou importantes 

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

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

fundado pelo fotógrafo. 

21h00 ANTES E DEPOIS DA LEI O programa aborda a lei que instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente 

21h30 REPORTAGEM ESPECIAL A reportagem especial sobre alimentação saudável traz informações sobre 

os itens que devem fazer parte do nosso cardápio diário, os riscos de dietas 

restritivas e do consumo de agrotóxico, além de uma receita de comida 

funcional. 

22h00 BIOGRAFIA Amylton de Almeida, foi um intelectual e ativista cultural, fez história no 

Espírito Santo as décadas de 60 e 80. 

22h15 MP COM VOCÊ A judicialização da saúde e os possíveis impactos da PEC 241/2016 no 

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

realizado com o promotor de Justiça e dirigente do Centro de Apoio 

Operacional de Implementação das Políticas de Saúde Cleto Vinicius 

Vieira Pedrollo. 

22h45 OPINIÃO O endocrinologista Albermar Robert Harrigan fala sobre o fenômeno da 

obesidade que já atinge certa de 50% da população brasileira. 

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

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

lento. O Contraponto explica as razões por trás dessa lentidão e esclarece 

dúvidas sobre o processo de adoção. 

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

Em mais de cinco décadas de profissão, registrou importantes 

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

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

fundado pelo fotógrafo. 

Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

 

http://www.al.es.gov.br/portal/frmShowContent.aspx?i=29019
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE 

FEVEREIRO DE 2017. 
 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Almir Vieira, Da 

Vitória, Doutor Hércules, Eliana Dadalto, 

Erick Musso, Esmael de Almeida, Euclério 

Sampaio, Freitas, Gildevan Fernandes, 

Hudson Leal, Jamir Malini, José Esmeraldo, 

Luzia Toledo, Marcelo Santos, Padre 

Honório, Pastor Marcos Mansur, Raquel 

Lessa  e Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão.  

 

(Assume a  1.ª Secretaria a Senhora 

Deputada Raquel Lessa e a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Convido o Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos a proceder à leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos lê Provérbios, 12:25)  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Dary Pagung e Nunes) 

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Esse foi mais um final de 

semana muito triste para nosso Estado do Espírito 

Santo, principalmente com tantas vidas ceifadas. 

Somente nesse sábado foram onze homicídios. 

 Solicito a V. Ex.ª um minuto de silêncio pelo 

falecimento do soldado André Monteiro dos Santos, 

do 6.º Batalhão, e do sargento Marcos Antônio 

Garcia da Silva, sepultado ontem, em momento de 

muita tristeza para todo cidadão capixaba, 

principalmente para família Policial Militar, para sua 

igreja e para todos que participaram daquele 

momento em Ponta da Fruta - Vila Velha. 

Requeiro a V. Ex.ª que submeta esta 

solicitação à Mesa Diretora a fim de que possamos 

homenagear essas famílias com um minuto de 

silêncio.  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto e Theodorico 

Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Após a leitura da ata da sessão anterior 

deferiremos o pedido de V. Ex.ª.  

  Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder 

à leitura da ata da terceira sessão ordinária, realizada 

em 15 de fevereiro de 2017. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Enivaldo dos Anjos, 

Janete de Sá e Sandro Locutor) 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Senhor Presidente, pela ordem! Pergunto à 

presidência desta Casa se a ata será sempre lida 

integralmente, para que não seja lido mais nada do 

que os Senhores Deputados estão apresentando nesta 

Casa, ou se hoje é um caso excepcional. Quero 

chamar a atenção da Mesa Diretora. 

Existe um requerimento nosso da maior 

importância, que precisa ser lido. Estou pedindo uma 

sessão especial para discutir o Estado do Espírito 

Santo. Esta Casa tem que se manifestar. Temos que 

procurar a bandeira da paz, a união, ouvindo a 

sociedade. O povo está perguntando onde está a 

Assembleia Legislativa. Se não lermos isto hoje, 

amanhã, se continuar com esta leitura, será 

vergonhoso para Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - A fala do Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço é intempestiva, haja vista que ainda não se 

aprovou a ata, então, não se pode pedir questão de 

ordem à presidência.  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) -  Senhor 

Presidente, pela ordem! V. Ex.ª concedeu a palavra 

ao Senhor Deputado Theodorico Ferraço. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Pode ser intempestiva, mas V. Ex.ª me 

concedeu a palavra. V. Ex.ª pode até não permitir, 

mas me concedeu, então, não foi intempestiva. Foi 

temporal.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - O Senhor Deputado Jamir Malini está com 

a palavra para continuar com a leitura da ata. 
 

 (O Senhor 2.º Secretário continua 

a leitura da ata)  
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Doutor 

Rafael Favatto, Gilsinho Lopes e 
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Marcos Bruno) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

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

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) -  Senhor 

Presidente, pela ordem! Faço coro com a fala do 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço. Temos 

pouquíssimos minutos para entrar na fase das 

Comunicações e nunca, na história destes três 

mandatos, vi uma ata ser lida com tanta demora.  

Existe um requerimento de urgência nosso 

com relação ao Projeto de Decreto Legislativo da 

Polícia Militar. Pode ser, mas acredito que não seja 

isso. Há também o requerimento do Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço sobre o problema que vivemos 

no Espírito Santo.  

Peço a V. Ex.ª que possa acelerar a votação e, 

também, colocar nosso pedido de um minuto de 

silêncio depois da fase das Comunicações. 
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Antes de conceder a palavra  ao Senhor 

Deputado Freitas, submeto ao plenário para que 

possamos ampliar o tempo da votação da segunda 

parte do Expediente até o item dezoito, Requerimento 

n.º 08/2017 de autoria do Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço, assegurando a votação também 

do Requerimento n.º 03/2017, de autoria do Senhor 

Deputado Da Vitória.  

Os Senhores Deputados escolhem se querem 

ir até o item dezoito, assegurando assim, todas as 

votações, demonstrando a transparência desta Mesa 

Diretora e assegurando o tempo da fase das 

Comunicações a todos os Senhores Deputados. 

Em votação.  

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero incluir o meu, o item 

dezenove, Requerimento n.º 004/2017. É uma 

necessidade urgente de alguns profissionais de Passo 

Fundo, Rio Grande do Sul, que estão no estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Até o item dezenove. 

Os Senhores Deputados que aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

Vamos até o item dezenove. 

 

O SR. DA VITÓRIA  - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Requeiro votação nominal.   

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Estão asseguradas as votações dos 

Senhores Deputados Da Vitória, Theodorico Ferraço 

e Freitas. 

Convido a Senhora 1.
a
 Secretária a proceder à 

leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 14/2017 

 

Vitória, 15 de fevereiro de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado signatário, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e na forma dos artigos 

11 e 12 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

comunica à Vossa Excelência que, a partir desta data, 

ocupará a função de Líder do Partido Democratas na 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

E, na oportunidade, solicita à essa presidência as 

medidas legais e administrativas cabíveis ao 

exercício da referida liderança partidária.     

 

Atenciosamente, 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Deputado Estadual - Democratas 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Ciente. À Secretaria para registrar o 

comunicado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

 

OFÍCIO N.º 45/2017 

 

Brasília, 09 de fevereiro de 2017. 

 

Senhor Presidente: 
 

1 - Em cumprimento ao disposto no Art. 34 

da Portaria Interministerial n.º 424, de 30.12.2016, 

informamos a Vossa Excelência que este Ministério, 

por intermédio da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária - SENAES, assinou o seguinte convênio em 

23/11/2016, decorrente da apresentação da Emenda 

Parlamentar n.º 32640012 do Deputado Givaldo 

Vieira: 
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- Convênio n.º 831238/2016 - 

Agência de Desenvolvimento das 

Micro e Pequenas Empresas e do 

Empreendorismo - ADERES, com o 

objetivo de estimular a prática da 

Economia Solidária no município de 

Alto Rio Novo, no centro-oeste do 

Estado do Espírito Santo, como 

alternativa à geração de renda, por 

meio de estímulo à criação de 

empreendimento econômico 

solidário. 

 

O valor global do Convênio é de R$ 

103.000,00(Cento e três mil reais), sendo que o 

repasse da primeira parcela está previsto para ser 

feito tão logo sejam liberados os recursos do 

Orçamento da União. 

 

Atenciosamente,  

 

RICARDO COSTA GONÇALVES 

Chefe de Gabinete 

SENAES 

Esplanada dos Ministérios, Bloco F, sala 300. 

CEP: 70059 - 900 - Brasília/DF  

Fone (61) 2031 - 6533 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 

SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA 

 

OFÍCIO N.º 47/2017 

 

Brasília, 09 de fevereiro de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

1 - Em cumprimento ao disposto no Art. 34 

da Portaria Interministerial n.º 424, de 30.12.2016, 

informamos a Vossa Excelência que este Ministério, 

por intermédio da Secretaria Nacional de Economia 

Solidária - SENAES, assinou o seguinte convênio em 

29/12/2016, decorrente da apresentação da Emenda 

Parlamentar n.º 32640013 do Deputado Givaldo 

Vieira: 
 

- Convênio n.º 839942/2013 - 

Agência de Desenvolvimento das 

Micro e Pequenas Empresas e do 

Empreendorismo - ADERES, com o 

objetivo de fortalecer a estrutura 

administrativa da Rede de Economia 

Solidária dos Catadores Unidos do 

Espírito Santo - REUNES e de suas 

associadas por meio de cessão de 

móveis e equipamentos. 

 

O valor global do Convênio é de R$ 

103.000,00(Cento e três mil reais), sendo que o 

repasse da primeira parcela está previsto para ser 

feito tão logo sejam liberados os recursos do 

Orçamento da União. 

 

Atenciosamente,  

 

RICARDO COSTA GONÇALVES 

Chefe de Gabinete 

SENAES 

Esplanada dos Ministérios, Bloco F, sala 300. 

CEP: 70059 - 900 - Brasília/DF 

Fone (61) 2031 - 6533 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Ciente. Às Comissões de Infraestrutura e 

de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

OFÍCIO N.º 01/2017 

 

Vitória, 05 de janeiro 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

 Com fulcro no artigo 67, inciso XVI do 

Regimento Interno encaminhamos a Vossa 

Excelência o Relatório das atividades desta 

Comissão, referente ao mês de dezembro de 2016.  

 

Atenciosamente,  

 

NUNES 

Presidente da Comissão de Defesa da Cidadania e 

dos Direitos Humanos 
 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Ciente. Arquive-se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO 

SANTO 

 

OFÍCIO N.º 135/2017-2 

 

Vitória, 14 de fevereiro de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

Considerando o dever Constitucional, legal e 

regimental deste Tribunal de Contas do Estado do 

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

da Constituição do Estado do Espírito Santo, no 

artigo 2.º, inciso VII, da Lei Complementar Estadual 

n.º 621, de 8 de março de 2012 - Lei Orgânica do 

Tribunal de Contas, e no artigo 2.º, 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 - 4.º trimestre 

de 2016. 

 

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 - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA 

 

OFÍCIO N.º 15/2017 

 

Vitória, 14 de fevereiro de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

Em estrita observância ao disposto no art. 56, 

inciso XIII da Constituição Estadual e, cumprindo à 

determinação estabelecida no art. 5.º da Lei n.º 7.457, 

de 31.03.2003, encaminho em anexo, os Termos de 

Acordo n.º 001/2017 e n.º 002/2017, pactuado por 

esta Secretaria, acompanhado da devida justificativa. 

Sem mais para o momento, renovamos os 

nossos protestos de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

PAULO ROBERTO FERREIRA 

Secretário de Estado da Fazenda 

Av.João Batista Parra, 600, Enseada do Suá, 

Vitória/ES - CEP 29050 - 375 - CGC 

27.080.571/0001 - 30 Site: www.sefaz.es.gov.br 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

SUBSECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA 

 

OFÍCIO N.º 16/2017 

 

Vitória, 14 de fevereiro de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

Em estrita observância ao disposto no art. 56, 

inciso XIII da Constituição Estadual e, cumprindo à 

determinação estabelecida no art. 5º da Lei nº 7.457, 

de 31.03.2003, encaminho em anexo, Regime 

Especial de Obrigação Acessória - REOA nº 

001/2017, beneficiária Scribo Formulários LTDA, e 

nº 002/2017, beneficiária Vale S/A, pactuados por 

esta Secretaria, acompanhados das devidas 

justificativas. 

Sem mais para o momento, renovamos os 

nossos protestos de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

PAULO ROBERTO FERREIRA 

Secretário de Estado da Fazenda 

Av. João Batista Parra, 600, Enseada do Suá, 

Vitória/ES - CEP 29050-375 - CGC 

27.080.571/0001-30. Site: www.sefaz.es.gov.br 

http://www.sefaz.es.gov.br/
http://www.sefaz.es.gov.br/
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Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE FAZENDA 

 

OFÍCIO N.º 17/2017 

 

Vitória, 14 de fevereiro de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

Em estrita observância ao disposto no art. 56, 

inciso XIII da Constituição Estadual e, cumprindo à 

determinação estabelecida no art. 5º da Lei nº 7.7457, 

de 31/03/2003, encaminhamos anexos os extratos dos 

Termos de Acordo nº 384/2016, nº 048/2005 e 

111/2008, publicados no DOE em 03 de janeiro de 

2017; nº 385/2016 e nº 386/2016, publicados no 

DOE em 04 de janeiro de 2017; nº 387/2017, 

publicado no DOE em 06 de janeiro de 2017, e as 

respectivas fotocópias da publicação da Resolução do 

Comitê de Avaliação do Programa de Incentivo ao 

Investimento no Estado do Espírito Santo - INVEST-

ES, relativas aos Termos em referência. 

Sem mais para o momento, renovamos os 

nossos protestos de elevada estima e de consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

PAULO ROBERTO FERREIRA 

Secretário de Estado da Fazenda 

Av. João Batista Parra, 600, Enseada do Suá, 

Vitória/ES - CEP 29050-375 - CGC 

27.080.571/0001-30. Site: www.sefaz.es.gov.br 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 43/2017 

 

Dispõe sobre a isenção de taxa de 

inscrição em concurso público 

estadual para pessoa física que se 

declara isenta de apresentar a 

Declaração de Ajuste Anual do 

Imposto de Renda das Pessoas 

Físicas. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica isenta de pagamento da taxa de 

inscrição de concurso público estadual a pessoa física 

que se declarar isenta de apresentar a Declaração de 

Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas 

Físicas no momento da inscrição no certame. 

 

§ 1º Nos termos da Lei Federal nº 7.115, de 

29 de agosto de 1983, a declaração será feita por 

escrito e assinada pelo próprio interessado. 

 

§ 2º Se comprovadamente falsa a declaração, 

além da sujeição às sanções civis, administrativas e 

criminais previstas na legislação aplicável, serão 

considerados nulos, em relação ao declarante, a 

inscrição e todos os atos praticados posteriormente a 

ela no concurso público, assim como os atos 

eventualmente praticados de nomeação, posse e 

exercício no cargo ou emprego público. 

 

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

publicação. 

 

Sala das Sessões, 23 de janeiro de 2017. 

 

DARY PAGUNG 

Deputado Estadual - PRP 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Nobres Pares. 

As condições exigidas para a isenção total ou 

parcial da taxa de inscrição nos concursos públicos 

podem variar bastante. Cada entidade, União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal, devem 

estabelecer as regras em seus concursos, por meio de 

lei. Salvo exceções, todas costumam levar em conta a 

situação financeira do candidato. 

A isenção acontece porque o concurso 

público precisa ser democrático e, para isso, é preciso 

que seja garantido o acesso também das pessoas 

menos privilegiadas. Este posicionamento está de 

acordo com os princípios constitucionais de 

igualdade e da função social do trabalho, além do 
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disposto no artigo 37, inciso I da Constituição 

Federal, que determina o amplo acesso aos cargos 

públicos. 

A exigência do concurso público para 

alcançar um cargo público é uma das maiores 

conquistas republicanas da Carta Cidadã de 1988. 

Todavia, um contingente significativo de capixabas, 

por razões econômicas, estão alijados de sequer 

disputar as vagas oferecidas pelo Poder Público 

Estadual. 

Capixabas que estão desempregados ou 

subempregados esforçam-se ao investir suadas 

economias na preparação para os certames, e quando 

vão se inscrever no concurso o poder público lhes 

exige o pagamento de taxas de inscrição que, muitas 

vezes, têm impacto significativo nas finanças dessas 

pessoas. 

Não há dúvida de que concurso público não é 

fonte de renda da Administração. Sendo assim, não 

há porque exigir de quem está em precária situação 

econômica que arque com o pagamento de taxas de 

inscrição. Nada mais distante do interesse público e 

da solidariedade social. 

O presente projeto estende a isenção da taxa 

de inscrição em certames públicos estaduais, e a 

todos os que sequer são obrigados a fazer Declaração 

de Ajuste Anual do Imposto de Renda. Estas pessoas 

não têm renda significativa ou patrimônio. Não temos 

dúvida de que também são merecedores do benefício 

que hoje é dado aos inscritos no Cadastro Único. 

Para fazer jus à isenção da taxa de inscrição 

no concurso público, as pessoas desobrigadas de 

apresentar Declaração de Ajuste Anual do IRPF 

deverão apresentar declaração de que estão nessa 

condição no momento de fazê-la. 

A prestação de declaração falsa será apenada 

com as sanções civis, administrativas e criminais 

cabíveis. Todavia, o projeto prevê, ainda, que quem 

declare falsamente terá declarados nulos a sua 

inscrição e todos os atos praticados posteriormente a 

ela no concurso público, bem como os atos 

eventualmente praticados de nomeação, posse e 

exercício no cargo ou emprego público. 

Convicto da relevância social, da 

conveniência e da oportunidade da proposição que 

apresento, bem como de seu elevado espírito cívico.  

Pelos argumentos ora apresentados, submeto 

esse projeto à apreciação de meus nobres pares, 

aguardando a sua aprovação, assim faremos jus ao 

direito dos Cidadãos Capixabas.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Cidadania e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 44/2017 

 

“Dispõe sobre a denominação das 

Delegacias de Polícia Civil, dos 

Batalhões da Polícia Militar e dos 

Batalhões de Bombeiros Militar no 

Estado do Espírito Santo.” 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º É permitido no território do Estado do 

Espírito Santo nomear Delegacias de Policia Civil, 

Batalhões da Polícia Militar e Batalhões de 

Bombeiros Militar.  

 

Art. 2º É proibido atribuir nome de pessoa 

viva. (redação dada pela Lei 12.781, de 2013). 

 

 Art. 3º No local conterá placa com o nome 

da D.P ou do Batalhão juntamente com um pequeno 

histórico do homenageado. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2017. 

 

ALMIR VIEIRA 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de Lei visa dar 

denominação às Delegacias de Policia Civil e aos 

Batalhões de Polícia Militar e dos Bombeiros, 

homenageando todos aqueles servidores que 

lamentavelmente tombaram em serviço no 

cumprimento dos seus deveres. 

A exemplo do que ocorreu com o agente de 

polícia Sr. Moacir Camargo Filho, um homem muito 

dedicado ao próximo, onde seu trabalho foi 

extremamente reconhecido pela comunidade local 

onde morava. 

Em serviço, foi atingido por um tiro no peito 

e morreu no hospital da cidade no dia 03 de Setembro 

de 2010.   

Camargo era policial civil há 19 anos e há 10 

morava em Piúma, onde era muito querido. Estava 

cursando Direito numa faculdade de Guarapari e iria 

se formar no próximo ano.  

Assim, solicito aos nobres colegas, a 

aprovação deste projeto importante para a 

comunidade Capixaba.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Publique-se. Após o cumprimento do art. 
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120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Cidadania e de Finanças.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 45/2017 

 

Dispõe sobre a isenção de ICMS aos 

Micro e Pequenos Empresários 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º - Ficam isentos do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal-ICMS, no período de 

até 03 (três) meses, os micro e pequenos empresários. 

 

§ 1º - O benefício previsto no caput deste 

artigo será concedido a todos os micro e pequenos 

empresários, onde tiveram prejuízos durante a crise 

na segurança pública do Estado. 

 

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2017. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal Projeto de Lei visa restabelecer a 

economia das empresas, onde tiveram prejuízos 

durante a crise na Segurança Pública do Estado, uma 

vez, que muitas foram saqueadas, perdendo toda a 

mercadoria, precisando manter fechada por falta de 

segurança, o que gerou sérios transtornos.  

Essa medida visa fortalecer o setor, que é 

gerador de empregos e fundamental para a economia 

capixaba. 

Essa perda será recompensada com a isenção 

do ICMS no período de até 03 (três) meses, 

estimulando  os micro e pequenos empresários a se 

restabelecerem  economicamente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 

Infraestrutura e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 46/2017 

 

Cria o programa “Empresa Amiga da 

Segurança Pública”, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Cria o Programa Empresa Amiga da 

Segurança Pública, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo, com o propósito de estimular pessoas jurídicas 

a contribuírem para a melhoria da estrutura das 

delegacias de polícia, dos batalhões da Polícia 

Militar, dos Batalhões do Corpo de Bombeiros e dos 

presídios. 

 

Parágrafo único. A participação das pessoas 

jurídicas no Programa dar-se-á exclusivamente sob a 

forma de doações de materiais de papelaria e higiene, 

realização de obras de manutenção, conservação, 

reforma e ampliação das delegacias, dos batalhões da 

Polícia Militar, dos batalhões do Corpo de Bombeiros 

e dos presídios. 

 

Art. 2º. As pessoas jurídicas cooperantes 

poderão divulgar, com fins promocionais e 

publicitários, suas participações no programa. 

 

Art. 3º. O Poder Público não terá ônus de 

nenhuma natureza e não concederá quaisquer 

prerrogativas aos cooperados além da prevista no art. 

2º desta Lei. 

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2017. 

 

AMARO NETO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

As restrições financeiras vivenciadas pelo 

Governo capixaba nos últimos anos não difere da 

crise econômica nacional. As condições econômicas 

limitadas do nosso Estado restringe a realização de 

obras que viriam trazer melhorias estruturais e 

investimentos visando um melhoramento 

organizacional. 

Diante da triste realidade da deterioração das 

delegacias de polícia do nosso Estado, apresento o 
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presente projeto com vistas a proporcionar melhorias 

estruturais e organizacionais a estas instituições sem, 

no entanto, depender de forma exclusiva da 

assistência e atenção do Governo. 

A forma mais eficaz para conter a 

criminalidade é a melhoria nos serviços prestados 

pela Segurança Pública o que precisamente é afetada 

com a falta de estrutura mínima para atendimento dos 

anseios da população. É nesse local onde serão 

realizados os procedimentos que embasarão ações 

penais que possivelmente punirão culpados por 

crimes contra a sociedade, daí a necessidade de se 

manter um ambiente propício ao trabalho efetivo dos 

agentes de polícia, seja judiciária ou militar. 

A proposição ora apresentada visa, propiciar 

um melhoramento nas delegacias e batalhões 

estaduais sem, no entanto, onerar o Estado do 

Espírito Santo. Empresas privadas poderão, em troca 

de publicidade, proceder à doação de materiais de 

expediente e higiene e até mesmo executar pequenas 

obras nesses locais. O objetivo do programa 

“Empresa Amiga da Segurança Pública” é também 

aproximar a população dos órgãos policiais do Estado 

à medida que, com a publicidade das empresas 

privadas cooperantes será possível propagar a 

solidariedade e união da sociedade com vistas na 

melhoria das condições de trabalho dos profissionais 

da segurança pública. 

Em simetria com a Carta Magna Federal a 

Constituição do Estado do Espírito Santo determina 

que a segurança pública consiste em garantir às 

pessoas o pleno e livre exercício dos direitos 

fundamentais, individuais, coletivos, sociais e 

políticos, portanto, indispensável à população. 

Preceitua ainda, a participação da sociedade civil no 

controle das ações de segurança pública do Estado, 

conforme se verifica: 

 

Art. 124. A segurança pública, dever 

do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, consiste em garantir às 

pessoas o pleno e livre exercício dos 

direitos e garantias fundamentais, 

individuais, coletivos, sociais e 

políticos estabelecidos na 

Constituição Federal e nesta 

Constituição.  

Parágrafo único. Fica assegurado, na 

forma da lei, o caráter democrático 

na formulação da política e no 

controle das ações de segurança 

pública do Estado, com a 

participação da sociedade civil. 

 

A vista do que foi exposto, é incontestável a 

importância da manutenção dos prédios públicos 

onde são exercidos os trabalhos de segurança pública 

para a população capixaba. E, diante da não aplicação 

de investimentos por parte do Governo Estadual 

avente a crise econômica que experimenta nosso 

Estado, propomos através da apresentação do 

presente projeto de lei, alternativa válida, 

conveniente e vantajosa para tentar de alguma forma, 

manter nas delegacias e batalhões um ambiente 

propício para a realização dos trabalhos dos policiais 

de forma plena e também, um atendimento 

humanizado da população vítima da criminalidade 

que necessita dirigir-se a esses locais para reclamar 

ajuda àqueles que protegem nossa sociedade. 

Diante de tal problema faz-se necessário uma 

atitude positiva do Estado a fim de resolver a grave 

situação que envolve o tema. 

Com a aprovação do presente Projeto de Lei 

este Poder estará dando um importante passo no 

sentido da necessária modernidade das ações 

públicas, em respeito aos princípios que regem a 

administração, dentre eles o da eficiência, expresso 

no artigo 37 da Constituição Federal. 

Pelos motivos expostos, apresentamos o 

projeto e contamos com o apoio dos nobres pares 

para sua aprovação, por considerar justa e oportuna a 

proposição. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Infraestrutura, de Segurança e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 47/2017 

 

“Institui desconto de 50% nas tarifas 

de transporte público para 

professores das redes públicas do 

Estado do Espírito Santo”. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica assegurado o desconto de 50% 

(cinquenta por cento) nas tarifas de transporte público 

aos professores das redes públicas de ensino no 

Estado do Espírito Santo. 

 

§ 1º - Para fins de aplicação desta lei, 

consideram-se beneficiários os professores da rede 

pública estadual e da rede pública municipal, 

independente da localização da escola. 

§ 2º - Para comprovação do benefício tratado 

nesta lei, deverá o professor apresentar declarações 

simples, emitidas pelas unidades escolares onde 

exerce o magistério, comprovando a jornada ali 

exercida. 
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§ 3º - O desconto no pagamento da tarifa nos 

modais de transporte público aos professores valerá 

nos dias e horários compatíveis com o das jornadas 

escolares. 

 

Art. 2º - O Poder Executivo poderá 

regulamentar esta Lei no que se fizer pertinente. 

 

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

publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 16 de fevereiro 

de 2017. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente projeto de lei tem por objetivo 

proporcionar aos professores das redes públicas 

estaduais e municipais melhores condições para seu 

deslocamento entre sua residência e os locais onde 

exercem o magistério através da concessão do 

benefício de 50% de desconto nas tarifas cobradas no 

transporte público do Espírito Santo. 

Atualmente os idosos se beneficiam da 

gratuidade do transporte público e estudantes também 

são amparados com o pagamento da metade do valor 

da tarifa do transporte coletivo no Espírito Santo, 

ambos devidamente previstos em lei e que propiciam 

vantagens que se convertem em bem estar social a 

estes grupos, o que seria conveniente também 

abranger os profissionais de educação do nosso 

Estado, uma vez que, o professor que se dedica à 

transferência do ensino e do conhecimento merece ter 

o direito a diminuição de despesas com sua 

locomoção entre o local onde mora e o local onde 

ensina. 

A educação deve ser tratada com prioridade 

pelo Poder Público, e temos os professores como 

elementos essenciais e indispensáveis para formação 

de um sistema educacional de qualidade, para tanto, 

deve-se estimular cada profissional com rendimentos 

dignos, excelentes condições de trabalho, cargas 

horárias justas e outras bonificações que possam 

incentivar o profissional a exercer com dedicação as 

suas atividades, assim vislumbramos na presente 

proposta uma forma de incentivo econômico àqueles 

professores que ainda toleram um salário 

incompatível com sua importante função e, 

indecentemente, não recebem nem auxílio transporte 

proporcional ao gasto diariamente com o transporte 

público. 

Deste modo, com a devida preocupação ao 

tema proposto, com ênfase na valorização dos 

profissionais da educação, o Deputado que vos 

subscreve, conclama aos meus nobres pares a 

apreciação e aprovação desta proposição. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

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

VIII, do Regimento Interno, por infringência ao art. 

229, § 2.º, da Constituição Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 48/2017 

 

Reduz os incentivos e benefícios 

fiscais concedidos pelo Estado do 

Espírito Santo em montante 

correspondente a dez por cento. 

 

Art. 1º Nos termos do Convênio ICMS 42, 

de 3 de maio de 2016, ficam reduzidos os incentivos 

e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, 

inclusive os decorrentes de regimes especiais de 

apuração, que resultem em redução do valor do 

ICMS a ser pago, em montante correspondente a dez 

por cento do respectivo incentivo ou benefício na 

data de aprovação desta lei. 

 

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

publicação. 

 

Vitória, 14 de fevereiro de 2017. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em meados de 2016 foi ratificado por todos 

os Estados da Federação e o Distrito Federal, o 

Convênio ICMS 42, de 3 de maio de 2016. O 

Convênio em questão estabelece, dentre outras coisas 

a possibilidade de redução dos incentivos fiscais 

concedidos em no mínimo dez por cento: 
 

Cláusula primeira Ficam os estados 

e o Distrito Federal autorizados a, 

relativamente aos incentivos e 

benefícios fiscais, financeiro-fiscais 

ou financeiros, inclusive os 

decorrentes de regimes especiais de 

apuração, que resultem em redução 

do valor ICMS a ser pago, inclusive 

os que ainda vierem a ser 

concedidos: 

 

[...] 

II - reduzir o seu montante em, no 

mínimo, dez por cento do respectivo 

incentivo ou benefício. 

 

Devido à crise financeira por que passa o 
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país, alguns Estados adotaram medidas de redução na 

concessão de incentivos fiscais e outros optaram pela 

segunda hipótese do Convênio, onde fica criado 

fundo de equilíbrio fiscal para o equilíbrio das 

finanças públicas. No caso do Espírito Santo, o 

governador tem reiterado publicamente a sua 

preocupação com o equilíbrio fiscal, tendo inclusive 

decretado a redução de despesas em diversos setores 

e reduzido investimentos em áreas fundamentais 

como a saúde, educação e segurança, sempre 

alegando o equilíbrio das contas públicas.  

Dessa forma, buscando colaborar com os 

esforços do Executivo, propomos nos termos do 

Convênio Confaz 42/2016 que as isenções 

concedidas à iniciativa privada sejam reduzidas em 

10%. Como a Lei de diretrizes orçamentárias do ano 

de 2017 prevê a concessão de isenções em montante 

superior a 1 bilhão de reais, essa redução mínima nos 

incentivos geraria mais de 100 milhões de reais a 

mais nos cofres do Estado! Para efeito comparativo, 

foram destinados 15 milhões de reais para os mais de 

300 conselhos de escola (recursos para manutenção 

das atividades) e cerca de 50 milhões para a 

Modernização, Ampliação e Adequação das unidades 

escolares (reformas). Com 100 milhões de reais seria 

possível ainda cobrir todas as despesas do Estado no 

ano de 2017 com alimentação escolar.  

Certos da compreensão dos demais 

parlamentares em relação às prioridades do nosso 

Estado, encaminhamos este projeto para apreciação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Infraestrutura e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 49/2017 

 

Dispõe sobre a apuração e a 

publicidade dos incentivos fiscais 

concedidos pelo Estado do Espírito 

Santo, pelo Tribunal de Contas. 

 

Art. 1º O Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, anualmente, no prazo de cento e 

oitenta dias após o encerramento do exercício 

financeiro, encaminhará à Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo relatório, onde dará ampla 

publicidade às seguintes informações relativas aos 

benefícios e incentivos fiscais concedidos pelo 

Estado: 
 

I - benefícios e incentivos fiscais 

concedidos, indicando os respectivos 

beneficiários e o montante do 

imposto reduzido ou dispensado;  

 

II - isenções ou reduções de impostos 

incidentes sobre bens e serviços. 

 

Art. 2º O Tribunal de Contas deverá observar 

em seu relatório: 

 

I - Se são observadas as formalidades 

legais ou regulamentares exigidas 

para a concessão de incentivos ou 

benefícios de natureza tributária da 

qual decorra renúncia de receita; 

 

II - Se os benefícios tributários 

relativos a impostos, taxas e 

contribuições são concedidos 

mediante lei específica, federal, 

estadual ou municipal, que regule 

exclusivamente a sua concessão; 

 

III - Se os incentivos fiscais 

concedidos com o objetivo de atrair 

investimentos e proporcionar o 

desenvolvimento econômico e social 

são permanentemente avaliados 

quanto à eficiência e ao alcance do 

retorno e resultados esperados; 

 

IV - Se a Administração Tributária 

controla e mensura a fruição dos 

benefícios fiscais pelos contribuintes, 

de forma a subsidiar os 

demonstrativos publicados no Anexo 

de Metas Fiscais e na Lei 

Orçamentária Anual, bem como o 

acompanhamento e avaliação da 

política de incentivo pelos órgãos 

competentes; 

 

V - Se há normatização da política de 

incentivos e benefícios fiscais que 

discipline as etapas de instituição, 

acompanhamento, controle e 

avaliação dos resultados, 

estabelecendo, no mínimo:  

 

a) o órgão responsável pela 

quantificação e avaliação; 

b) a periodicidade da avaliação; 

 

c) as informações necessárias para a 

avaliação. 
 

VI - Se a concessão de incentivos e 

benefícios fiscais relativos ao ICMS, 

mediante lei específica, é precedida 

de aprovação unânime dos Estados-

membros representados no Conselho 

Nacional de Política Fazendária - 
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Confaz; 

 

VII - Se não há desvio de finalidade 

na concessão de benefícios fiscais, 

inclusive os decorrentes dos 

convênios do Confaz; 

 

VIII - Se não há direcionamento ou 

favorecimento ilegal de segmentos 

e/ou empresas na concessão de 

benefícios ou incentivos fiscais; 

 

IX - Se não há concessão ilegal de 

isenção de tributos sob a forma de 

diferimento; 

 

X - Se há publicidade e transparência 

na concessão dos benefícios ou 

incentivos fiscais; 

 

XI - Se há publicidade e 

transparência dos valores dos 

benefícios concedidos, bem como 

dos métodos utilizados na sua 

mensuração; 

 

XII - Se há publicidade e 

transparência dos resultados 

socioeconômicos dos benefícios 

concedidos, bem como dos métodos 

utilizados para o seu monitoramento 

e avaliação. 

 

Art. 3º O relatório deverá ser publicado no 

Diário Oficial do Estado e disponibilizado em 

endereço na internet.  

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Vitória, 14 de fevereiro de 2017. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A Lei 10.566/2017, que dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração e execução da lei 

orçamentária para o exercício de 2017 e dá outras 

providências, prevê a concessão de mais de 1 bilhão 

de reais em isenções fiscais para o ano de 2017. 

Apenas para o setor atacadista estão previstas 

isenções de 722 milhões no período. Da mesma 

forma, para o setor de material plástico estão 

previstas isenções de mais de 24 milhões, mesmo tipo 

de isenção que recentemente levou à condenação do 

ex-governador do Estado do Rio de Janeiro e uma 

fabricante de pneus a ressarcir o Estado por 

ilegalidade na concessão.  

Obviamente a concessão de estímulos fiscais 

pode alavancar a economia local, atraindo novas 

empresas e consequentemente ampliando o número 

de empregos, mas este tipo de benefício ao setor 

privado deve ser extremamente transparente, uma vez 

que são recursos públicos que estão deixando de ser 

arrecadados.  Buscando dar maior transparência a 

essas concessões, uma vez que no “apagar das luzes” 

do ano de 2015, a Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo aprovou a revogação do Art. 145 da 

Constituição, o qual previa a publicidade das 

informações relacionadas às isenções, encaminhamos 

este projeto de lei nos mesmos moldes propostos pela 

Resolução nº 06/2016 da ATRICON - Associação 

dos membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a 

qual aborda a temáticas relacionadas à “Receita e 

renúncia de receita”. 

Ao normatizarmos as diretrizes estabelecidas 

pela ATRICON, visamos tornar a transparência nas 

isenções fiscais uma política contínua e independente 

de forças políticas. Certos que os demais 

parlamentares compreendem o momento em que 

vivemos no país, onde mecanismos de transparência 

são essenciais para a redução da descrença da 

população em relação às instituições, encaminhamos 

a presente proposta para apreciação desta Casa. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Infraestrutura e de Finanças. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 06/2017 

 

Modifica dispositivos do regimento 

interno, dispondo sobre a perda de 

lugar nas comissões e o desconto na 

remuneração em caso de falta.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Modifica o §1º ao artigo 289 da 

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

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 289. [...] 
 

§ 1º O Deputado que não comparecer 

à sessão ordinária terá descontado um 

trinta avos do respectivo subsídio 

mensal, e o não comparecimento à 

reunião nas comissões resultará em 
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desconto de um sessenta avos, salvo 

se licenciado ou com ausência 

justificada nos termos do artigo 23, § 

1º, III deste Regimento Interno. 
 

Art. 2º. Modifica o §1º do artigo 71 da 

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

a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 71. A vaga na comissão 

ocorrerá em virtude de renúncia, 

falecimento ou perda do lugar. 
 

§ 1º Além do que estabelece o caput 

deste artigo, a perda do lugar na 

comissão decorre do não 

comparecimento a 3 (três) reuniões 

ordinárias consecutivas ou a 8 (oito) 

reuniões intercaladas durante a 

sessão legislativa.” 
 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Vitória, 14 de Fevereiro de 2017. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Existem atualmente 16 comissões 

permanentes na Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo, contando cada uma delas, em média, com 5 

servidores que recebem entre R$ 2.917,87 e R$ 

4.438,63. Algumas das comissões se reúnem 

semanalmente, outras apenas quinzenalmente. Ocorre 

que conforme noticiado recentemente em um jornal 

de grande circulação do nosso Estado, o número de 

ausências dos parlamentares nas comissões têm sido 

elevado. No ano de 2016, Das 346 reuniões que as 

comissões realizaram, quase todas tiveram pelo 

menos um membro que não compareceu. Foram 

contabilizadas 316 faltas no ano, sendo as comissões 

com mais faltosos as de Finanças, Justiça e 

Educação. 

Atualmente o regimento interno não prevê 

punição aos faltosos similarmente à existente aos 

parlamentares ausentes em reuniões ordinárias. 

Buscando dar fim a esta problemática, propomos a 

redução de um sessenta avos (1/60) do subsídio 

mensal ao parlamentar que faltar a uma reunião de 

comissão, quantia correspondente a 422 reais. 

Estabelecemos ainda que o parlamentar perderá a 

vaga na comissão caso falte a mais de 8 reuniões 

intercaladas. 

Cientes da importância do trabalho 

desenvolvido nas comissões, contamos com o apoio 

dos demais parlamentares para a aprovação desta 

matéria que vai de encontro aos anseios da sociedade.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Defesa da Cidadania e de Finanças. 

 

 O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) - Senhor Presidente, pela ordem! Recorro à 

Comissão de Justiça da decisão ao Projeto de Lei n.º 

040/2017. 

  

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Defiro o pedido de V. Ex.ª. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 03/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Os Deputados abaixo-assinados, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, após 

ouvido o Plenário, a INCLUSÃO NA PAUTA e EM 

REGIME DE URGÊNCIA Do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 002/2008, de autoria do Deputado 

Estadual Da Vitória, que “Susta os efeitos de 

dispositivos do Decreto nº 254-R/2000 que aprova o 

Regulamento Disciplinar da Polícia Militar.” 

 

Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2017. 

 

DA VITÓRIA 

RODRIGO COELHO 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Expediente sujeito a deliberação. 

Em votação o Requerimento n.º 03/2017.  

 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço para encaminhar 

votação, na qualidade de autor.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória. 
 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, antes de me pronunciar encaminhando a 

votação, gostaria de registar e lembrar-lhe, Senhor 

Presidente Erick Musso, que solicitei a V. Ex.ª a 

votação nominal.  

 Primeiramente, cumprimento os profissionais 

de imprensa. Apresento à sociedade capixaba este 

projeto de decreto legislativo que tramita nesta Casa 

desde 2008. Não foi fácil, por isso estamos nesta 

tribuna. Durante todo o tempo que colocamos este 

projeto neste plenário, há uma pressão para que não 
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seja votado.  

 No decorrer do ano de 2014, os Senhores 

Deputado Claudio Vereza, Genivaldo Lievore, Lucia 

Dornellas, Roberto Carlos e Rodrigo Coelho, que está 

em plenário, assinaram o requerimento de urgência 

comigo, assim como o deputado do PDT, Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, fazendo uma 

modificação neste projeto. A modificação sustava os 

efeitos do regulamento disciplinar, que hoje rege a 

Polícia Militar e o Bombeiro Militar, em relação a 

sua disciplina. É um decreto da época do governo 

José Ignácio, que rege disciplina, inclusive privando 

liberdade. Fazendo a privação da liberdade dos 

militares estaduais, bombeiros e policiais militares. 

 A Constituição é clara: cada cidadão só pode 

ser preso em flagrante delito ou por mandado 

judicial, exceto o militar, quando definido em lei. 

Lei! Decreto não é lei! Portanto, até hoje esperamos 

do Governo do Estado, inclusive deste. Colocamos 

neste plenário que ele encaminhasse uma proposta de 

lei, como o Rio de Janeiro e Minas Gerais já fizeram. 

Agora estamos vivendo isso, vivendo um momento 

de dificuldade no Espírito Santo. Estamos com uma 

instituição centenária, cujos servidores estão abalados 

por conta de ameaça de perderem as suas funções e 

serem presos pela impossibilidade do diálogo. Por 

isso venho a esta tribuna desde o início do 

movimento que acontece no Espírito Santo. 

 Portanto, Senhor Presidente, peço que a 

votação seja nominal. E peço que cada um da 

sociedade capixaba e os nossos policiais militares 

fiquem atentos à votação dos nossos deputados. 

Nunca vi, no tempo em que estou nesta Casa, nesses 

três mandatos, uma ata demorar tanto assim. 

Agradeço ao Senhor Presidente por compreender e 

solicitar que pudéssemos votá-lo agora. Este projeto é 

muito importante para o momento em que estamos 

vivendo, momento de angústia para muitos servidores 

que estão sendo ameaçados de serem mandados 

embora, às vezes sem ter uma segurança de um 

procedimento que possa ser conduzido de forma 

legal. 

 A Polícia Militar e o Bombeiro Miliar hoje 

ainda, neste Espírito Santo, são regidos por um 

regulamento arcaico e diabólico, que não está 

amparado em nenhuma das regras legais da 

Constituição Federal do nosso país.  

 Peço aos nossos Senhores Deputados que 

apoiem esse requerimento de urgência, votando 

favorável conosco.  

 Senhor Presidente, para finalizar, o 

Congresso Nacional, a nossa bancada federal fez uma 

solicitação ao Governo do Estado para que 

permaneça com o Exército e com a Força Nacional 

em nosso estado. Peço a V. Ex.ª, nossos 

companheiros da Polícia Militar também têm boa 

relação com o Exército para dar a paz, que faça em 

nome desta Casa, é o que solicitamos.  

Muito obrigado, Senhor Presidente!  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - O Senhor Deputado Da Vitória pede à 

Mesa Diretora que a votação seja nominal, o que 

submeto ao Plenário, de acordo com nosso 

Regimento. 

 Em votação o pedido do Senhor Deputado Da 

Vitória para que a votação seja nominal. 

 Os Senhores Deputados que concordam 

permaneçam como estão; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

 O voto não será nominal.  

Quinze votos contrários. 

 Em votação. 

Os Senhores Deputados que aprovam 

permaneçam como estão; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

 Rejeitada a matéria, item 16, Requerimento 

n.º 03/2017, com dezesseis votos contrários. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 07/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

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

SESSÃO ESPECIAL, para debater A Campanha 

da Fraternidade (CF) 2017 tem como tema 

‘Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da 

vida’ e o lema ‘Cultivar e guardar a criação’ (Gn 

2.15), a realizar-se no dia 14/03/2017, terça-feira, as 

19:00 horas. 

 

Palácio Domingos Martins, 17 de fevereiro 

de 2017. 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A Campanha da Fraternidade (CF) do ano 

2017 tem como tema ‘Fraternidade: biomas 

brasileiros e defesa da vida’ e o lema ‘Cultivar e 

guardar a criação’ (Gn 2.15). Buscando alertar para o 

cuidado da criação, de modo especial dos biomas 

brasileiros, a campanha terá início em todo o país no 

dia 1º de março. 

No Brasil, a Campanha já existe há mais de 

50 anos e sua abertura oficial sempre acontece na 

quarta-feira de cinzas, época na qual a Igreja convida 

os fiéis a experimentarem três práticas penitenciais: a 

oração, o jejum e a esmola.  

Segundo o bispo auxiliar de Brasília (DF) e 

secretário geral da CNBB, Dom Leonardo Ulrich 
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Steiner, a proposta é dar ênfase a diversidade de cada 

bioma e criar relações respeitosas com a vida e a 

cultura dos povos que neles habitam, especialmente à 

luz do Evangelho. Para ele, a depredação dos biomas 

é a manifestação da crise ecológica que pede uma 

profunda conversão interior. “Ao meditarmos e 

rezarmos os biomas e as pessoas que neles vivem 

sejamos conduzidos à vida nova”, afirma. 

O texto-base está dividido em quatro 

capítulos, a partir do método ver, julgar e agir, faz 

uma abordagem dos biomas existentes, suas 

características e contribuições eclesiais. Também traz 

reflexões do tema sob a perspectiva de São João 

Paulo II, Bento XVI e o papa Francisco. Ao final, são 

apresentados os objetivos permanentes da Campanha, 

os temas anteriores e os gestos concretos previstos 

durante a Campanha 2017. 

Com o objetivo de aplicarmos todo esse 

contexto ao cenário do Estado Espirito Santo com 

todas as suas, diversidades e adversidades é que 

proponho a realização dessa Sessão Especial. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em discussão o Requerimento n.º 07/2017. 

(Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

 Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como estão; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

 Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

 A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 08/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

O deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e na forma do artigo 

165 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, requer 

à Vossa Excelência a realização de SESSÃO 

ESPECIAL PARA DISCUTIR A ATUAL CRISE 

NA SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL, 

considerando ser a Assembleia Legislativa 

indispensável na busca do diálogo e de soluções que 

deem fim a esse caos político e administrativo 

instalado na segurança pública do Espírito Santo, que 

já  dizimou quase 200 vidas e causou um enorme 

prejuízo financeiro à vários setores públicos e 

privados, acarretando um impacto negativo, sem 

precedentes, no desenvolvimento econômico e social 

do Estado. Registra-se que o Espírito Santo foi 

execrado na imprensa nacional e internacional, 

figurando nas manchetes jornalísticas como “terra de 

ninguém” e “terra do caos e da desordem”. A 

população de bem ficou refém da insegurança, do 

crime e da violência em um pesadelo real, nunca 

antes visto na história capixaba. Assim, diante do 

exposto, ratifico a importância do deferimento do 

presente requerimento, na certeza de que essa Casa 

de Leis abrirá suas portas para sociedade e para todas 

as instituições e famílias envolvidas, demonstrando 

independência e autonomia, não sendo omissa 

(“esperando a banda passar”) e não ficando de costas 

às expectativas e necessidades da população.  

Como parlamentar, democraticamente eleito 

para representar a sociedade capixaba, reafirmo a 

importância da mediação da Assembleia Legislativa 

como instrumento de restauração do equilíbrio e da 

tranquilidade social. E, na oportunidade, solicito que 

sejam convidados para a SESSÃO ESPECIAL 

PARA DISCUTIR A ATUAL CRISE NA 

SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL: Governo 

do Estado do Espírito Santo, Polícias Militar e Civil, 

Associações Representativas, Familiares e Esposas 

de Policiais Militares, Fecomércio, Findes, Igrejas, 

OAB, Entidades da Sociedade Civil Organizada e a 

População em Geral. 

 

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2017. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Deputado Estadual - Democratas 

 

O caos que vivemos na segurança pública 

somente terá fim por meio da promoção 

indispensável do diálogo, da humildade, do perdão, 

da cessão e do equilíbrio de ambas as parte 

envolvidas. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em discussão o Requerimento n.º 08/2017. 

(Pausa) 

 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Senhor Presidente, pela ordem! Peço a 

palavra para encaminhar votação. 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço, como autor. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto S. Ex.ª se 

encaminha à tribuna, recorro à Comissão de Justiça 

quanto ao Projeto de Lei n.º 047/2017, item 12. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Deferido o pedido de V. Ex.ª. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, o requerimento que estamos 

pedindo a esta Casa é para uma sessão especial para 

discutir a segurança no Espírito Santo, convocando o 

Governo do Estado, as igrejas, as mulheres dos 

militares, a OAB, enfim, todas as forças vivas do 
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Espírito Santo para discutirmos o que está 

acontecendo no Espírito Santo e o que pode ser feito. 

Fala-se muito que está havendo interferência 

de outros estados. Recordo-me que, no Evangelho, 

Cristo disse que se deve perdoar até sete vezes 

setenta. Há uma preocupação em não perdoar os 

militares que tomaram a atitude por intermédio de 

suas esposas. Não discutiremos problemas se o 

Estado pode ou não dar quarenta por cento. O que 

pode, e queremos, é que o povo saiba que esta Casa 

não tem medo de discutir um assunto desses. O que 

estamos propondo é que esta Casa discuta o que está 

acontecendo nos quartéis, nas ruas, que ouça o 

comércio, o povo. 

Hoje vim do litoral. De Piúma até o 

aeroporto, não vi um policial na rua, nem da 

Segurança Nacional, nem do Exército. Hoje 

Cachoeiro de Itapemirim, o comércio de modo geral, 

está reunido. Não sabe o que faz, se fecha de uma 

vez, porque ninguém sabe o que pode acontecer no 

dia de amanhã. 

Estamos pedindo que a Assembleia 

Legislativa faça uma reunião para ouvir todos. Não 

estamos pedindo para dar quarenta e três por cento, 

não estamos pedindo coisas impossíveis, estamos 

pedindo para discutir, para que esta Casa não seja 

omissa, não assista à banda passar e não faça nada. 

Este é o nosso sentido: uma sessão 

organizada, com a OAB, com todos os setores 

religiosos, com os Senhores Deputados que vão 

entrar aqui para discutir, e depois não vão receber 

pito do governo, porque estão fazendo reuniões 

clandestinas. Esta Casa tem o dever, tem a obrigação 

de dizer ao povo que é uma Casa que merece discutir 

e estudar os assuntos. Inclusive ouvir o governo do 

Estado. Não queremos coisas absurdas, mas a 

Assembleia não pode se omitir, tem a obrigação de 

discutir o pior de todos os assuntos de toda a história 

do Espírito Santo, que é a falta de segurança. Muito 

obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Em votação.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Solicito a 

V. Ex.ª recomposição de quorum para efeito de 

votação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - É regimental.  

Em recomposição de quorum. (Pausa) 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 
 

Encerrada a verificação de quorum.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Dary Pagung, Esmael 

de Almeida, Gilsinho Lopes, Hudson 

Leal, Jamir Malini, José Esmeraldo, 

Luzia Toledo, Nunes, Pastor Marcos 

Mansur e Rodrigo Coelho) 

 

(Registraram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Da Vitória, Doutor Hércules, 

Doutor Rafael Favatto, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, Erick 

Musso, Euclério Sampaio, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Janete de Sá, 

Marcelo Santos, Marcos Bruno, 

Padre Honório, Raquel Lessa, Sandro 

Locutor, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço)  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Há quorum para votação. 

Em votação. 

Os Senhores Deputados que aprovam 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem 

com o braço alto. (Pausa) 

Rejeitada a matéria, contra quinze votos.  

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero declarar meu voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Senhor Deputado Freitas, com a palavra 

para declarar seu voto.  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem!  

 

Solicito a V. Ex.ª a palavra logo após o 

Senhor Deputado Freitas, para declarar voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Ressalto que ainda temos o próximo item.  

Com a palavra o Senhor Deputado Freitas. 

Está assegurada regimentalmente a palavra 

de todos aqueles que quiserem declarar voto.  
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Dary 

Pagung, Esmael de Almeida, 

Gilsinho Lopes, Jamir Malini, José 

Esmeraldo, Pastor Marcos Mansur e 

Nunes) 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, agradeço a V. Ex.ª a oportunidade da 

declaração de voto e do porquê votei favorável ao 

requerimento do Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço, um experiente Deputado, decano desta Casa, 

que faz um requerimento a esta Casa, que é o 

Parlamento do Estado do Espírito Santo, para que 

pudéssemos fazer no Parlamento, que vem da palavra 

parlar, uma sessão especial muito rapidamente para 
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discutir, do meu ponto de vista, o principal tema do 

Estado do Espírito Santo, desde que aqui eu moro, há 

vinte e dois anos. Há vinte e dois anos moro no 

Estado do Espírito Santo por opção que fiz de morar; 

muito bem acolhido pela sociedade como um todo, 

principalmente no norte do Estado.  

Estou aqui pelo terceiro mandato nesta Casa, 

eleito sempre ampliando os votos. E estou 

convivendo com o pior problema que já houve, no 

tempo que estou aqui no Estado do Espírito Santo. E 

somos demandados o tempo todo, principalmente eu. 

Ao chegar ao interior, ao chegar à minha base sou 

demandado o tempo todo sobre o que está 

acontecendo no Estado do Espírito Santo. Mas não 

temos resposta. Ficamos sem respostas, porque não 

existe a verdade, Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço. Existe a verdade do governo, existe a 

verdade das polícias e existe a verdade que ninguém 

sabe da verdade. E quando V. Ex.ª, com toda sua 

experiência vivida ao longo desses seus cabelos 

brancos no Estado do Espírito Santo, ocupando todos 

os cargos que já ocupou, faz um requerimento para 

discutir o tema com a sociedade civil organizada que 

precisa debater esse tema, isso é negado neste 

plenário. Não com o meu voto! Votei favorável.  

Não posso acreditar que um homem da sua 

responsabilidade, da sua experiência queira brincar 

com um tema desses, que não é de brincar. Tenho 

discutido esse tema, defendi esta Casa, se V. Ex.ª ali 

estivesse, defenderia esta Casa da mesma forma. 

Porque quando foi colocado que acontecem reuniões 

às escondidas, ninguém colocou onde aconteciam as 

reuniões às escondidas e nem quem fazia as reuniões 

às escondidas. É muito peculiar, próprio que esta 

Casa, que é o Parlamento do povo capixaba, que é o 

legítimo poder do povo capixaba, conclame a 

sociedade civil com todos os interessados a vir a este 

Parlamento para debater o pior problema e o tema 

mais importante da sociedade neste momento porque, 

o que observamos e o que ouvimos é que não está 

havendo oportunidade de diálogo, que não está 

havendo oportunidade de debate! Então, por que não 

debater?  

Minha consciência fica muito tranquila. A 

partir de hoje tenho a resposta para toda demanda que 

tiver na minha base de que tivemos um requerimento 

para discutir o tema muito rapidamente, mas que 

infelizmente, não foi aprovado nesta Casa. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado Da 

Vitória. 
 

 O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente Erick Musso, cumprimento V. Ex.ª e, mais 

uma vez, a sociedade capixaba.  

Quero registrar a justificativa do meu voto. O 

que votamos na Assembleia Legislativa agora há 

pouco, é um requerimento do Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço, solicitando que esta Casa realize 

uma sessão especial para tratar, discutir a atual crise 

na segurança pública do Espírito Santo.  

Acredito que todos os Deputados desta Casa 

tenham sido demandados pela sociedade em relação 

ao problema que vivemos na segurança pública. E 

qual o papel da Assembleia, que representa o povo, 

neste momento? Olhe, a oportunidade que tínhamos 

era agora. Meu voto foi favorável, Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço. Se mais alguém protocolar um 

projeto nesta Casa, votarei favorável, porque esta 

Casa não pode se curvar a um problema que causa 

dor à sociedade. 

Há, muitas vezes, toda uma máquina de 

informação para falar que temos a segurança 

reestabelecida no Estado, mas só se for segurança 

virtual! Agradecemos ao Governo, solicitamos que o 

Governo continue apoiando a Força Nacional e o 

Exército para que continuem, mas os prefeitos de 

todo o Estado do Espírito Santo estão gradativamente 

cancelando as programações do carnaval, que gera 

grande movimento na economia em cada município. 

Agora há pouco foi em São Mateus, já foi em Piúma, 

em Conceição da Barra, e acredito que será também 

em Aracruz, Senhor Deputado Erick Musso, V. Ex.ª 

que é o Presidente desta Casa e mora naquele 

Município.  

Então, tem alguma coisa errada! A instituição 

Polícia Militar faz falta sim, porque, como o Exército 

de Gideão, poucos trazem um resultado muito 

melhor, porque conhecem cada um dos bandidos que 

estão soltos para roubar, para furtar e que também 

vão querer melhorar sua renda no período de carnaval 

- estão certos!  

Não podemos deixar esse tema sem 

discussão. Não sou doutor em segurança, mas 

conheço um pouco, são vinte e seis anos atuando no 

Espírito Santo. Precisamos debater isso sim, mas não 

debater virando as costas para o diálogo. O Governo 

precisa de ajuda, e me coloco à disposição do 

Governo. Não tem um cidadão em sã consciência 

neste Estado que vai torcer para que isso não seja 

resolvido, porque cada um de nós sofre a angústia do 

cidadão.  

Acredito que esses motivos levaram o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço a fazer o papel desta 

Casa, a debater e a encaminhar uma forma de 

também sugerir solução. Acho que ninguém resolverá 

isso sozinho e não tenho dúvida de que nem o 

Governo do Estado o fará, senão já teria resolvido.  

Esta Casa chancela todas as ações de 

investimento do Governo do Estado. E quanto à 

proposição de V. Ex.ª, Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço, no alto da experiência de vida e também de 

vida pública de S. Ex.ª, tenho certeza que foi das 

melhores intenções. Meu voto é favorável e 

continuarei me colocando à disposição para que 

possamos chegar a um entendimento e convencer a 

quem não quer o apoio das outras instituições que 

esta Casa está presente para ajudar! 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
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Sergio Majeski, para justificação de voto. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - É 

espantoso quando um Deputado propõe uma 

discussão com a Casa aberta, para que toda a 

sociedade possa vir participar, para que os dois lados 

envolvidos possam vir participar e para que os 

Deputados também possam, pois podem ou não 

participar; não são obrigados a participar. Esta é a 

chance.  

Parabenizo o Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço pela iniciativa, porque este seria um campo 

neutro. Esta Casa é chamada de Casa do Povo, então 

seria uma grande oportunidade para o povo falar, 

debater, discutir e quem sabe encontrar um caminho,  

uma solução. E ainda que não fosse esse o resultado, 

seria a oportunidade desta Casa mostrar que está 

participando desse processo. Aqui, então, o governo 

não poderia dizer que estaríamos nos reunindo às 

escondidas porque a Casa estaria aberta. Aliás, como 

esteve aberta à reunião daquela fatídica terça-feira, 

quando vinte e um deputados estiveram aqui com 

várias outras pessoas. 

Lamento que a Casa, que é a casa do povo, 

que tem o nome de parlamento, se negue a parlar, se 

negue a debater, a falar. Esta é a principal ou uma das 

principais funções aqui: debater. Isso mais uma vez 

apequena a nossa Casa, apequena a nossa atividade, 

porque é um momento sério, é um momento de 

debate, sim. As pessoas não podem se furtar ao 

debate. Não interessa qual seja o posicionamento, não 

posso me furtar de me posicionar sobre aquilo que 

penso, desde que muito bem fundamentado, 

obviamente. Então, é muito estranho que a maioria 

dos deputados presentes não tenham aprovado o 

requerimento do colega Deputado Theodorico 

Ferraço, num momento em que isso precisa ser 

debatido e esta Casa perde uma oportunidade de 

mostrar à sociedade que, sim, está disposta a 

participar desse debate, está aberta, não se furta a 

esse debate. Mas creio que muita gente ainda está 

assustada com o pito levado do governador em cadeia 

nacional, praticamente, e talvez isso tenha pesado 

nesta decisão. 

Então, parabenizo mais uma vez o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço pela iniciativa e 

lamento mais uma vez os deputados terem votado 

contra uma iniciativa tão nobre. 

  

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PEN) -  Senhor Presidente, pela ordem! Requeiro a 

V. Ex.ª recomposição de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  É regimental. Faremos a recomposição de 

quorum.  

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

Encerrada a verificação de quorum. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Amaro 

Neto, Bruno Lamas, Da Vitória, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Doutor 

Rafael Favatto, Eliana Dadalto, 

Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 

Esmael de Almeida,  Euclério 

Sampaio, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Gilsinho Lopes, Jamir 

Malini, Janete de Sá, José Esmeraldo, 

Marcelo Santos, Marcos Bruno, 

Nunes,  Padre Honório, Pastor 

Marcos Mansur, Raquel Lessa, 

Sandro Locutor, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço) 

 

Há quorum. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 04/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais e com fulcro no art. 112 da 

Resolução 2700/09, R E Q U E R a V. Exª, ouvido o 

Plenário, que o Grande Expediente da sessão a ser 

realizada 20 de fevereiro do corrente ano, seja 

destinado a apresentação de uma proposta de 

implantação de práticas de justiça restaurativa neste 

Estado. 

O aludido tema, que é uma tendência na 

resolução dos conflitos de forma célere e informal, já 

é tratado pelo próprio poder judiciário, através da 

Resolução 225/2016 do CNJ, que dispõe sobre a 

política nacional de Justiça Restaurativa.  

A abordagem do tema na sessão em 

referência, seria conduzida pela religiosa Imelda 

Maria Jacoby e o advogado Vinicius Franscisco 

Toazza, ambos da cidade de Passo Fundo, Estado do 

Rio Grande do Sul.  

 

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2017. 

 

FREITAS 

Deputado Estadual 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputado Luzia Toledo) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Em discussão o Requerimento n.º 

004/2017. (Pausa)   
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Não havendo quem queria discuti-lo, informo 

aos Senhores e às Senhoras Deputadas que esta 

votação é nominal. 

Os Senhores Deputados que votarem SIM, 

aprovam o requerimento; os que votarem NÃO, 

rejeitam. (Pausa)  

V. Ex.ª mudou o Regimento para esse tipo de 

assunto. 

 

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa) 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

Encerrada a votação. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votaram os 

Senhores Deputados Doutor Hércules 

e  Rodrigo Coelho) 

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Bruno Lamas, Da Vitória, Enivaldo 

dos Anjos, Esmael de Almeida, 

Euclério Sampaio, Freitas, Marcos 

Bruno, Padre Honório, Sergio 

Majeski e Theodorico Ferraço; votam 

NÃO os Senhores Deputados Almir 

Vieira, Amaro Neto, Dary Pagung, 

Doutor Rafael Favatto, Eliana 

Dadalto, Gildevan Fernandes, 

Gilsinho Lopes, Jamir Malini, Janete 

de Sá, José Esmeraldo, Luzia Toledo, 

Marcelo Santos, Nunes, Pastor 

Marcos Mansur, Raquel Lessa e 

Sandro Locutor)  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Votaram SIM dez Senhores Deputados; 

votaram NÃO dezesseis Senhores Deputados; uma 

abstenção do Presidente, regimentalmente impedido 

de votar. 

Rejeitada a matéria. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem!  Peço a palavra para justificar 

o voto.  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Estou na fila primeiro 

e como primeiro inscrito na Fase das Comunicações, 

quero, além de justificar o voto, me manifestar sobre 

Vila Velha e também dizer que ocorreu mais um 

suicídio na famigerada Terceira bem paga Ponte. Esta 

Casa tem que entrar neste debate, Senhor Presidente.    

Queria entrar neste debate hoje. Como me 

inscrevi e fui o primeiro, para variar, mas não 

consegui tendo em vista o requerimento de V. Ex.ª, 

voltarei nesta semana. Essa pouca vergonha da 

Terceira Ponte tem que acabar e não podemos 

continuar vendo as pessoas perdendo suas vidas.  

Falarei também um pouquinho de Vila Velha 

e mostrarei como está abandonada pelo poder 

público. Auxiliarei o prefeito de Vila Velha, Max 

Filho, apontando as dificuldades que o povo de Vila 

Velha passa, até em face de que não estou sentindo 

que os legisladores daquele município estão com 

muita disposição em fazer isso. Obrigado, Senhor 

Presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Freitas para justificar voto. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, gostaria que V. Ex.ª colocasse a atenção 

no meu requerimento. Não posso imaginar que 

alguns colegas coloquem o coração em posições.  

Deixamos passar agora uma oportunidade 

ímpar para o Parlamento do estado do Espírito Santo 

e prefiro não levar isso para o campo da disputa 

porque quem perde é o Parlamento. O requerimento é 

da Pastoral Carcerária da Diocese de São Mateus. 

Temos, no nosso estado, monitores do curso de 

Justiça Restaurativa que estão ministrando há algum 

tempo, desde 2015, em São Mateus. A religiosa 

senhora Imelda Maria Jacoby e o advogado Vinicius 

Franscisco Toazza, da cidade de Passo Fundo, no Rio 

Grande do Sul, queriam apresentar nesta Casa a 

proposta de implantação de práticas de Justiça 

Restaurativa no nosso estado.  

No momento em que discutimos a segurança 

do país, o sistema penitenciário do país do jeito que 

está, o município de São Mateus passa por uma 

experiência importante de ressocialização e desde 

2015 vem recebendo essa profissionalização, essa 

capacitação. Por força desses monitores estarem no 

estado do Espírito Santo - sugerido e demandado pela 

Pastoral Carcerária da Diocese de São Mateus - faço 

um requerimento deste nesta Casa e percebo que 

pessoas de princípio, com princípio cristão, com 

princípio humano, que poderiam dar oportunidade de 

dez minutos no Grande Expediente para que alguém, 

com muito preparo, com muita ponderação, com 

muito equilíbrio pudesse falar a esta Assembleia e ao 

estado do Espírito Santo, usando o canal de 

comunicação desta Casa, têm cerceado o direito de 

mostrar isso para o estado do Espírito Santo. É óbvio 

que não ficamos felizes. Mas quem imagina que 

prejudicou o Senhor Deputado Freitas em uma 

matéria dessas, acho que prejudicou a Casa, a 

Assembleia, prejudica o espírito receptivo do 

espírito-santense, do capixaba.  

De coração, neste momento, peço desculpas 

para a senhora Imelda Maria Jacoby e para o 

advogado Vinicius Franscisco Toazza, em nome 

desta Casa e em nome do povo capixaba, porque 

definitivamente não é assim que o povo espírito-

santense recebe, não é assim que foram recebidos no 

estado no Espírito Santo; e, muito ao contrário, já 

estão aqui há mais de um ano. Mas infelizmente teve 
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a votação de um requerimento que antecedeu a este e 

que preciso me posicionar enquanto pessoa de 

personalidade e coerência com os princípios e com os 

valores. Eu  precisei me posicionar e posicionando 

cria-se  uma divisão: porque posicionou assim, nos 

posicionaremos de outra forma.  

Peço perdão aos monitores e agradeço a 

oportunidade, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE -  (ERICK MUSSO -  

PMDB) -   Findo o tempo destinado à fase das 

Comunicações, passa-se à Ordem do Dia. 

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

da Constituição Estadual, do veto total aposto 

ao Projeto de Lei n.º 94/2016, de autoria da Deputada 

Luzia Toledo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

indicação dos dados identificadores das empresas que 

prestam serviços de segurança e vigilantes, em 

estabelecimentos em que se realizem eventos no 

Estado. Publicado no DPL do 

dia 20/04/2016. Mensagem de Veto n.º 429/2016, 

publicada no DPL do dia 06/12/2016. 

Em razão de não ter sido concluída a 

definição dos membros das Comissões 

parlamentares, na forma do art. 66, § 6º, da 

Constituição Estadual, ficam sobrestadas as demais 

matérias constantes na pauta. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem.  Faço mais uma vez o 

registro, solicitando a V. Ex.ª um minuto de silêncio. 

 

O SR. PRESIDENTE -  (ERICK MUSSO -  

PMDB) -   Deferido do pedido de V. Ex.ª.   

André Monteiro dos Santos, Soldado 

Monteiro, do 6º Batalhão e Marcos Antônio Garcia 

da Silva, Sargento Garcia, 8.ª Companhia 

Independente, um minuto de silêncio. (Pausa)  
 

(A Casa presta a homenagem) 
 

O SR. PRESIDENTE -  (ERICK MUSSO -  

PMDB) -   Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 
Senhor Presidente, queria também lamentar a morte 

dos dois policiais na semana passada. O Soldado 

Garcia servia em Santa Maria de Jetibá, muito 

querido por toda a cidade e muito respeitado pelos 

excelentes serviços prestados. É lamentável a morte 

de dois policiais na semana passada. 

Senhor Presidente, gostaria de questionar 

novamente, já tinha questionado na semana passada. 

Estamos na última semana do mês, praticamente, e 

até agora não tem essa definição das Comissões. Isso 

está se alongando demais, fazendo a pauta acumular 

quantidade imensa de matérias que precisam ser 

votadas, precisam andar. Gostaria de uma 

justificativa para esta demora, o que está faltando 

para que se defina essas Comissões? Porque, se está 

havendo reuniões para debater sobre isso, não fui 

convocado para nenhuma! Então, não sei quem está 

definindo isto, mas há de ter justificativa para esta 

demora, porque era para a semana passada e 

deixaram para esta semana e hoje, ninguém definiu 

nada. Gostaria de justificativa da Mesa sobre esta 

situação. 

 

O SR. PRESIDENTE -  (ERICK MUSSO -  

PMDB) -   Antes de conceder a palavra ao Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur, me aterei somente 

à questão regimental da Mesa, que tem como prazo 

para que o Senhor Deputado Amaro Neto apresente 

até amanhã, haja vista que a partir do momento em 

que foi solicitado, tem cinco sessões para apresentar a 

composição das Comissões. Então, o prazo do Senhor 

Deputado Amaro Neto expira amanhã e S. Ex.ª  tem 

esse prazo regimental.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur. 
 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) - Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de 

ter falado na fase das Comunicações e, como não foi 

possível, quero aqui declarar meu total apoio ao 

movimento que está acontecendo em Cachoeiro de 

Itapemirim, neste momento, pelos Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais e pelo Sindicato Rural em 

relação ao repúdio pela permissão do Ministro da 

Agricultura de importar café conilon do Vietnã.  

Isto trará grandes prejuízos, principalmente 

para os produtores do Estado do Espírito Santo. 

Teremos um prejuízo de um bilhão e meio, se isto 

acontecer. Serão quatrocentos mil empregos afetados, 

contra apenas dois mil empregos que as torrefadoras, 

que pleiteiam a importação desde café, terão. Então, 

o prejuízo é muito grande. 

Quero destacar a participação do nosso 

secretário de Agricultura do Estado, Octaciano Neto, 

que tem se pronunciado de maneira muito 

contundente contra este movimento também.  

O senador Ricardo Ferraço acabou de 

protocolar no senado um projeto de decreto 

legislativo para barrar e tornar sem efeito as decisões 

do Ministério da Agricultura. O senador Ricardo 

Ferraço diz: O Ministério da Agricultura, em lugar 

de defender o agricultor, professa sua covardia ao 

autorizar a importação de café. Vamos às vias de 

fato para barrar essa brutalidade contra quem bota a 

mão na terra para gerar riqueza com trabalho 

honesto. Então, S. Ex.ª está dizendo que torna sem 

efeito a decisão do ministro da Agricultura. 

Senhor Presidente, fica o nosso repúdio, o 

nosso apoio a todo o movimento. Foi feito esse 

movimento em Rio Bananal, está acontecendo agora 

em Cachoeiro de Itapemirim e estou me posicionando 

ao lado do agricultor capixaba, ao lado  do produtor 

do café conilon do nosso Estado.  

Realmente, concordo com o senador Ricardo 

Ferraço. É uma brutalidade, uma covardia contra a 

nossa agricultura num tempo de crise como este. 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Concedo a  palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) -  
Senhor Presidente, gostaria de fazer um apelo a V. 

Ex.ª e à Mesa. Quando entramos nesta Casa se fazia a 

discussão da ata. O colega dizia que discutiria a ata, 

mas aproveitava e falava por dez minutos. Acabamos 

com isso, naquele tempo. Foi um consenso dos trinta 

colegas e acabamos com isso. 

Entendemos que a ata poderá ser discutida se 

for proposta alguma emenda. Se não houver nenhuma 

emenda, não há necessidade de discutirmos a ata, 

simplesmente o presidente poderá fazer como vem 

fazendo há quase dez anos, considerando a ata 

aprovada como lida, e poderíamos ganhar mais 

tempo. É a nossa sugestão. Gostaríamos que V. Ex.ª 

acatasse, se for o caso. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Senhor Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Concedo a  palavra ao Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - O Senhor Deputado Pastor Marcos Mansur 

foi muito feliz quando falou sobre o movimento que 

está sendo realizado em Cachoeiro e que vai para 

todo o Norte, para todo o Espírito Santo. 

Neste exato momento em que S. Ex.ª acaba 

de ler um projeto de resolução, do senador Ricardo 

Ferraço, para proibir a importação de café, a 

deputada federal Norma Ayub está pedindo ao 

Senhor  Presidente da República, por meio de um 

pronunciamento na Câmara dos Deputados, que não 

permita que aconteça essa importação e que S. Ex.ª 

vete o  voto  do senhor ministro da Agricultura. 

É bom que se registre que a bancada do 

Espírito Santo foi ao ministro da Agricultura para 

protestar, para pedir que S. Ex. não autorizasse. E S. 

Ex.ª bateu na mesa e disse que primeiro precisaria 

saber quem é que o estava acusando de levar propina 

das grandes indústrias de café solúvel, dos 

importadores. Foi quando o senador Ricardo Ferraço 

disse: Senhor ministro, uma coisa é com a polícia, e é 

isso que o senhor está falando; outra coisa, é o que 

estamos fazendo aqui, em nome do Espírito Santo. E 

então, toda a bancada se apresentou, pediu, 

conversou com S. Ex.ª, discutiu. Ele saiu da reunião e 

no outro dia deu voto favorável. 

Isso significa pragas e mais pragas que 

podem vir para afetar os cafezais do Espírito Santo. 

Isso significa que os grandes produtores, que estão 

concentrados no norte do Espírito Santo e que 

conseguiram um preço razoável no café, terão agora 

um concorrente do Vietnã. O Governo está baixando 

a taxa de importação para beneficiar meia dúzia da 

produção do café solúvel. 

  Fica registrado nosso protesto. Não tenho 

mais o que dizer. Isso é uma molecagem com o 

Espírito Santo e com os produtores do café conilon 

em todo o nosso Estado! 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Concedo a  palavra ao Senhor Deputado 

Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PMDB) - 
Senhor Presidente, inicialmente quero cumprimentá-

lo no exercício da Presidência, igualmente a todos os 

membros da Mesa Diretora. 

 Como os colegas deputados, quero 

manifestar minha total indignação com a tentativa de 

golpe contra os cafeicultores brasileiros e toda a 

economia capixaba. 

Fiz questão de escrever, porque o Ministério 

da Agricultura, que deveria defender a produção 

nacional, quer passar a importar café do Vietnã, 

quebrando um compromisso assumido com os nossos  

produtores. 

O café é a mais tradicional e importante 

atividade agrícola do Espírito Santo, responsável, 

Senhor Deputado Bruno Lamas, por trinta e cinco por 

cento do PIB agrícola capixaba. O conilon é a 

principal fonte de recursos em oitenta por cento das 

propriedades rurais capixabas localizadas em terras  

quentes. 

É um absurdo que o Governo Federal, mais 

uma vez, que tem uma dívida histórica com o nosso 

Estado, nos tome de assalto nessa manobra que 

beneficia apenas uma minoria de grandes empresas.     

Já perdemos o Fundap, Senhor Presidente, 

vivemos o drama causado pela lama de Mariana, 

sofremos com a carência de infraestrutura em nossos 

portos e terminais públicos, as obras do aeroporto, 

enfim, é uma verdadeira novela. E, agora, mais um 

golpe, justamente no momento em que os produtores 

se preparavam para se recuperar da pior Seca dos 

últimos oitenta anos no estado. Já amargam a queda 

do preço do café, acumulando prejuízos somente com 

a iminência da importação do produto... 

Temos qualidade reconhecida e plena 

capacidade de suprir o mercado. Nossos produtores 

não merecem esse desrespeito!  

Na próxima quarta-feira, o presidente Michel 

Temer, que é do meu partido, avaliará o parecer do 

Ministério da Agricultura na reunião da Câmara de 

Comércio Exterior. Espero que Sua Excelência tenha 

sensibilidade para defender os produtos brasileiros e, 

sobretudo, capixabas. Caso contrário, quero falar isto 

aqui para a TV Ales, será difícil minha permanência 

no PMDB, por um crime cometido contra a 

população do Espírito Santo e do Brasil. Terei que 

deixar o partido, se nosso principal representante 

nacional não estiver ao lado do estado.  

Somos o segundo maior produtor de café do 

Brasil e o primeiro em produção de café conilon, 

num sistema predominante da economia familiar. A 

produção de café no estado, Senhor Presidente, 
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Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, emprega 

mais de quatrocentas mil pessoas direta e 

indiretamente. Não há sentido nessa importação que 

não seja para beneficiar poucos poderosos 

empresários. Não aceitaremos sofrer mais esse 

prejuízo social, econômico e ambiental, e lutaremos 

com nossos argumentos técnicos e políticos para que 

o pior não aconteça.  

Parabenizo aqui a bancada federal, na figura 

do senador Ricardo Ferraço, da Senhora Deputada 

Norma Ayub - de quem o Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço acabou de falar - e do Senhor 

Deputado Evair de Melo, que tem lutado de todas as 

formas para impedir esse malefício à população 

brasileira, em especial à população do Espirito Santo. 

E registro, novamente, que, caso isso ocorra, não 

terei condições alguma de permanecer filiado ao 

PMDB.  

Muito obrigado, Senhor Presidente!  
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Hudson Leal) 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Como representante 

das regiões Norte e Noroeste, faço coro com as  

palavras dos nossos colegas Deputados porque 

participei da reunião, hoje, na Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo - 

Faes.  

Falo a todos os colegas Deputados presentes 

que pude ver o desespero no olhar e no semblante de 

cada produtor que participou dessa reunião. Pude 

ouvir depoimentos e reclamações dos produtores 

rurais que já não conseguem ver um fio de esperança 

para continuar a viver do trabalho honesto que é o 

trabalho rural.  

Hoje, após nossos agricultores enfrentarem 

tantas dificuldades, sejam elas hídricas, da seca, 

financeira ou de doenças em suas lavouras, agora têm 

que enfrentar deslealdade dessa proposta do governo 

federal de importar o café subsidiado do Vietnã. Não 

é admissível que uma categoria, que já enfrenta tantas 

dificuldades climáticas e financeiras, sofra mais um 

baque do governo federal. Os produtores já 

enfrentam a seca, a crise hídrica, e agora terão que 

enfrentar essa competição desleal com o café 

importado. Não podemos aceitar isso! Temos que nos 

unir e enfrentar essa situação juntos - nós, deputados 

aqui presentes! Coloco-me à disposição dos 

agricultores e da sociedade capixaba para lutar por 

nossa agricultura e por nossos direitos.  

Segundo orientação do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa - ficou 

determinado que a partir do último dia 15 de 

fevereiro seja reduzido de dez para vinte por cento o 

valor do imposto cobrado para importação de café 

robusta. Com essa decisão, os produtores rurais e 

analistas do setor avaliam que o mercado será 

inflado, com a entrada de um milhão de sacas de café 

de sessenta quilos ou duzentas e cinquenta mil 

toneladas mensais do grão, durante os meses de 

fevereiro e maio deste ano.  

Pergunto a todos os presentes: como os 

produtores rurais poderão honrar seus empréstimos e 

financiamentos dessa forma? Se isso realmente se 

confirmar, acarretará diversos prejuízos para o setor 

produtor de café e para a economia do país, gerando 

ainda mais desemprego no campo e dificuldades dos 

produtores em honrarem seus compromissos com os 

bancos.  

Agora a pouco, fui informada que, diante 

dessa notícia, os produtores rurais decidiram que, na 

próxima quarta-feira, dia 22 de fevereiro, a partir das 

7h, irão parar a BR 101 com máquinas e tratores até 

serem recebidos pelo ministro da Agricultura. Não 

podemos cruzar os braços. Temos que nos unir aos 

produtores e lutar com todas as nossas forças para 

reverter essa situação.  

Fica registrado o meu apelo. Muito obrigada.  
 

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

Presidente, pela ordem! Quero me pronunciar com 

relação a essa ameaça que já foi, inclusive, definida 

pelo Ministério da Agricultura, mas ainda falta a 

decisão do Conselho da Camex - Câmara de 

Comércio Exterior - que normalmente se reúne de 

dois em dois meses, Senhor Deputado Da Vitória.  

No entanto, o Conselho se reunirá no dia 22 

agora para discutir e votar essa definição que seria o 

último espaço de discussão de se liberar a importação 

do café do Vietnã, que está comprometendo inclusive 

a agricultura capixaba e mais de quatrocentas mil 

pessoas, trabalhadores e produtores em um universo 

de três milhões de habitantes que o Espírito Santo 

tem. Mais de quatrocentas mil pessoas estão 

envolvidas na agricultura e terão seus negócios e sua 

produção comprometidos com esse problema. 

Não estivemos presentes hoje cedo, mas a 

Senhora Deputada Eliana Dadalto esteve presente 

representando esta Assembleia Legislativa nessa 

reunião que aconteceu na Federação  da 

Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito, onde 

foram definidas algumas atitudes por parte dos 

produtores e por todos aqueles que quiseram apoiar.  

Infelizmente, eles estão sem alternativa 

porque não acreditam mais na classe política, Senhor 

Deputado Padre Honório, e eles não acreditam mais 

porque é uma insanidade o que estão fazendo, 

Senhora Deputada Luzia Toledo. Diante de tantos 

prejuízos que amargaram nossa agricultura e 

cafeicultura, diante de tantas perdas que estamos 

tendo e diante de tantos problemas que estamos 

enfrentando ultimamente, ainda somos golpeados 

com essa ameaça ao Espírito Santo.  

Não tendo muita opção, eles farão um 

movimento na altura do município de Jaguaré, em 

Barra Limpa, região onde fica o trevo da entrada de 

Jaguaré, para parar a BR 101 e ver se conseguem 

com que essa comunicação chegue ao Governo 

Federal.  

Já fizemos alguns movimentos e isso não é 
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segredo, está na internet. 

Estou chamando a atenção de todos os 

capixabas para essa movimentação que ocorrerá, 

diante da ameaça que passamos. Fizemos 

reiteradamente documentos nesta Assembleia 

Legislativa, assinados por todos os Deputados desta 

Casa e enviados ao ministro Blairo Maggi e à 

presidente da República, na época a Dilma Rousseff, 

que saiu por impeachment. Mandamos outro 

documento para o presidente Michel Temer, mas 

nada foi resolvido com relação a essa questão.  

Estou, nesta sessão, chamando a atenção de 

todos porque esta Casa tem que se manifestar e se 

movimentar, uma vez que a ameaça é grande e os 

nossos prejuízos são insuportáveis. Não aguentamos 

mais isso. Os produtores precisam e querem 

continuar acreditando na classe política, mas posso 

dizer aos senhores que, por acompanhar o setor, vejo 

a decepção que possuem por não conseguirmos, por 

mais que tentemos, resolver esse grave problema para 

todos nós.  

Fica registrado também o nosso 

posicionamento contra a importação do café Conilon 

do Vietnã ou de onde quer que seja porque realmente 

temos o controle do café e não podemos permitir que 

pragas entrem em nossa produção trazendo 

problemas futuros e irreparáveis, pois sabe-se lá 

quando conseguiremos nos recuperar. Registro 

novamente o nosso pronunciamento contrário.           
 

O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Este é um tema muito 

importante, sobre o qual a maioria dos Deputados já 

se posicionou nesta sessão. V. Ex.ª sabe da minha 

relação com o interior do Estado do Espírito Santo. 

Não quero ser redundante, mas gostaria que V. Ex.ª, 

enquanto Presidente desta Casa, fizesse um 

documento - acredito que a totalidade dos Deputados 

assinarão - e o encaminhasse ao Governo do Estado, 

ao Congresso Nacional, e ao Governo Federal, 

colocando a posição dos capixabas e de quem os 

representam legitimamente. Hoje, a economia do 

interior do nosso Espírito Santo é da agricultura, é do 

café conilon. 

Já vimos essa novela antes, essa ameaça de 

importação de café conilon para o nosso estado. Isso 

já deixa em pânico aqueles que estão lá lutando para 

poderem continuar nas suas lavouras, com pouco 

apoio do Governo do Estado, com pouco apoio do 

Governo Federal, mas com esforço desse Governo. 

Agora, o Governo Federal nunca tem se demonstrado 

que é parceiro deste estado. Há muito tempo fazemos 

nesta Casa a observância de quanto encaminhamos 

para lá em relação a tributos, e quanto é que retorna 

para o Estado do Espírito Santo. Não se compara com 

o nordeste do nosso país.  

Neste momento, as poucas coisas que 

tínhamos para poder dar condições de sobrevivência 

na economia do estado, que já levou royalties, já 

levou Fundap... Vai levar o café conilon agora? Onde 

vai parar o descaso do Governo Federal com o 

Espírito Santo?  

Portanto, nossa posição é clara. Acho que a 

bancada federal já se posicionou muito bem, nossa 

bancada estadual, por meio de V. Ex.ª, tem que ser 

taxativa do que essa mão pesada que o Governo 

Federal quer colocar em relação à importação do café 

conilon representa para a economia do nosso estado.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) - Com a sugestão do Senhor Deputado Da 

Vitória, solicito à Secretaria da Mesa que providencie 

um ofício a ser encaminhado ao Governo do Estado e 

à Presidência da República, na pessoa do ministro da 

Agricultura, a ser subscrito por todos os deputados 

estaduais, sobre o posicionamento desta Casa 

relacionado à importação do café. 

Com a palavra a Senhora Deputada Luzia 

Toledo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Deputado Erick Musso, Senhoras 

Deputadas, Senhores Deputados presentes e 

imprensa, nos manifestamos juntamente com esta 

Casa no primeiro momento que o Governo Federal 

quis fazer essa importação - naquele momento era do 

Peru.  

O Senhor Deputado Erick Musso já tomou 

uma posição, mas quero manifestar minha posição, 

como municipalista que sou, e sei o quanto os 

pequenos agricultores estão alarmados com esse novo 

posicionamento do Governo Federal. Portanto, nosso 

posicionamento é literalmente contra.  

Quando assinamos o abaixo-assinado desta 

Casa, as quatro Senhoras Deputadas e os vinte e seis 

Senhores Deputados, todos assinamos aquele 

manifesto que, naquele momento, foi representado 

pela Senhora Deputada Janete de Sá. Não pude ir. 

Marquei a viagem para estar em Brasília, mas não 

pude ir, e a Senhora Deputada Janete de Sá, 

presidente da Comissão de Agricultura, foi lá e nos 

representou.  

Portanto, o Comitê Executivo de Gestão - 

Gecex -, ligado à Câmara do Comércio Exterior - 

Camex -, no final da tarde da última quarta-feira, dia 

15 de fevereiro, autorizou a importação de café 

conilon pelo Brasil.  

Isso é um verdadeiro absurdo! Nosso estado, 

principalmente, que é um exportador do café conilon, 

não pode aceitar! Nosso estado é pequeno, mas nós 

somos fortes.  

O volume autorizado é de um milhão de 

sacas entre fevereiro e maio, com limite de duzentas 

e cinquenta sacas por mês. Esta medida prejudica a 

economia do nosso estado atingindo diretamente 

nossos queridos produtores capixabas, que já 

enfrentam sérias dificuldades em decorrência da pior 

seca dos últimos oitenta anos, que atinge nosso 
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estado. Nos últimos três anos agravou-se o impacto 

sobre a produção e acarretou na queda significativa 

nos resultados.  

Desde o ano passado, quando foi anunciada a 

provável liberação da importação de grão verde do 

café robusta por indústrias brasileiras de café torrado, 

moído e solúvel, o Governador Paulo Hartung, a 

bancada federal e os trinta deputados desta Casa 

passamos a defender, junto ao Ministério da 

Agricultura, que a importação do café conilon do 

Vietnã não fosse autorizada para o Brasil. Todos os 

esforços foram concentrados para sensibilizar o 

Governo Federal e pedir que não seja autorizada a 

importação do produto.  

O Espírito Santo é o maior produtor de 

conilon do país. A atividade cafeeira capixaba é 

responsável por trinta e cinco por cento do Produto 

Interno Bruto. A agricultura do estado gera em torno 

de quarenta mil empregos diretos e indiretos.  

Dados da equipe técnica da Secretaria 

Estadual da Agricultura apontam que a importação do 

robusta vai afetar diretamente os produtores que 

tiveram o custo da produção aumentado por conta da 

seca. A seca fez com que o custo aumentasse e a 

produção caísse. A safra deste ano deverá fechar em 

3,3 milhões de sacas, contra 7,7 milhões em 2015.  

Além disso, por conta da lei trabalhista fiscal 

e ambiental do Brasil, é mais caro produzir aqui do 

que em outros países como o Vietnã.  

Essa importação, se autorizada, vai 

representar queda no valor do produto e atingir 

diretamente nossos produtores, que tiveram um ano 

muito difícil. Ainda há o risco, pois os grãos vêm 

verdes para cá e podem trazer, como disse a 

Senhora Deputada Janete de Sá, alguma praga, 

contaminando, portanto, a lavoura cafeeira e outras 

que podem vir a ser afetadas. 

Lembramos que o impacto da importação 

de café verde do Vietnã, gerando uma concorrência 

desleal com os nossos produtores capixabas e 

brasileiros, pode ser o primeiro passo para 

desmontar toda a estrutura de produção cafeeira do 

nosso estado e do nosso país, a exemplo do que 

aconteceu com a produção do cacau.  

Portanto, Senhor Presidente, essa é minha 

fala indignada com essa posição. Vi o Senhor 

Deputado Marcelo Santos falando aqui, a Senhora 

Deputada Janete de Sá, o Senhor Deputado Da 

Vitória, o Senhor Deputado José Esmeraldo que 

está para falar, a Senhora Deputada Eliana Dadalto, 

e é a fala nossa, é a fala dos trinta senhores 

deputados. Representamos legitimamente este 

Estado. Queremos, realmente, uma posição do 

Governo Federal e de nos respeitar. A bancada 

federal está junto conosco, a bancada estadual, o 

Governo do Estado do Espírito Santo e, 

principalmente, os nossos produtores rurais, aqueles 

que mais trabalham no sol a sol, diferente de nós 

neste plenário. Portanto é a nossa fala em relação a 

esse desrespeito ao Espírito Santo novamente. Muito 

obrigada. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero me pronunciar 

também. Com certeza esse posicionamento de 

praticamente oitenta por cento dos senhores 

deputados desta Casa de Leis, no que tange à questão 

dessa compra de café do Vietnã é muito importante. 

É muito importante essa fala, mas mais importante 

ainda porque isso tem que ser dito aqui, é que os 

deputados federais, que foram eleitos pela população 

de Vitória, do estado do Espírito Santo, e também os 

senadores, façam lá a sua parte objetivamente, essa é 

que é a verdade.  

O deputado estadual tem muito pouca 

influência junto ao Ministério da Agricultura e outros 

ministérios. Então, cabe, especialmente, aos 

senadores eleitos do estado do Espírito Santo, assim 

como também os deputados federais, que vão lá, ao 

ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e façam a 

parte deles. Não adianta ficar aqui no lenga-lenga, 

chegar ao microfone e ficar falando. Microfone não 

resolve problema. O que resolve problema é você 

chegar lá no ministro e fazer a sua parte. É isso que 

tem que ser feito. Tem muita conversa fiada, tem 

muito papo furado, mas na hora que é para partir para 

cima são poucos que partem.  

Então, fica aqui também essa colocação. É 

óbvio que, se compra o café do Vietnã, do cafundó de 

judas. A verdade é esta: vai trazer doença. Disso aí 

não se tem dúvida nenhuma. Vai trazer doença ao 

nosso Estado! E isso vai prejudicar o quê? Vai 

prejudicar a produção do café. A produção vai ser 

prejudicada e muitas outras coisas também. São 

milhares de pessoas que trabalham na roça. São 

milhares de pessoas que trabalham na agricultura. 

São pessoas com as mãos calejadas, que precisam 

daquele café para sobreviver. Essa que é a verdade! 

Mas é importante falar em alto e bom som que a 

bancada federal, os senadores da República também 

façam sua parte.  

 Não adianta ir lá e conversar com o ministro 

para tomar cafezinho não! Tem que ir lá e peitar o 

ministro! Tem que ir lá e resolver a parada! Não 

adianta ficar fazendo ofício ou projeto. Não! Tem que 

conter. Vai ao Temer e convence o Temer. Vai ao 

ministro e convence o ministro. Esse negócio de dizer 

Ah, o ministro ... diz-se que é ladrão, não sei o quê é 

problema dele. O que tem que ser resolvido é com as 

pessoas que foram eleitas pelo povo do Estado do 

Espírito Santo. É isso que tem que ser feito. Não 

adianta muito blá-blá-blá. Não adianta conversa 

fiada. Não adianta dizer Ah, já comecei a fazer. Não! 

Faz e resolve. Quero ver fazer e resolver. Faz e 

liquida a situação. Temer diz o seguinte: Não vai ter 

mais importação. Aí, sim. Aí, vou vir aqui para o 

microfone, porque não escrevi nada para falar. Falo 

de improviso. Essa que é a verdade. Sempre fiz isso. 

Então, venho para elogiar o seu Temer.  

 Nosso querido Senhor Deputado Marcelo 

Santos, que está ali, pelo que senti, S. Ex.ª vai sair do 
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partido, tão revoltado que S. Ex.ª está, porque é um 

grande líder. Vai sair do PMDB, o que é uma pena. 

Nós, que somos do PMDB - aqui não tem esse 

negócio de puxa-saco de Temer não. Na hora em que 

Temer errar, venho e meto o cacete nele. Não fui 

eleito pelo Temer.  

 Ajudei o PMDB com vinte e três mil, 

duzentos e quarenta e três votos, como V. Ex.ª, 

Senhor Deputado Marcelo Santos, e os outros 

Senhores Deputados também. Nossa parte fazemos.  

 Agora, esta Assembleia, com toda a boa 

vontade que tem, não vai poder resolver o problema, 

porque isso é da competência da Câmara Federal. 

Isso é da competência dos senadores. Cadê a 

senadora? Cadê os senadores? Cadê os deputados 

federais? Cadê a deputada federal? Vai lá, junta todo 

mundo e bota esse cara para correr. Vai lá, junta todo 

mundo e bota esse Maggi, que é o maior produtor de 

soja do Brasil... É o maior produtor de soja! Está 

pouco ligando para o café. Não deve nem tomar café 

esse miserável. Deve tomar soja de manhã cedo, à 

tarde e à noite. Essa que é a verdade! Fica aqui minha 

indignação com relação aos procedimentos, que sei 

que não chegam a lugar nenhum.  

 

 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 
Senhor Presidente, pela ordem! Tenho uma proposta. 

Participando, hoje, da reunião, foi sugerido e achei 

louvável a proposta de a Assembleia do Espírito 

Santo entrar em contato também com os 

parlamentares da Bahia, que estão com o mesmo 

sentimento que o nosso, e os de Rondônia. Assim, 

fortalecemo-nos mais. É uma forma de nós, 

deputados, da Bahia, de Rondônia e do Espírito Santo 

nos unirmos e nos fortalecermos cada vez mais. 

Muito obrigada. Fica minha proposta.  

 

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

Presidente, pela ordem! Só para adiantar, porque a 

Senhora Deputada Eliana Dadalto talvez não tivesse 

conhecimento, mas, independente de não terem sido 

definidas as comissões, já pedi ao Zé Roberto, nosso 

consultor da Comissão de Agricultura, para que faça, 

exatamente, esses contatos com as outras 

Assembleias, em nome da nossa, porque o tempo 

urge, é dia 22. Isso já está sendo providenciado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) -  Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Freitas. 
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, quero aproveitar a oportunidade para 

debater este tema, que tem uma importância 

econômica, e por consequência, econômica, social e 

trabalhista muito grande para o Estado do Espírito 

Santo. Penso que esta Casa faz um debate importante 

e quero me inserir nele.  

Cumprimento os colegas Senhores 

Deputados, o povo capixaba, os produtores de café, 

tanto do Arábica, do sul do estado, quanto do 

Robusta, do norte e noroeste, de forma particular e 

especial. Quero participar deste debate. 

Para a nossa tristeza, Senhor Presidente Erick 

Musso e nobres colegas, a Câmara, que dependeria 

desse Comitê de Gestão para votar e aprovar ou não a 

possibilidade da importação do café do Vietnã, votou 

e aprovou. Estamos debatendo este tema em função 

de uma especulação que existe de importação de café 

há, pelo menos, dez anos. Desde 2006/2007 que a 

Associação Brasileira de Importadores ou a indústria 

de café insiste em especular a importação do café. E 

por quê? Por causa da ganância descabida de ganhar 

cada vez mais em cima do trabalho, da geração de 

emprego e renda no nosso país, de forma especial, 

nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e 

Rondônia, onde se produz café neste país. 

O Brasil é o maior exportador de café, 

Senhor Deputado José Esmeraldo. O maior 

exportador de café do mundo é o Brasil. Como se fala 

de importar café? Então, fica muito claro que tem um 

setor que faz lobby e, então, vem o lobby do capital 

em cima do trabalho, o que não deveria prevalecer 

em hipótese nenhuma no nosso país, mas é o que 

prevalece e o que precisamos trabalhar. Valoriza-se 

imensamente a atenção ao capital e onera o trabalho. 

Automaticamente, gera-se desemprego com isso.  

O que está acontecendo neste momento? 

Importação de café do Vietnã. É obvio que as 

condições de produção no Vietnã são imensamente 

facilitadas com relação à produção em nosso país: 

Legislação tributária, trabalhista, ambiental. Então, 

há condição de se trazer um café mais barato. A 

indústria vai atrás disso, tem mais de dez anos que 

quer fazer isso.  

O que percebemos agora? Que o Governo 

Temer está permitindo a importação de café e não 

pode permitir. A posição tem que ser contra a 

importação, porque temos estoques armazenados na 

Conab suficientes para abastecer o mercado interno. 

Oxalá, a produção bate à porta. A colheita do café é 

agora nos meses de abril, maio, junho e julho. Então, 

por que importar, para jogar o preço lá no chão, sem 

observar nenhuma consequência disso? É somente a 

ganância da Abic, da indústria, em ganhar cada vez 

mais, jogando o preço, que já está sucateado no país.  

Observo o que passamos o ano passado com 

seca, com uma produção que caiu setenta por cento em 

nosso país. E agora a indústria faz isso com o setor 

produtivo e não pode.  

Então, não cansarei de repetir isto: Olhem o 

que estamos fazendo em nosso país. A sociedade 

acuada vira bicho. E, então, vivemos com 

manifestações. O país está parando e o que 

acontecerá? Não dá para dizer que não para, que não 

para.  

O que vemos na rede social, é algo fácil de 

monitorar. Estão programadas paralisações pelo país 

afora. Já observamos manifestação para parar a BR-

101 em Itabela, na Bahia; movimento para parar a 

BR-101 no trevo de Água Limpa, em Jaguaré, o 
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maior município produtor de café deste estado, na 

próxima quarta-feira, às 7h da manhã. Vemos um 

movimento muito forte em Rondônia para parar. E o 

que o setor produtivo acordou? Um setor que só 

trabalha! O que o homem do campo sabe fazer é 

trabalhar, nunca soube reivindicar. O verdadeiro 

trabalhador não sabe reivindicar, mas acuado, 

aprende. Está parando tudo, está tirando o seu trator e 

indo para as BRs, vai parar o Brasil em pleno 

Carnaval. Isso pela insensibilidade de um presidente 

da República, que não tinha que deixar chegar aonde 

está chegando. O ministro Blairo Maggi, um dos 

maiores produtores de soja do Brasil, por que não 

importa soja? Mas café conilon pode importar.  

 Não está correto. Esta política não é de 

inclusão social, é capitalista. E aí nossa posição é 

muito segura, coerente, somos contra a importação do 

café, e não é de hoje. Somos contra a importação e 

precisamos nos posicionar, manifestar-nos, e não 

correr do debate. Será mais um massacre contra o 

estado do Espírito Santo, o que vem acontecendo há 

longos anos, com o Fundap, com a lama da Samarco, 

com a redicação há cinquenta anos. O Espírito Santo 

só paga o preço. Nossa posição é contra a 

importação, estamos do lado do produtor, e onde 

tiver que nos posicionar, nos posicionaremos para 

que não haja importação do café do Vietnã, da 

Etiópia ou de onde quer que seja, porque o estado, o 

Brasil é autossuficiente na produção de café e é o 

maior exportador de café. 

 Muito obrigado, Senhora Presidente. 
 

 A SR.
a
 PRESIDENTE - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Antes de  passar à fase das Liderança 

Partidárias, quero fazer coro com meus colegas. 

 Senhor Deputado Freitas, quando apertei a 

campainha, era porque tinha dado o horário. A fala de 

V. Ex.ª registra a realidade de nós, do interior, do 

nosso Norte. Temos andado muito, e estamos vendo e 

ouvindo que nossos agricultores estão desesperados, 

estão apavorados por mais este golpe. Já chega o que 

passaram pela seca, a que assistimos, e agora a 

importação do café. É desesperador!  

O Senhor Deputado José Esmeraldo falou 

muito bem também quando colocou que nós, 

deputados estaduais, podemos ser solidários, 

podemos fazer algumas ações. Agora, as ações mais 

importantes, as que têm resultados, são as dos 

deputados federais e dos senadores. 

 Pedimos, com muito carinho, que nossos 

deputados federais, todos, possam se juntar a essa 

causa, os nossos senadores. Vemos o senador Ricardo 

Ferraço olhando e lutando, mas precisamos de um 

empenho muito grande para que não aconteça isso, 

porque será mais um golpe para nossa agricultura, 

para nossos cafeicultores. Fora o que têm perdido 

com a seca, a inadimplência aumentará cada vez mais 

porque, vindo esse café para o mercado, será o fim da 

nossa cafeicultura.  

Precisamos lutar! Tenho certeza, pelas falas 

hoje, que todos os nossos deputados estão 

preocupados, mas precisamos que nossos deputados 

federais e senadores gritem por nós, falem que não 

podemos ter mais esse golpe em nossa cafeicultura.  

 

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

Grande Expediente, dividido em duas partes: 

Lideranças Partidárias e Oradores Inscritos. 

 

 REDE, Senhor Deputado Marcos Bruno.  

(Pausa) 

 Liderança do PEN. (Pausa) 

 Liderança do SD. (Pausa) 

 Liderança do PTN. (Pausa) 

 Liderança do PROS. (Pausa) 

 Líder do Governo, ainda não temos. 

 Liderança do PMDB.  

O Senhor Deputado José Esmeraldo falará 

pela liderança do PMDB, dividindo o tempo com a 

Senhora Deputada Luzia Toledo. 
 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, dividirei o tempo com a Senhora 

Deputada Luzia Toledo, nossa grande líder 

estudantil. Agradeço à Senhora Deputada Luzia 

Toledo, guerreira e batalhadora! 

 Volto ao tema dos cafeicultores, esse povo 

que tem as mãos calejadas, mas que não tem ninguém 

por eles, esta que é que a verdade! O pessoal da roça, 

do interior, da agricultura sofre muito. Digo isso 

porque o meu pai era agricultor, sei da dificuldade 

pela qual passava porque governo nenhum ajudava. 

O governo só tira. Essa que é a verdade! O governo 

só tira, não ajuda.  

 Agora estamos vendo o governo federal. O 

Temer entrou lá, mas não tem pulso. Sou do PMDB, 

mas não estou nesta Casa para puxar o saco de 

ninguém, não preciso e não mereço. O cara não tem 

pulso, fica lá todo durinho, - não poderei falar em 

alto e bom som o que tenho vontade - e não resolve 

nada.  

 Ainda tem esse tal de Blairo Maggi, o maior 

produtor de soja do Brasil. O cara é bilionário, não 

sabe a dificuldade que um cafeicultor tem. Não é 

fácil arrumar mão de obra para pegar o café, para 

apanhar o café, é muito difícil. Ah, tem máquina. A 

máquina não é para todo mundo e, mesmo assim, não 

pega tudo, pega só uns setenta por cento. Colhe só 

setenta por cento, Senhora Deputada Janete de Sá. 

 Vimos que, para a decepção da população do 

Brasil, autorizaram o pessoal do Vietnã, cuja mão de 

obra é baixíssima, a exportar o café, ou seja, 

importarmos o café. E o pior de tudo, muita doença 

virá. Muita doença virá! 

 Volto falar: se não tem capacidade para 

assumir como deputado federal ou senador, não 

assuma! Não pode é ficar nessa de enganar o povo 

com conversa fiada. Por que não juntam os dez 

deputados federais e os três senadores da República 

para ir ao Maggi e peitar o cara? Chega lá e resolve a 

parada, serão treze votos. Usem o poder de fogo que 
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têm. Mas não! É cada um para si e Deus para nós 

todos. Só querem fazer política, e o povo está 

sofrendo.  

 O povo está sofrendo! São mais de treze 

milhões de desempregados e, para piorar a situação 

do país, importaremos café do Vietnã, dos vietcongs. 

Essa que é a verdade! E o Brasil, que já está mal, 

ficará pior ainda. O que acontecerá? Muita gente 

sairá do interior para a periferia da cidade, para a 

Grande Vitória. Como não tem como sobreviver, vem 

para cá trazendo a família.  

 Essa para cima de mim não! Podem enrolar 

os outros, mas a mim, não. Junta todo mundo, vai lá e 

joga pesado em cima desse senador que está mais 

preocupado com a soja dele. Café? Está preocupado 

com café? Têm que ir lá senador da República e 

deputado federal, e fazerem sua parte. Não adianta 

fazer requerimento, “entrei com um projeto...”, quero 

ver resolver o problema! Quero ver resolver o 

problema, é o que tem que ser feito. Deu entrada, mas 

resolveu? 

 É por isso que ninguém acredita em noventa 

e oito por cento da população política. É só conversa 

fiada e papo furado; é só mentira. O cara tem que ser 

homem, tem que falar e cumprir, essa é a verdade. Ou 

pelo menos dizer: não dá para eu resolver! 

 Fica naquele lenga-lenga, vai lá e vem cá, 

igual a carro no atoleiro, querendo convencer a 

população do Estado do Espírito Santo de que estão 

fazendo uma grande ação em prol dos agricultores do 

Estado. Mentira! Isso é conversa fiada, conversa para 

boi dormir. 

 Os Deputados e as Deputadas estaduais 

fazem sua parte. Ainda tem um cara do tipo do José 

Esmeraldo, que não tem medo de cara feia, que vem 

à tribuna e fala muita coisa que ninguém tem 

coragem de falar. Vem falar para esse pessoal não 

ficar enganando nosso povo! Vai querer enganar o 

povo daqui? Acha que aqui tem alguma criança? 

Algum bebê? 

 Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Freitas. 
 

 O Sr. Freitas - (PSB) - Senhor Deputado 

José Esmeraldo, precisamos reconhecer sua 

capacidade e propriedade de defender os temas por 

que V. Ex.ª se apaixona. Vejo a veemência com que 

V. Ex.ª vem defendendo a não importação do café, ou 

seja, o setor produtivo da cafeicultura capixaba e do 

Brasil, mas gostaria de fazer uma sugestão, 

aproveitando que V. Ex.ª está sugerindo que o 

parlamentar, que defende o povo, seja mais incisivo e 

corajoso. 

 Estou observando uma decisão da Associação 

Agricultura Forte, dos sindicatos do setor produtivo 

do Estado do Espírito Santo; uma decisão, acuados 

que estão, de parar na quarta-feira, em Jaguaré - 

município que mais produz café conilon no Estado do 

Espírito Santo -, na BR 101, região de Água Limpa. 

Será uma paralisação democrática, muito mais de 

conversa. 

 Nós sugerimos, para dar uma notícia para o 

país, que este Parlamento, a totalidade dos trinta 

Senhores Deputados, defende o setor produtivo, na 

quarta-feira, a sessão seria pela manhã, às 9h, 

poderíamos dar um ponto facultativo e dar presença 

com os trinta Senhores Deputados em Água Limpa, 

Jaguaré, em defesa do café conilon. 

 O setor se sentiria completamente fortalecido 

e contemplado com a presença dos parlamentares 

abraçando e defendendo a cafeicultura do Estado do 

Espírito Santo. Muito obrigado pelo aparte! 

 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 

Agradeço a V. Ex.ª, um guerreiro, um batalhador, o 

aparte. Muitas vezes V. Ex.ª fala, como o Senhor 

Deputado José Esmeraldo também, e não temos 

aquela influência que gostaríamos de ter. Este é um 

Parlamento com trinta Senhores Deputados e todos 

fazem um trabalho bom, mas quando precisa de 

apoio, não tem. É pouco apoio, essa é a verdade. 

Comemos o pão que o diabo amassou, não é fácil ser 

deputado. Agora, se o cara quiser ficar sentado na 

cadeira sem fazer nada, olhando para o céu ou para as 

lâmpadas do teto... 

 V. Ex.ª está certo. Por mim não há problema, 

isso depende muito da Presidência, que também é um 

batalhador, um guerreiro, um jovem, que sempre terá 

nosso apoio, e, se houver realmente esse consenso, 

porque aqui não sou eu nem V. Ex.ª, aqui são trinta 

deputados... Estamos num regime democrático. Eu 

topo perfeitamente, e a ideia de V. Ex.ª é boa.  

Mas é importante também, Senhor Deputado 

Freitas, que estivessem lá os deputados federais, que 

lá também estivessem os senadores, porque esse 

pessoal tem contato diretamente com os ministérios. 

O contato como nós temos aqui com as secretarias. 

Garanto que se eu e V. Ex.ª formos lá para falar com 

esse tal de Blairo Maggi, ele não vai nos atender. Não 

vai nos atender! Tenho que falar o português. Sairei 

logo esculhambando com ele, para todos os lados, 

quero nem saber. Mas ele não atende. Ele não vai 

atender! Já o deputado federal ou o senador pode ir 

lá, tem obrigação de ir lá. Esse pessoal todo que V. 

Ex.ª falou desses municípios, todos importantes, esse 

pessoal está realmente querendo apoio. Não é fácil 

agora, na colheita do café, eles mandam o café lá do 

Vietnã. Os vietcongs. Lá do Vietnã para cá.  

Então, concordo com V. Ex.ª, mas é 

importante que seja feita uma movimentação. 

Parabenizo V. Ex.ª pela sua ideia. É uma ideia boa, 

inteligente. Que não haja sessão e ao invés de os 

deputados virem à sessão vão para lá. Vão para a 

reunião no município de... 
 

 O Sr. Freitas - (PSB) - Jaguaré. 

 

 O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) - 
Jaguaré, que é o município do petróleo. Não é? 

Município do petróleo! Então, eu concordo 

plenamente. Mas tenho essa grande preocupação, 

essa grande decepção...  
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Senhor Deputado Doutor Hércules, V. Ex.ª 

quer falar? Senhora Deputada Luzia Toledo, V. Ex.ª 

quer falar? Seriam quinze minutos e me esqueci; já 

tomei quase doze minutos seu. Iria dividir ao meio o 

tempo e me esqueci. (Pausa) 

Então, continuarei.  

Senhor Deputado Freitas, acho que é dentro 

dessa linha aqui. A pior coisa que tem é enganar. 

Enganar o povo. Não engana. É melhor dizer que não 

vai fazer e acabou. Agora, ficar com lero-lero, blá-

blá-blá, não está certo.  

Infelizmente, são poucos em Brasília 

senadores da República ou deputados federais que 

têm influência para barrar uma situação dessas. São 

poucos. Inclusive esse pessoal que estou dizendo que 

são poucos e que têm muita influência política está 

todo na Lava a Jato. Uma grande parte está lá na 

Lava a Jato. Está lá na Lava a Jato! Esses têm força, 

mas estão todos na Lava a Jato e estão mais 

preocupados em contratar os advogados, porque virá 

aí uma demanda de denúncia que vai estarrecer o 

país. Vai estarrecer o país! Há pessoas até nos 

estados que serão pegos, essa que é a verdade. Há 

pessoas nos estados que serão pegos, por quê? Porque 

roubaram, e lugar de ladrão é na cadeia. Tem que 

mandar prender mesmo. Tem que prender. Não tem 

negócio de chorumela não. O cara quanto mais tem, 

mais quer. É por isso que as escolas, a saúde está 

moribunda. A saúde, a educação, a habitação, está 

tudo em situação de... As prefeituras por sinal têm 

bons prefeitos aqui na grande Vitória, mas estão 

contando para pagar o funcionário no final do mês. 

Por quê? Porque roubaram tudo. Brasília roubou 

muito, roubou tudo. A Petrobras que o diga. E esse 

pessoal ainda diz: não, eu não fiz não, não fiz isso, 

não fiz aquilo... Faz igual faz na China, igual lá na 

China, prisão perpétua! Aí vem o Direitos Humanos. 

Espero que o Júlio Pompeu não esteja assistindo aqui. 

Ele que até foi um bom negociador. Achei que o cara 

foi um bom negociador. Se não tivesse o Pompeu aí 

na área o troço ficaria pior ainda. S. Ex.ª fala bem. O 

cara não é bobo não. Tem boa dicção... 

Então, acho que é dentro dessa linha de 

raciocínio. Não podemos mais, em hipótese alguma, 

ficar sendo enganados por esse pessoal que 

representa o povo do Estado do Espírito Santo no 

Congresso Nacional. Para cima de mim, não! Sou o 

primeiro a vir defender. Na hora em que o cara for 

bom, venho e defendo: Não, é bom mesmo! Mas 

tenho que ver quem é bom, porque até agora não vi! 

Quero ver quem resolverá o problema! Vá e resolva! 

Você não é deputado federal? Você não é senador? 

Você não entrou para isso? Vá e resolva!   

Fica registrada a nossa fala, deputada e 

grande líder da região de São Gabriel da Palha, futura 

prefeita, quiçá deputada estadual novamente. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL LESSA 

- SD) - Obrigada, Senhor Deputado José Esmeraldo. 

Passa-se à fase dos Oradores Inscritos. 

Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Janete de Sá. 
 

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

Presidente, Senhores Deputados e todos que nos 

ouvem neste momento, também faremos um 

pronunciamento pelo nosso partido e pela Comissão 

de Agricultura com referência à essa ameaça que 

paira sobre a cabeça dos brasileiros, em especial dos 

capixabas, que é a importação do café verde, do café 

robusto, do café conilon, como é conhecido pelos 

capixabas, ameaçando a nossa cafeicultura. 

Fizemos um documento, que já enviamos 

pessoalmente, por e-mail, ao presidente da República, 

que diz o seguinte: 

 

EM DEFESA DO CAFÉ 

BRASILEIRO E DO 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 

Nós, Deputados Estaduais 

signatários, membros do Poder 

Legislativo do Estado do Espírito 

Santo, juntamente com [...] a 

sociedade organizada [...] 

 

Agricultores familiares, proprietários de 

agroindústria de base familiar, cafeicultores e 

profissionais de produção e comercialização do café 

brasileiro e do café de nosso Estado,  

 

[...]solicitamos respeitosamente a 

Vossa Excelência, que não autorize a 

importação de café conilon, 

reivindicada pelas indústrias de café 

solúvel, evitando assim a 

desestabilização de todo parque 

produtivo do café conilon [...] 

 

Do Espírito Santo e  

 

[...] do Brasil. 

 

A produção e comercialização do 

café conilon, basicamente realizada 

em pequenas e médias propriedades 

rurais, é essencial para o 

desenvolvimento e para a 

estabilidade econômica de milhares 

de famílias e para diversos Estados 

da federação, especialmente para o 

Espírito Santo. [...] 

 

É muito significativo. O nosso Estado 

envolve mais de quatrocentas mil pessoas na 

produção e comercialização do café conilon. 

 

[...] Já há alguns anos a indústria de 

café solúvel vem acenando com a 

possibilidade de importação de 

grande quantidade de sacas de café 

conilon, sob a alegação de custos 



62 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017 

mais baixos e consequente elevação 

de sua margem de lucros. 

Preliminarmente, não nos opomos 

aos rumos da economia num mundo 

globalizado. Achamos justa a 

intenção da indústria, nossa parceira 

em toda a cadeia produtiva, em 

buscar um café com preço mais 

competitivo. Entretanto, queremos e 

devemos discutir a viabilidade dessa 

operação comercial para a economia 

brasileira, e para a capixaba em 

especial, tendo em vista os impactos 

dessa pretensa importação de café. 

O café conilon brasileiro é um dos 

melhores do mundo, com preços 

altamente competitivos no mercado 

mundial. Temos um produto de 

qualidade e preço compatíveis às 

demandas do setor industrial da 

cadeia produtiva do café conilon. 

O parque cafeeiro nacional possui 

todas as condições, sejam técnicas 

ou econômicas, para continuar 

atendendo às demandas do setor 

industrial, como, aliás, até hoje o fez. 

 

Entendemos que o interesse 

comercial de determinadas empresas 

integrantes do arranjo produtivo do 

café não podem se impor acima dos 

interesses econômicos e sociais do 

nosso Brasil. 

 

A divulgação da pretensa importação 

de café conilon de outros países, e, 

mesmo a transferência de plantas 

industriais, não são dignas de serem 

consideradas sérias. Elas 

desconsideram o interesse nacional e 

esquecem, de forma proposital, que o 

parque cafeeiro brasileiro encontra-

se consolidado na raiz de nossa base 

econômica desde o século XIX. 
 

O Brasil é o maior produtor e 

exportador de café solúvel de todo o 

planeta, posição essa construída ao 

longo de séculos com investimentos e 

competência tanto do setor público 

quanto do setor privado. Em 

momento algum, ao longo de nossa 

história, o setor produtivo faltou ou 

driblou quaisquer dos contratos 

firmados com o setor industrial. Ao 

contrário, mesmo sob  forte pressão 

de baixa do produto, o mesmo nunca 

faltou às indústrias de café solúvel. 

 

O Brasil, por sua importância no 

contexto mundial, foi, é e sempre 

será uma terra propícia, abençoada, 

para qualificar-se como uma 

plataforma de produção e de 

fornecimento de quaisquer produtos, 

bens e serviços para todo o planeta. 

Temos o desejo, a vontade e a força 

de um povo que sabe trabalhar e 

construir as condições de um futuro 

próspero para todos, reafirmando 

nossa inserção no cenário mundial 

de forma efetiva. 

 

Nesse sentido, estranhamos e 

repudiamos toda e qualquer 

insinuação acerca de possível 

importação do nosso principal 

produto agrícola. O cenário futuro, 

se materializada tal insinuação, é de 

crise aguda na maioria dos 

Municípios, afetando não somente as 

finanças públicas, mas, 

principalmente, a sobrevivência de 

milhares de famílias e de todo o setor 

industrial e de serviços que 

dependem da renda do cafeicultor 

para o seu crescimento e de sua 

estabilidade.  

 

É impatriótica e irresponsável, 

especialmente neste momento de 

crise e de incertezas da economia 

mundial, que tal insinuação seja 

exposta por pessoas ligadas ao setor 

industrial da cadeia produtiva do 

café. Não podemos admitir que os 

interesses específicos dessa ou 

daquela pessoa jurídica se 

sobreponha aos interesses do Brasil 

e aos de seu povo. 

 

Variações de preço de quaisquer 

produtos é regra pétrea de um 

mercado livre, sejam elas positivas 

ou negativas.  
 

No contexto de todo o arranjo 

produtivo, seus diversos atores têm o 

dever e a responsabilidade de 

estarem preparados para conviver 

com tal realidade. Não será uma alta 

do preço do café que poderá dar a 

um desses atores condições ou o 

desejo de romper essa cadeia 

produtiva, gerando consequências 

nefastas cujos efeitos serão sentidos 

ao longo de décadas por toda a 

economia brasileira. 

 

Acreditamos na responsabilidade da 

indústria de café solúvel brasileira, 

que precisa se abrir para 
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negociações mais objetivas com o 

setor produtivo, entendendo a 

importância do café no conjunto de 

toda a economia. 

 

Somadas a tudo isso, temos que nos 

atentar para outras questões de alta 

relevância para o desenvolvimento 

de nossa cafeicultura, que são as 

questões  trabalhistas e sanitárias. 
 

Que são muito bem desenvolvidas e 

bem elaboradas no Brasil, 

principalmente no que se refere às 

questões sanitárias. 

 

Esta Assembleia Legislativa firma o 

compromisso de atuar incisivamente 

na defesa dos interesses da economia 

estadual e das milhares de famílias 

que contribuem para o 

desenvolvimento capixaba através da 

produção e da comercialização do 

café conilon. 

 

O Estado do Espírito Santo é o maior 

produtor nacional de café conilon e 

temos investido com sucesso na 

qualidade e na criação de meios que 

tornem nosso café mais competitivo 

em preço e produtividade.  

 

Temos o compromisso e o dever de 

nos mantermos alertas contra toda e 

qualquer ação ou insinuação que 

afete o arranjo produtivo do café 

conilon. 

 

Nesse sentido, nos dirigimos a Vossa 

Excelência, Senhor Presidente da República 

Federativa do Brasil Michel Temer, e aos integrantes 

da Camex, que compõe a Câmara de Comércio 

Exterior, que são os ministros de Relação Exterior; da 

Fazenda; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços; do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e pelo 

secretário executivo da Secretaria do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência da 

República, que é a Camex. Não permitam que a 

Camex vote favoravelmente à importação do café 

robusta, chamado café conilon, que traz os prejuízos 

que aqui elencamos, jogando por terra a decisão do 

conselho do Gecex, que é o Comitê Executivo de 

Gestão, que no dia 15 de fevereiro de 2017 autorizou 

a importação do café.   

Pedimos, por gentileza, que a Camex, que se 

reunirá no dia 22 às 14h, impeça que essa decisão 

proferida pelo Gecex seja levada adiante, jogando por 

terra essa ameaça contra os cafeicultores, não apenas 

os capixabas - falo pelos capixabas - mas de todo 

nosso País. 

(...) 

Aos governos da União, dos Estados 

e dos Municípios, bem como aos 

respectivos Poderes Legislativos, é 

dada a tarefa de mediar soluções 

perenes e efetivas que evitem a 

repetição de cenários de crise ou de 

descrédito de todo o setor. 

Os Deputados e Deputadas 

integrantes do Poder Legislativo do 

Estado do Espírito Santo, cientes de 

sua responsabilidade pública, e 

comprometidos com o avanço do 

desenvolvimento do Brasil e da terra 

capixaba, afirmam seu 

inquebrantável compromisso de 

lutarem tenazmente em defesa dos 

interesses maiores de nosso povo e 

de nossa economia.  

 

Dizendo não à importação do café robusta em 

nosso País. É assim que nos posicionamos, Senhor 

Presidente, pedindo e sabendo que temos o aceno de 

todos os Senhores Deputados para que possamos, 

como disse o Senhor Deputado Freitas, transferir essa 

sessão que acontecerá na quarta-feira, para que 

aconteça em Jaguaré, em Água Limpa, estando juntos 

efetivamente e de corpo presente com os nossos 

produtores capixabas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) -  Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, colegas que ainda se encontram no 

plenário, funcionários da Casa, àqueles que nos 

assistem pela TV Ales, meus cumprimentos.  

Nesses dois anos que estou nesta Casa, como 

deputado, alertei e denunciei, com provas 

substanciais, a farsa que é a política educacional no 

Estado do Espírito Santo. Visitei cento e oitenta e 

cinco escolas até no final do ano passado e retomarei 

essas visitas às escolas que não fui ainda a partir de 

março.  

Essas três semanas foram, teoricamente, as 

três primeiras semanas de aula, embora tenha havido 

tumulto no Estado e as aulas começaram mesmo na 

semana passada. E somente nessas três semanas, 

primeiro aquele problema das matrículas que 

continua: o problema do famigerado sistema 

eletrônico de matrícula, que não funcionou, e vários 

alunos continuam em escolas que não deveriam estar 

e muitos ainda não conseguiram suas matrículas. Isso 

não foi regularizado até agora para uma grande 

quantidade de alunos. 

Temos recebido várias reclamações, de várias 

escolas, tanto da Grande Vitória quanto do interior do 

Estado, que ainda estão sem professor. Não entendo. 

A Secretaria de Educação inventou um concurso para 
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DT, que por si só já é patético, fez o concurso, foi 

aquela bagunça, e fez a segunda prova. E como não 

consegue, até agora, ter contratado professores para 

todas as escolas? Lembrando-lhes de que o dito 

concurso foi em dezembro do ano passado.  

Então, não resta outra questão, a não ser a da 

incompetência mesmo. Ou então, que estas coisas são 

feitas propositalmente para daqui a pouco dizer 

assim: ah, lá não tem aluno etc... Não sei mais o 

quê... Vamos fechar!  

Recebemos, também, várias reclamações de 

várias escolas que estão sem estrutura. Por exemplo: 

alunos e pais da escola de Vila Nova de Colares, em 

Serra, dizem que a escola está desde sexta-feira sem 

água. As bombas quebraram, a Sedu disse que não 

vai consertar e a escola não tem dinheiro para mandar 

consertar. É uma escola que tem mil e quatrocentos 

alunos.  

Agora vejam bem. Isso, dentro do panorama 

das escolas que visitei até ano passado, mais de trinta 

por cento não têm quadra de esportes, setenta por 

cento têm deficiência na questão da internet, 

percentual igual ao número de escolas tem problema 

sério com a rede elétrica, mais de setenta por cento 

não têm sala de arte e sala de ciências naturais, 

enfim, a falta de infraestrutura é completa na maioria 

das escolas, com raríssimas exceções. Além disso, 

temos o problema crônico da remuneração e 

qualificação dos profissionais.  

Vejam vocês, semana passada o presidente 

sancionou a chamada reforma do ensino médio, que 

de reforma não tem nada, é um remendo. Volto a 

dizer, sou mestre em educação, justamente com 

pesquisa na área de políticas educacionais. Para se 

fazer uma reforma do ensino médio, você tem que 

atacar os problemas do ensino médio, assim como 

são os problemas do ensino fundamental.  

São vários os problemas da educação, mas os 

três principais são: a infraestrutura e estrutura das 

escolas, qualificação e remuneração dos profissionais 

e condição de acesso e permanência dos alunos. Se 

esses três problemas não forem atacados o resto é 

conversa fiada, nunca vamos evoluir para lugar 

nenhum.  

A chamada reforma do ensino médio, 

aprovada pelo Congresso Nacional, é mais um 

engodo para a sociedade. Se o governo federal, assim 

como os governos estaduais, estivessem efetivamente 

dispostos a melhorar a educação, bastava seguir as 

metas e estratégias do Plano Nacional de Educação e do 

Plano Estadual de Educação. Se o governo federal 

tivesse efetiva preocupação com a educação, então se 

movimentaria para aprovar a Lei de 

Responsabilidade Educacional, que tramita no 

Congresso Nacional por mais de dois ou três anos e 

não é votada. 

A Lei de Responsabilidade Educacional é 

uma lei que tornaria obrigatório o cumprimento das 

metas do plano nacional e dos planos estaduais e 

penalizaria, caso não fossem cumpridas essas metas, 

os gestores. Por exemplo, secretários, ministros de 

educação, prefeitos, governadores e presidente da 

República poderiam ser responsabilizados 

criminalmente por não cumprir as metas.  Por que os 

governos hoje, mesmo tendo um plano nacional, que 

é muito bem feito, e os planos estaduais, que embora 

com alguns problemas têm metas que resultariam em 

grande revolução nos dez anos de vigência, não dá a 

mínima?  

O Governo do Estado quando faz propaganda 

da Escola Viva, por que não persegue as metas do 

plano estadual? Por que o governo federal, ao invés 

de aprovar remendos para o ensino médio, não 

persegue as metas do plano nacional? Porque isto não 

interessa! E por quê? Por exemplo, o plano nacional, 

assim como os planos estaduais e municipais, tem 

vigência de dez anos, ou seja, terminam em 2024. 

Essas metas estão estabelecidas para serem 

cumpridas até 2024. Elas foram sancionados pelos 

prefeitos, governadores e pelo presidente da 

República. E se 2024 estas metas não forem 

cumpridas, o que acontece? Nada! Não acontece 

absolutamente nada! Por isso, a aprovação da Lei de 

Responsabilidade Educacional seria fundamental, 

porque daí sim, se poderia penalizar os prefeitos, os 

governadores, os secretários e o ministro da 

Educação por não cumprirem estas metas. Por isso os 

planos nacionais, estaduais e municipais acabam 

funcionando como meras cartas de boa intenção, 

porque não há punição dos gestores.  

Agora, apesar de toda a problemática que 

temos aqui no Estado, olha a opinião do Secretário de 

Educação do Espírito Santo sobre a reforma do 

ensino médio. Tinha uma frase num dos jornais aqui 

do Estado, na sexta-feira, com a foto do Secretário de 

Educação, que diz: O novo modelo de ensino médio é 

uma revolução. Não sei onde ele viu revolução num 

remendo que é muito mal feito. E continua: A escola 

terá a obrigação de criar estratégia para que o aluno 

descubra sua identidade e revele seus sonhos. Olha 

que lindo! É poético o secretário de Educação dizer 

que a escola terá a obrigação de criar estratégia para 

que o aluno descubra sua identidade e revele seus 

sonhos. Frase do nosso secretário de Educação, 

Haroldo Corrêa. 

Ora, gostaria muito de saber como em uma 

escola caindo na cabeça dos alunos, escolas que não 

têm estrutura nenhuma, escolas que não têm internet, 

com professores mal qualificados, mal remunerados, 

se concretizará essa questão? E como o secretário de 

Educação viu revolução num remendo mal feito, 

chamado de reforma do ensino médio? E como as 

escolas terão a obrigação de criar essa estratégia para 

os alunos revelarem sua identidade, descobrirem os 

seus sonhos? 

Ora, sei que os problemas da educação são 

crônicos, não podem ser resolvidos numa gestão de 

um governador apenas. Embora, no caso desse 

governador, já sejam doze anos a frente do Governo, 

com um intervalinho de quatro anos. Tempo 

suficiente para ter havido uma melhora substancial, 

se as políticas educacionais realmente fossem sérias. 
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Agora, vamos ser sinceros com a população, vamos 

discutir os problemas.  

Nesse recesso, me debrucei sobre estudar 

política pública. O que se entende como política 

pública? Tudo que vemos, tanto no Estado como na 

Federação, são remendos. Políticas públicas eficazes 

precisam de diagnóstico, é preciso diagnosticar quais 

são os problemas e esses problemas serem atacados. 

Do contrário, não passam de mera enganação. 

Infelizmente, é isso que temos visto na educação. 

Aliás, agora, com a crise na Segurança, temos visto 

que a enganação é geral: é na educação, é na saúde, é 

na segurança, e assim sucessivamente. 

 Muito obrigado, Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Luzia Toledo. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (PMDB) - 

Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, Senhor 

Deputado Padre Honório, Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que acabou de se pronunciar nesta Casa, 

quero ratificar as minhas palavras com relação à 

importação do café conilon. Já falei e ratifico não só 

as minhas palavras, mas as dos meus colegas.  

Queremos, realmente, fazer um clamor, um 

pedido em forma de requerimento à nossa bancada 

federal. O estado do Espírito Santo é pequeno, mas 

nós somos fortes. Acho que... Não, nunca acho, tenho 

a certeza de que a nossa bancada é muito forte, 

porque temos, é bem verdade, dez deputados 

federais; e três senadores, como todos os Estados 

brasileiros têm. Mas, tenho certeza, pelo valor dos 

nossos representantes na bancada federal, no 

Congresso Nacional...  

Chamem-nos, chamem as pessoas que estão 

envolvidas, principalmente os nossos agricultores, 

chamem todos os representantes da nossa agricultura, 

precisamos reiterar que o Espírito Santo, o maior 

produtor de café conilon, não pode se calar e não 

pode aceitar essa decisão do governo federal.  

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, V. 

Ex.ª que foi 1.º secretário da Mesa na gestão passada 

e criou vários caminhos nesta Casa, quero recordar 

rapidamente às Senhoras Deputadas e aos Senhores 

Deputados, porque tenho outro assunto, que a sessão 

solene de amanhã é uma homenagem não só à nossa 

TV Ales, pois sem ela, sem esse canal aberto, não 

teríamos escuta, não teríamos a ressonância do nosso 

trabalho... Por que comemorar quinze anos? Não fui 

eu quem escolheu, por exemplo, quem será 

homenageado, a escolha ocorreu com toda a equipe 

da nossa Secretaria de Comunicação, com os 

funcionários, com a senhora Verônica, com todos. 

Referi-me a Verônica, mas incluo os cinegrafistas, os 

jornalistas, enfim, foi uma luta muito grande; não foi 

fácil. Fomos o único estado, naquele momento, que 

conseguiu o canal aberto. E devemos isso a vários ex-

funcionários desta Casa, que hoje não estão aqui, e a 

vários ex-deputados. Por acaso, falarei do senhor 

Elcio Alvares, que deu o seu coração para que a tevê 

do Espírito Santo fosse a primeira de canal aberto do 

nosso país. Amanhã faremos uma homenagem a S.S.ª 

in memoriam. Toda a sociedade capixaba o conhece e 

sabe de sua história. S.S.ª foi ministro duas vezes, 

senador, governador, deputado estadual duas vezes, 

enfim, mas faleceu recentemente. Recebeu as honras 

militares, por meio do Governo do Estado, o que 

achei muito importante para sua história. Então, 

estamos fazendo história. S.S.ª fez história nesta 

Casa, assim como o Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço, que abraçou essa causa, o Senhor Rodrigo 

Chamoun, hoje Conselheiro do Tribunal de Contas, 

bem como os outros presidentes desta Casa. Mas o 

Senhor Rodrigo Chamoun criou, na sua gestão, uma 

comissão. Depois, veio Elcio Alvares, que se 

entregou literalmente à causa. E o Senhor Deputado 

Theodorico Ferraço agiu da mesma forma.  

Então, amanhã, teremos uma sessão solene 

nesta Casa para uma história de trabalho, uma 

história de desafios. E aí, cumprimento a senadora 

Rose de Freitas, pois se não fosse S. Ex.ª na 

Presidência da Câmara Federal, naquela 

oportunidade, não teríamos esse canal aberto. É 

aonde chegamos com nosso trabalho, é aonde 

buscamos transmitir nossa eficiência, a qualidade do 

nosso trabalho. Portanto, quero agradecer a parceria 

de todos da Secretaria de Comunicação, em especial 

à senhora Patrícia Bravim, que realmente nos ajudou 

muito para que chegássemos à Secretaria com o 

formato dessa sessão. Isso é muito importante!  

Gostaria também de lembrar do senhor 

Arthur Wernesbach, que muitas vezes foi à Brasília; 

da senhora Patrícia Bravim, que também foi muitas 

vezes à Brasília. Não foi fácil conseguir isso. Todo 

mundo hoje usa a TV Ales e pensa que foi muito fácil 

tê-la. Não foi fácil, não! Foi muito difícil , foram 

muitos desafios. Portanto, deixo o convite, não só aos 

técnicos da comissão, os que passaram por aqui, os 

que não estão mais aqui... Faremos duas homenagens 

póstumas: uma será ao senhor Evandro Duarte, 

representado por seus familiares, que foi um dos 

funcionários mais queridos, não só da equipe da 

Secretaria de Comunicação, mas de todas as Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados desta Casa e de todos 

os funcionários. Ele era educado, fino e tinha carinho e 

amor no trato. Então, amanhã, ele será homenageado 

pelo seu setor. Quem o escolheu foi o próprio setor.  

Ratificamos realmente o nosso convite. 

Todos os técnicos dos gabinetes foram convidados e 

ratificamos nosso convite mais uma vez. Será um 

encontro e não uma sessão solene. Amanhã será um 

encontro de quem faz a boa notícia, os jornalistas, os 

nossos cinegrafistas que dão cobertura de uma forma 

tão eficiente, o pessoal do som que está lá atrás e 

ninguém sabe quem está atrás do som, mas sabemos 

da eficiência do som nesta Casa. Portanto, 

convidamos todos a estarem presentes. Amanhã o 

encontro será de vocês.   

 Agradeço à dona Irene Alvares. Hoje, falei 

com dona Irene Alvares, Senhor Deputado Enivaldo 
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dos Anjos. Ela ficou extremamente feliz porque o 

doutor Elcio Alvares será homenageado pela primeira 

vez depois do falecimento dele. Será a primeira vez 

que ele receberá uma homenagem póstuma, e será da 

Casa que ele amou.  

 Doutor Elcio Alvares dizia que tinha passado 

por muitos lugares, como os dois Ministérios, a 

liderança do Senado e a liderança do Governo, mas 

dizia que nesta Casa ele encontrou a paz, o carinho e 

o amor que precisava para trabalhar e fazer essa 

interlocução. Dona Irene Alvares, obrigada pelo 

carinho com que a senhora me atendeu hoje.  

 Trago também um assunto, mas, 

naturalmente, não dará tempo de abordá-lo. Faremos 

o nosso Fórum de Políticas Públicas para a Mulher, 

em março. Um dos assuntos, Senhor Deputado Padre 

Honório, que traremos para o fórum e continuaremos 

falando será o estupro que está tão presente. O 

Fantástico trouxe a matéria, bem como todos os 

jornais televisados e escritos têm trazido notícias 

sobre a quantidade de estupro neste país afora. No 

Espírito Santo não é diferente, claro.  

 O crime de estupro poderá se tornar 

imprescritível. Repito, o estupro poderá se tornar 

imprescritível. É o que determina uma proposta de 

emenda à Constituição, a PEC n.º 64/2016, 

apresentada pelo senador Jorge Viana, do PT do 

Acre, com apoio de outros senadores, naturalmente. 

A matéria, que aguarda designação do relator da 

Comissão de Justiça, a CCJ, da qual já fiz parte, faz o 

estupro figurar, juntamente com o racismo, como 

crime inafiançável e imprescritível. Isso significa que 

o estupro pode ser punido, independente do tempo 

em que o ato for cometido. Essa é uma proposta que 

temos que também ratificar e fazer o nosso 

movimento. Ela será tema de debate em nosso fórum 

sobre políticas públicas para a mulher, que será dia 

10 de março, se Deus quiser, nesta Casa de Leis, 

durante toda a tarde da quinta-feira.  

 Volto a falar sobre esse assunto na próxima 

oportunidade e ratifico meu pronunciamento, meu 

convite para a sessão solene de amanhã. Será um 

encontro deste povo que dá cobertura aos nossos 

trabalhos: nossos jornalistas e cinegrafistas que 

realmente fazem um trabalho com qualidade.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules.  
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) - 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, começo nossa fala citando o meu colega 

de farda de Cachoeiro de Itapemirim, quando fui 

soldado,  

Evandro Moreira, grande poeta que escreveu o 

seguinte: É muito fácil saber de onde estou vindo. 

Basta olhar para trás e conferir minhas pegadas. O 

difícil é decidir para onde estou caminhando.  

 Essas palavras de Evandro Moreira são 

próprias para o momento difícil que o estado está 

atravessando, e todos estamos muito tristes e muito 

apreensivos com o que vem acontecendo na 

segurança do nosso estado. Não entendo nada de 

segurança, só tenho o desejo, e tenho rezado muito 

para que tudo chegue a um bom termo, tudo chegue a 

uma condição em que todos os lados, especialmente a 

população, tenham mais tranquilidade. 

Há duas semanas, visitei o Hospital Doutor 

Pedro Fontes. Para quem não conhece, o Hospital 

Doutor Pedro Fontes foi fundado em 11 de abril de 

1937, na estrada do Contorno, onde tenho vários 

amigos. Mando daqui um abraço apertado para a 

Irmã Lúcia e todos os internos do Hospital Doutor 

Pedro Fontes. Costumo chamar a Irmã Lúcia de Santa 

Lúcia, porque ela mora e convive com os pacientes 

do Hospital Doutor Pedro Fontes.  

Fui ao hospital a convite de Osias, que era 

motorista na época em que trabalhei lá, por dez anos, 

de 1974 a 1984, Osias era motorista. Chegando lá, fui 

recebido pelo Pedrinho, em cima da cama, muito 

mutilado, mas ainda falando que graças a Deus estava 

melhor e passava bem. Muita gente deveria ir ao 

Hospital Doutor Pedro Fontes olhar o sofrimento 

daquele povo.  

Dali, fui falar com o Guido, de noventa e 

quatro anos, cego, quase surdo, e também falava a 

mesma coisa, que graças a Deus, estava melhor. E 

nós, com tanta saúde, com tanto vigor, quantas e 

quantas vezes reclamamos? Pensem nisso. 

Sexta-feira e sábado, participei e fiz a 

abertura do primeiro Congresso Capixaba de 

Parkinson, e foi pena que muita gente também não 

viu o que é um doente com Parkinson. Parabenizo 

Márcio Gouvea, presidente da Associação de 

Parkinson do Espírito Santo, com quem passei dois 

dias inteiros junto, de sexta a sábado. Vimos tantas 

pessoas com tanta dificuldade! Dificuldade, descontrole 

total, descontrole motor em que a pessoa estava 

tranquila, mas quando ia falar tinha várias reações.  

Lembro-me muito bem do Gervásio, que deu 

uma aula de cidadania e de luta. Vamos trazer o 

Márcio à Assembleia Legislativa. Ele, que já veio à 

Comissão de Saúde várias vezes nesta Casa, posso 

recordar. 

Para participar deste congresso, pessoas 

vieram de várias partes do país, do Paraná, 

Pernambuco, Bahia, Rio De Janeiro, São Paulo, 

enfim. Foi muito bom mostrar o Terceiro Setor, cuja 

Frente Parlamentar foi criada ano passado e da qual 

sou presidente.   

Pouca gente sabe o que é o Terceiro Setor, e 

ninguém falou sobre isso na Assembleia Legislativa 

durante todo esse tempo. São essas ONGs, e cito 

algumas: Acacci, Afecc, Instituto Luiz Braille, 

Unicep - a União dos Cegos, de Vila Velha,  Apaes, 

Pestalozzis, Expenhas, Pró-vidas, Profis, que 

infelizmente acabou. Roubaram até o carro dessa 

ONG, que era perto da rua Marechal Campos. O 

doutor Timóteo é quem vai cuidar novamente de 

fenda palatina ou lábio leporino. As pessoas estão 

saindo daqui. Não tem necessidade de sair daqui para 
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operar em São Paulo, em Bauru. Não tem 

necessidade. 

Ainda tem os implantes coclear. Quero 

lembrar também da Lourdilene, que tem uma filha 

chamada Talita, que tem o implante coclear, que é o 

ouvido biônico. Ainda estão saindo daqui para operar 

em Campinas dada a fraqueza dos nossos políticos. A 

verdade é essa. Não tem sentido uma criança sair 

daqui para ser operada em Campinas, quando pode 

ser operada aqui. Somos fracos e não estamos 

conseguindo fazer com que essas cirurgias sejam 

feitas aqui. As mães e os pais têm que ir para 

Campinas levar os filhos. Quando o aparelho dá 

defeito, manda o aparelho e a criança fica sem ouvir. 

Um verdadeiro absurdo.  

Nem saímos ainda da dengue, da 

microcefalia, da chikungunya e já entramos na febre 

amarela. Queria falar também o que está acontecendo 

com o estoque de sangue, hoje, no nosso estado. 

Parabenizo o Hemoes e todos os servidores do 

Hemoes pela luta que têm feito para colher sangue. 

Hoje, por exemplo, o Hemoes esteve na Secretaria de 

Saúde colhendo sangue. O estoque está zerado. A 

febre amarela veio dificultar isso também. Ademais 

teremos o Carnaval no final de semana. A demanda 

para a necessidade de sangue devido aos acidentes irá 

aumentar muito mais. 

Amanhã, terça-feira, dia 21, o Hemoes estará 

na Sedu, Secretaria de Educação, aqui bem próximo. 

Quarta-feira, dia 22, o ônibus do Hemoes estará na 

Prodest, que fica próximo ao Tribunal Eleitoral de 

Vitória. A necessidade de sangue é diária. Precisamos 

trabalhar nesse sentido.  

A febre amarela também tem atrapalhado a 

doação. Para doar sangue você tem que ter pelo 

menos trinta dias que vacinou. Isso tem atrapalhado 

também essa doação de sangue.  

Tem mais outros assuntos relacionados ao 

sangue e à vacina que gostaria de citar, mas 

infelizmente o meu tempo vai acabar, e como o 

presidente é rigoroso no Regimento Interno - também 

sou na minha conduta aqui - não vou mais alongar, 

prolongar minha fala, mas sempre lembrar que a 

vacina que previne é a mesma que mata.  

A vacina tem contraindicações. É preciso que 

as pessoas vejam essas contraindicações. Há uma 

série de contraindicações que vou ler amanhã e 

falarei sobre isso. Uma das coisas mais simples: quem 

tem alergia a ovo. Parece uma coisa simples, ovo. Por 

que o ovo, a gelatina? A vacina é desenvolvida através 

do embrião do ovo. Então, é preciso que as pessoas 

que têm alergia ao ovo, tenham cuidado. Não pode 

tomar.  

Pessoas que são transplantadas não podem 

porque tomam imunossupressores. Imunossupressor é 

uma droga que você toma para que o seu mecanismo 

de defesa, sua célula de defesa, não ataque aquele 

órgão que não é seu, mas que você recebeu. Se tomar 

a vacina usando imunossupressor, você poderá ter a 

forma grave da doença da febre amarela.  

Então, é preciso que entendamos isso. Pare, 

como algumas pessoas, com a demagogia: vamos 

vacinar a população toda. Quem está falando isso, 

está falando uma grande bobagem, e cuidado, porque 

já morreram pessoas pela vacina e poderão morrer 

muito mais. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório.  
 

 O SR. PADRE HONÓRIO - (PT) - Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, boa tarde. Obrigado, Senhor Presidente 

Enivaldo dos Anjos. Cumprimento os Senhores 

Deputados que ainda estão neste plenário, aqueles 

que nos acompanham, os servidores desta Casa e a 

imprensa.  

 Ouvimos, durante esta sessão, muitos 

discursos bem fundamentados em relação à 

cafeicultura do estado e também de outros estados 

que têm como fonte principal a cultura do café 

Conilon. E essa importação, obviamente, traz certo 

enfraquecimento a essa atividade, principalmente no 

nosso estado. E espero que, na realidade, esse 

governo, que não tem sido nada voltado 

principalmente àqueles que mais precisam, possa 

rever a atitude do ministro e que nossos deputados 

federais e senadores possam realmente fazer valer sua 

autoridade em Brasília, fazendo com que o ministro 

volte atrás ou que o presidente vete esse voto e, 

assim, favoreça os agricultores do Estado do Espírito 

Santo e de outros estados.  

 Estamos também passando por este momento 

difícil, que é a falta de segurança dentro de nosso 

estado. E sabemos quanto prejuízo o Estado vai ter 

durante este mês, principalmente agora, por ocasião 

do Carnaval nos municípios e nos balneários, em 

função do cancelamento dessas atividades. Quantas 

pessoas estavam pensando em ter uma renda extra 

através das pousadas, do artesanato, da gastronomia, 

de tudo que imaginavam. E acredito que o prejuízo 

vai ser alto. Esse prejuízo se recupera. Agora, pelas 

vidas perdidas, ceifadas, fica o sofrimento.  

 Ainda continuamos conclamando para que 

haja o bom senso, que o governo e os familiares dos 

policiais cheguem a uma conclusão e o Espírito Santo 

volte a ser aquele estado tranquilo, onde as pessoas 

tenham mais segurança e possam trabalhar sem tanto 

medo, sem tanto pavor. Quanto mais o tempo passa, 

mais sofrimento tem para todo mundo.  

 Hoje gostaria de aproveitar este momento na 

tribuna para falar de uma instituição que há cento e 

vinte anos tem servido ao nosso país e nosso estado: 

os salesianos, homens e mulheres que se colocam à 

disposição, através da educação, fazendo um trabalho 

em que a principal preocupação não é apenas a 

transmissão de conhecimento teórico, mas 

principalmente a humanização.  

 Hoje teremos, nesta Casa, uma sessão solene 

homenageando os quinze anos da escola, presente em 

Jardim Camburi. Também queremos lembrar, 
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valorizar e trazer dados de toda a história dos 

salesianos no Estado do Espírito Santo, a importância 

que essa entidade tem na educação de tantas crianças, 

adolescentes e jovens, não apenas preparando para o 

mercado de trabalho, mas preparando para a vida, 

com princípios, valores, ética, cidadania, direitos 

humanos, aquela preocupação em levar à sociedade 

do nosso estado um pouco mais de humanização ao 

ver o outro não apenas como ameaça, mas ver o outro 

como cidadão, irmão, alguém que está a serviço.  

 Hoje, às 19h, teremos nesta Casa uma sessão 

solene em homenagem ao corpo docente e discente 

desta escola, que faz um bem muito grande para a 

educação do nosso país. 

Ainda falando sobre educação, queremos 

lembrar da grande importância desses projetos em 

nossa base. Esta semana, tivemos um grande exemplo 

dentro do projeto Arranjo Produtivo Aquificar, na 

escola CIE de Águia Branca, numa parceria com a 

comunidade, com o MPA. Mais uma nascente sendo 

preservada com a participação de professores, de 

alunos, de agricultores. Vários projetos já estão sendo 

realizados com a participação da sociedade. Não apenas 

a preocupação de cercar uma nascente, de reflorestar 

uma encosta, de produzir mais uma muda, mas a 

preocupação de mudar a mentalidade, o comportamento 

humano, para que as pessoas entendam que, se não 

fizerem a prevenção hoje, o preço a ser pago será muito 

alto. 

Ontem, no Fantástico, vimos a diferença entre a 

cidade que menos investe em saneamento e a que 

mais investe em saneamento. A diferença no gasto da 

saúde é enorme, dez vezes mais, somente por causa 

da prevenção. O que se tem de economia, de qualidade 

de vida, de crianças com saúde mais adequada, de 
educação mais forte, se deve à prevenção. Isso também 

tem ocorrer na educação, no meio ambiente, na 

segurança pública e, principalmente, em nossa prática 

de fazer saúde curativa e não apenas preventiva. Fazer 

uma saúde que evite que os nossos capixabas fiquem 

tão dependentes dos hospitais e dos medicamentos. 

O evento realizado sexta-feira com dezenas de 

alunos, de professores e de agricultores, traz para nós 

grande responsabilidade e esperança de que é 

possível, sim, construir projetos melhores com a 

participação de todas as pessoas. Quando vemos o todo, 

percebemos que quanto menos se gasta, mais se faz, 

mais se promove, e quanto mais se gasta, menos se faz e 

menos se promove. 

Agradecemos à Escola CIE, aos professores, 

parabenizamos nosso assessor Wagner Canal pela 

iniciativa, e queremos passar para toda a nossa região 

que esses projetos, que também aconteceram na sexta e 

no domingo, acontecerão durante todo o período, 

levando, assim, para aquelas comunidades, estas 
oportunidades. 

Iniciaremos agora novos projetos como os 

Colhedores de Sementes, o Quintal Vivo e o Meu Copo 

de Água. Isso tudo com a participação da sociedade, 

da comunidade e das entidades, para que possamos 

não somente falar dos biomas, da vida do planeta, 

mas também participar de ações que favoreçam a 

recuperação de tantas áreas degradadas, de tantas 

áreas que precisam. Se não pode interferir 

positivamente, que não interfira negativamente. 

Mais uma vez, queremos aprofundar esses 

temas muito importantes em nossa caminhada. 

Primeiro a prevenção na educação. Por isso, hoje, nos 

lembraremos dos salesianos na audiência pública.  

Depois, a questão ambiental juntamente com a 

produção de alimentos saudáveis para alimentação de 

todos. 

 Obrigado, Senhor Presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS  - PSD) - Seria o próximo orador, mas 

declino. 

 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Hudson Leal. (Pausa)  

Ausente.  

  

 O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Gostaria que V. Ex.ª fizesse 

recomposição de quorum para efeito da manutenção 

da sessão, uma vez que faltam quatro minutos para 

terminar a sessão. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS  - PSD) - É regimental. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Da Vitória, Dary Pagung, 

Doutor Rafael Favatto, Eliana 

Dadalto, Erick Musso, Esmael de 

Almeida, Euclério Sampaio, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes, 

Hudson Leal, Jamir Malini, Janete de 

Sá, José Esmeraldo, Luzia Toledo, 

Marcelo Santos, Marcos Bruno, 

Nunes, Pastor Marcos Mansur, 

Raquel Lessa, Rodrigo Coelho, 

Sandro Locutor, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Hércules, 

Enivaldo dos Anjos e Padre Honório) 
 

 Não havendo quorum para manutenção da 

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

Senhores Deputados para a próxima, solene, dia 20 

de fevereiro de 2017, às 19h, conforme requerimento 

do Senhor Deputado Padre Honório, aprovado em 

plenário, em comemoração aos 15 anos do Colégio 

Salesiano, para a qual designo Expediente: o que 

ocorrer, e comunico que haverá sessão ordinária dia 



Vitória-ES, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017 Diário do Poder Legislativo - 69 

21 de fevereiro de 2017, cuja ordem do Dia é a 

seguinte: discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 

da Constituição Estadual, do veto total aposto ao 

Projeto de Lei n.º 94/2016; discussão única, nos 

termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do 

veto parcial aposto ao Projeto de Lei n.º 318/2016; 

discussão em 2.º turno da Proposta de Emenda 

Constitucional n.
os 

17/2015 e  11/2015; votação 

adiada, com discussão única encerrada, dos Projetos 

de Lei n.
os

 198/2015, 237/2015, 255/2015, 305/2015, 

313/2015, 326/2015, 328/2015, 
 
336/2015, 337/2015, 

361/2015, 372/2015, 
 
438/2015, 

 
462/2015,  03/2016, 

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

discussão única encerrada, do Projeto de Resolução 

n.
o 

59/2015; votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Lei n.
o 

53/2012; votação 

adiada, com discussão única encerrada, do Projeto de 

Resolução n.º 38/2016;  Votação adiada, com 

discussão prévia encerrada, da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 22/2015; votação adiada, com 

discussão prévia encerrada, do Projeto de Resolução 

n.
o 

57/2015; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, dos Projetos de Lei n.
os 

480/2015, 
 

02/2016, 60/2016, 95/2016, 109/2016, 114/2016, 

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

 
365/2015 e 

 

443/2015; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, das Propostas de Emenda Constitucional 

n.
os 

06/2016 e 07/2016; votação adiada, com 

discussão prévia encerrada, dos Projetos de Lei n.
os 

83/2016, 84/2016, 89/2016, 91/2016, 98/2016, 

103/2016,
 
106/2016, 125/2016, 152/2016, 

  
161/2016, 

178/2016, 181/2016, 183/2016, 194/2016, 
 
207/2016, 

 

218/2016, 224/2016, 
 
229/2016, 251/2016, 264/2016 

e 274/2016; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Decreto Legislativo n.
o 

64/2015; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, dos Projetos de Resolução n.
os 

15/2016 e 

30/2016; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, dos Projetos de Lei n.
os 

159/2015 e 
 

193/2015; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, da Proposta de Emenda Constitucional n.
o 

08/2016; votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, dos Projetos de Lei  n.
os 

33/2016, 
 

242/2016, 
 

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

286/2016; Votação adiada, com discussão prévia 

encerrada, do Projeto de Resolução n.
o 

27/2016; 

votação adiada, com discussão prévia encerrada, dos 

Projetos de Lei n.
os

 449/2015, 
 
166/2016, 202/2016,

 

297/2016 e 306/2016.  
 

Está encerrada a sessão.  

 

Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

cinquenta e seis minutos. 
 

 

 

PRIMEIRA SESSÃO SOLENE, DA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE 

FEVEREIRO DE 2017. 

 

  ÀS DEZENOVE HORAS E DEZESSETE 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO PADRE 

HONÓRIO OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA. 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Senhoras e senhores, Senhor 

Deputado e autoridades presentes, telespectadores da 

TV Ales, boa noite! 

 É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

para a sessão solene em homenagem aos quinze anos 

do Colégio Salesiano Jardim Camburi!  

 Com o objetivo de destacar o momento e a 

importância da instituição de ensino para o Espírito 

Santo, o Senhor Deputado Padre Honório propõe a 

sessão solene desta noite, para homenagear os quinze 

anos do Colégio Salesiano Jardim Camburi. 

Inaugurada no dia 20 de fevereiro de 2002, a 

instituição de ensino ampliou o desenvolvimento do 

projeto pedagógico e filosófico idealizado por Dom 

Bosco e reconhecido pelos capixabas.  

 Neste momento, convido para presidir a 

Mesa o Senhor Deputado Padre Honório, proponente 

desta sessão, que fará a abertura dos trabalhos, 

conforme é regimental.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão e procederei à leitura de um 

versículo da Bíblia.  

 

(O Senhor Deputado Padre 

Honório lê Isaías, 65:19-22) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Dispenso a leitura da ata da 

sessão anterior e informo aos presentes que esta 

sessão é solene em homenagem aos quinze anos do 

Colégio Salesiano Jardim Camburi, conforme 

requerimento de minha autoria, aprovado em 

Plenário.  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido para compor a Mesa o 

professor Haroldo Correa Rocha, secretário estadual 

de Educação, representando o governador Paulo 

Hartung; o Padre Moacir José Scari, pró-reitor 

administrativo-financeiro do Centro Universitário 

Católico de Vitória, diretor do Centro Salesiano do 

Menor e diretor-geral do Colégio Salesiano Nossa 

Senhora da Vitória e do Colégio Salesiano Jardim 

Camburi; o Padre Adenilson Lopes Rubim, diretor-

geral da Pastoral do Centro Salesiano do Menor, do 

Centro Universitário Católico de Vitória, do Colégio 

Salesiano Nossa Senhora da Vitória e do Colégio 

Salesiano Jardim Camburi; o senhor Cledson Martas 

Rodrigues, reitor do Centro Universitário Católico de 

Vitória e diretor administrativo-financeiro do Colégio 
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Salesiano Nossa Senhora da Vitória e do Colégio 

Salesiano Jardim Camburi, representando o Padre 

Orestes Carlinhos Fistarol, inspetor da Inspetoria São 

João Bosco; as senhoras Rita de Cácia Moulin 

Allemand, diretora pedagógica do Colégio Salesiano 

Jardim Camburi, e Fernanda Mota Gonçalo, 

representando a senhora Clarice Machado Imperial 

Girelli, secretária de Estado de Desenvolvimento e 

Assistência Social - Setades; e os senhores Edson 

Paiva Júnior, diretor pedagógico do Colégio 

Salesiano Nossa Senhora da Vitória, e Wellington 

Adriano Fiorese, secretário estadual da Associação 

Nacional de Educação Católica do Brasil. (Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido todos para, de pé, 

ouvirmos a execução do Hino Nacional e a do 

Espírito Santo. (Pausa) 

 

(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Por favor, podem se assentar.  

 Agradecemos a todos a presença nesta Casa: 

alunos, pais de alunos, professores, a senhora Maria 

Cristina Taveira, representando o Instituto Ponte, 

enfim, a comunidade presente.   

 Neste momento fará uso da palavra o Senhor 

Deputado Padre Honório, proponente desta sessão 

solene. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Gostaríamos, primeiramente, de 

agradecer ao Colégio Salesiano por ter nos dado a 

honra de convocar e promover esta sessão solene. 

 Cumprimento o Padre Moacir, pró-reitor 

administrativo-financeiro do Centro Universitário 

Católico de Vitória, diretor do Centro Salesiano do 

Menor e diretor-geral do Colégio Salesiano Nossa 

Senhora da Vitória e do Colégio Salesiano Jardim 

Camburi. Obrigado, padre, pela presença nesta Casa. 

 Cumprimento o irmão Cledson, também 

reitor do Centro Universitário Católico de Vitória e 

diretor administrativo-financeiro do Colégio 

Salesiano Nossa Senhora da Vitória e do Colégio 

Salesiano Jardim Camburi, representando o inspetor 

da Inspetoria São João Bosco, padre Orestes 

Carlinhos Fistarol; padre Adenilson Lopes Rubim, 

diretor-geral da Pastoral do Centro Salesiano do 

Menor, do Centro Universitário Católico de Vitória, 

do Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória e do 

Colégio Salesiano Jardim Camburi; Rita de Cácia 

Moulin, diretora pedagógica do Colégio Salesiano 

Jardim Camburi; Edson Paiva Júnior, diretor 

pedagógico do Colégio Salesiano Nossa Senhora da 

Vitória; Wellington Adriano Fiorese, secretário 

estadual da Associação Nacional de Educação 

Católica do Brasil; Fernanda Mota, representando a 

secretária Clarice Imperial, da Setades; e professor 

Haroldo Rocha, secretário estadual de Educação. 

Agradeço a todos a presença.  

 Fomos visitados pela direção da escola e 

achamos muito importante promover este momento 

na nossa Casa, a Casa de Leis do Estado do Espírito 

Santo. Após consolidar os salesianos na comunidade 

capixaba e fundar um dos maiores colégios do 

Espírito Santo, a Inspetoria São João Bosco, uma 

instituição católica sem fins lucrativos, presente nos 

estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito 

Santo, Tocantins, Goiás e Distrito Federal, decidiu 

ampliar a presença da obra salesiana e, em 20 de 

fevereiro de 2002, inaugurou o Colégio Salesiano 

Jardim Camburi.  

 Fundamentada na prática filosófica e 

pedagógica idealizada por Dom Bosco, a unidade 

Jardim Camburi já emergiu fortalecida na sua 

essência, reafirmando a tradição de confiança da 

população capixaba na educação salesiana.  

 Os alunos do Colégio Salesiano Jardim 

Camburi contam com um projeto pedagógico de 

excelência em aprendizagem, destacando a 

preparação para os valores humanos, a cidadania, o 

compromisso com o desenvolvimento sustentável e o 

respeito às diferenças.  

 Mais de mil e trezentos alunos dos segmentos 

do Ensino Fundamental I: do 1.º ao 5.º ano; do 

Ensino Fundamental II: do 6.º ao 9.º ano e do Ensino 

Médio: 1.ª, 2.ª e 3.ª séries, desfrutam de ampla 

infraestrutura que o Colégio Salesiano Jardim 

Camburi oferece. Mais de cento e cinquenta 

educadores contribuem para a formação integral dos 

educandos.  

 Um dos diferenciais importantes relativos ao 

Colégio Salesiano é que esse faz parte de uma rede 

de ensino que é referência em educação no Brasil há 

mais de cento e vinte anos. Atualmente, a Rede 

Salesiana Brasil, RSB, possui mais de cem unidades de 

ensino, com cerca de oitenta e cinco mil alunos e cinco 

mil educadores em todo o país.  

 O sólido projeto pedagógico das unidades do 

Colégio Salesiano contempla material didático 

exclusivo e interativo e um currículo diversificado, 

com atividades que integram as diversas áreas de 

conhecimento e desenvolvem as diferentes 

habilidades dos alunos. Aliado à ampla infraestrutura 

das escolas, o Salesiano conta com uma equipe de 

educadores qualificada, que participa 

sistematicamente de programas de formação e 

avaliações internas, buscando a excelência escolar e 

pessoal. 

 O desenvolvimento de um ensino de 

qualidade reflete nos resultados do Colégio 

Salesiano, que está entre as três melhores escolas do 

Espírito Santo no Enem 2015 e aprova mais de 

noventa por cento de alunos nas principais 

instituições de ensino superior do Brasil, na terceira 

série do ensino médio, sem precisar de participar de 

cursinhos. 
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 Anualmente, as duas unidades do Colégio 

Salesiano em Vitória contam com investimento em 

inovações pedagógicas e tecnológicas e em 

infraestrutura, permitindo ampliar a formação dos 

estudantes e aperfeiçoar a qualidade de ensino. 

Para 2017, estão previstas melhorias na 

infraestrutura física com ampliação do número de 

salas de aula, construção de laboratórios de pesquisa 

e conhecimento, além de investimentos na aquisição 

de materiais e equipamentos, alinhados a inovações 

educacionais e tecnológicas.  

As unidades de ensino do Colégio Salesiano 

também promoverão o aprimoramento das 

ferramentas digitais utilizadas em sala de aula, como 

lousa digital, projetores interativos, notebooks, redes 

sem fio e de fibra ótica. Os investimentos contínuos 

em tecnologia possibilitam o desenvolvimento de 

aulas e atividades por meio de material didático 

digital utilizado por alunos do ensino fundamental II 

e do ensino médio. 

Mas o mais importante da Escola Salesiana, 

tendo fidelidade aos princípios do seu fundador e 

seguindo as orientações dos discípulos do fundador, é 

preparar os alunos não apenas para o mercado de 

trabalho, mas preparar os jovens e adolescentes para 

a vida, respeitando principalmente os principais 

valores que fazem parte da nossa formação. 

A Escola Salesiana tem como vocação 

trabalhar o ser humano integral, dando oportunidade 

a todos de, através do conhecimento, respeitar o 

próximo. Por isso queremos parabenizar essa 

instituição que, tenho certeza, está cumprindo a 

ordem que Deus deu em Gêneses, capítulo 1, 

versículo 26: façamos o homem - o ser humano - à 

nossa imagem e semelhança.  

Essa é a missão dessa escola, que tem 

cumprido com fidelidade e que tenho certeza que tem 

feito um bem muito grande à humanidade, 

principalmente no nosso País. Parabéns aos 

Salesianos! Parabéns aos alunos e às famílias! 

Parabéns aos professores e principalmente à 

congregação! Mais uma vez, muito obrigado! 

Agradeço ao nosso secretário, prestigiando esse 

evento tão importante do Estado do Espírito Santo, 

principalmente da comunidade de Jardim Camburi. 

Muito obrigado! 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Anunciamos e agradecemos a 

presença da subsecretária de Políticas para as 

Mulheres, Helena Pacheco, representando o 

secretário estadual de Direitos Humanos, Julio 

Pompeu. Muito obrigado! 

Assistiremos agora à apresentação do Coral 

Infantil Parque Botânico Vale, criado em 2013 e 

composto por crianças com idades entre seis e doze 

anos. Também possui entre seus integrantes alunos 

do Colégio Salesiano Jardim Camburi. 

A iniciativa tem o objetivo de contribuir com 

o processo de alfabetização infantil e ampliar a 

sensibilidade das crianças. 

(O coral se apresenta) 

 

 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Mais uma vez, nosso aplauso, 

nosso agradecimento à apresentação do Coral Infantil 

Parque Botânico Vale, que se apresentou nesta sessão 

solene em homenagem aos quinze anos do Colégio 

Salesiano de Jardim Camburi.  

Neste momento, assistiremos ao vídeo: 

Colégio Salesiano quinze anos, melhor experiência 

em Jardim Camburi.  
 

(O vídeo é exibido) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Neste momento, fará uso da 

palavra o padre Moacir José Scari. 

 

O SR. MOACIR JOSÉ SCARI - Belas 

experiências! Ficamos felizes com tudo isso que 

vocês viram! Boa-noite! 

Excelentíssimo Senhor Deputado Padre 

Honório José de Siqueira; excelentíssimo senhor 

Haroldo Rocha, secretário de Educação do Estado do 

Espírito Santo; ilustríssimo Senhor Wellington 

Adriano Fiorese, secretário estadual da Anec; 

ilustríssima senhora Rita de Cácia Moulin Allemand, 

diretora pedagógica do Colégio Salesiano Jardim 

Camburi; ilustríssimo senhor Edson Paiva Júnior, 

diretor pedagógico do Colégio Salesiano Nossa 

Senhora da Vitória; magnífico reitor e irmão Cledson 

Martas Rodrigues, do Centro Universitário Católico 

de Vitória; reverendíssimo irmão, padre Adenilson, 

diretor pastoral das unidades de Vitória; demais 

membros da Mesa, visitantes, queridos alunos e 

familiares, esta homenagem a mim concedida 

representa todos os salesianos de Dom Bosco, que ao 

longo de setenta e cinco anos chegaram à Vitória para 

anunciar o Evangelho, promover e educar infância e 

juventude capixabas.  

Dentro de um espírito inovador e ousado, 

continuamos nossa história ao celebrarmos quinze 

anos do Colégio Salesiano Jardim Camburi. Somos 

herdeiros do legado pedagógico de Dom Bosco, pai-

mestre da juventude, homem sonhador que foi além 

do seu tempo, que acreditou no potencial do jovem 

protagonista de sua própria história. Por tudo isso, 

comemoramos os quinze anos do Colégio Salesiano 

Jardim Camburi.  

Em pouco tempo de história, alcançamos 

muito sucesso, com diferenciais expressivos, três 

características ou dimensões fundamentais do 

Colégio Salesiano: uma comunidade educativa 

acolhedora, uma equipe tecnicamente competente e 

uma educação focada em projetos e novas 

metodologias. Assim, vamos trilhando novos 

caminhos, certos de contribuir com a educação da 

sociedade capixaba, como educação inspirada nos 

princípios da liberdade e nos ideais da solidariedade. 

Visamos ao pleno desenvolvimento de nossos alunos 
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e ao seu preparo para o exercício da cidadania para o 

mundo do trabalho. Estamos felizes, muito felizes.  

Assim queremos continuar a missão do nosso 

pai-mestre Dom Bosco. Queremos continuar, sim, 

contribuindo com a sociedade capixaba para formar 

bons cristãos e honestos cidadãos. Muito obrigado. 

(Palmas) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Teremos agora a apresentação 

musical dos alunos do Colégio Salesiano Jardim 

Camburi, com Clarice Curtinhas, Derick Silveira e 

Sara Ferreira Campana, acompanhados pelo 

professor. 

 

(É feita a apresentação) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Obrigado aos alunos! Eles 

voltam, ainda hoje, para mais uma apresentação. 

Neste momento, ouviremos a palavra do 

irmão Cledson, por favor. 

 

O SR. CLEDSON MARTAS 

RODRIGUES - Senhoras e senhores, boa noite! 

Representarei o padre Orestes Carlinhos Fistarol, o 

provincial da Inspetoria São João Bosco ou da 

Província, mais conhecida socialmente.  

Cumprimento o Excelentíssimo Senhor 

Deputado Padre Honório, que propôs esta sessão 

solene em comemoração aos quinze anos do Colégio 

Salesiano Jardim Camburi. Neste momento a Casa do 

Povo, a Assembleia Legislativa, poderia dizer que 

também é uma casa salesiana. Cumprimento, ainda, 

as autoridades presentes, entre as quais temos o 

excelentíssimo
 
senhor Haroldo Correa Rocha, amigo, 

colega de caminhada. Discutimos muito, falamos 

muito sobre educação em nossos encontros. Na 

pessoa do senhor Haroldo saúdo as demais 

autoridades dos poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário. Também agradeço a presença do 

secretário estadual da Associação Nacional da 

Educação Católica no Espírito Santo, o senhor 

Wellington Adriano Fiorese, por meio do qual saúdo 

todas as escolas confessionais do estado, que são 

muitas. Parabenizo, por fim, todos os nossos 

educadores, que são a essência da nossa instituição.  

Cumprimento o amigo, colega, padre Moacir 

José Scari, que já foi apresentado como diretor-geral 

do Colégio Salesiano Jardim Camburi e também do 

Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória, do 

Centro Salesiano do Menor e pró-reitor 

administrativo e financeiro do Centro Universitário 

Católico de Vitória. Cumprimento, também, o padre 

Adenilson, diretor-geral da Pastoral, o grande 

diferencial da Pedagogia Salesiana, a pastoral que é o 

élan, é a argamassa que soma, que solidifica o nosso 

trabalho, a educação salesiana.  

São eles que dão a vida a nossas escolas, 

como a professora querida Rita de Cácia, como 

diretora-pedagógica do Colégio Salesiano Jardim 

Camburi, juntamente com a Gláucia Ferraz, 

coordenadora administrativo-financeira. Também 

cumprimento o Edson Paiva, diretor-pedagógico do 

Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória e todos 

os alunos, os educadores presentes e as autoridades à 

mesa. 

Ao falar do educador salesiano, em nome da 

Inspetoria São João Bosco e do padre Orestes, 

mantenedora do Colégio Salesiano Jardim Camburi, 

manifesto nossa profunda gratidão e respeito à 

querida professora Cláudia Maria Bunilha da Silva, 

primeira diretora-executiva do Colégio Salesiano 

Jardim Camburi, além de uma longa história no 

Colégio Salesiano Nossa Senhora da Vitória. Aliás, 

ela ficou à frente do Colégio Salesiano Jardim 

Camburi por mais de treze anos. Então, professora, 

essa homenagem, essa história, você é uma grande 

responsável por parte dessa história. Muito obrigado! 

É com alegria que estamos reunidos nesta 

noite tão especial para a comunidade salesiana 

capixaba e para toda a Inspetoria São João Bosco. 

Hoje, queremos agradecer a Nosso Senhor Jesus 

Cristo e às pessoas que, inspiradas nele, foram e são 

essenciais nesta caminhada de mais de 95 anos no 

Estado do Espírito Santo, 75 anos em Vitória e 15 

anos no Colégio Salesiano Jardim Camburi. 

Ao longo destes anos, muitas pessoas foram 

significativas para a construção de nosso colégio e 

para a sua consolidação como uma das melhores 

escolas do estado. 

Em nosso DNA está registrado o amor ao 

próximo, que se manifesta nas relações pessoais, 

institucionais e nas atitudes cotidianas. Focamos no 

desenvolvimento humano e também nos resultados. A 

maior prova disto é a nossa classificação no Exame 

Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2015, em que 

ficamos entre as três melhores escolas do Estado do 

Espírito Santo. 

Posso dizer que esta escola tem uma origem 

na tradição e ao mesmo tempo na vanguarda do 

progresso, usando todas as tecnologias possíveis para 

o mundo educacional.  

Esta conquista é fruto de planejamento, de 

grandes investimentos em uma educação de 

qualidade, baseada na pedagogia de Dom Bosco e, 

acima de tudo, de um capital humano altamente 

comprometido e qualificado. 

É importante também falar de nós, 

salesianos. Continuamos trabalhando para que os 

jovens, principalmente os que estão em 

vulnerabilidade social, tenham novas oportunidades 

de vida. Somos instituição presente nos cinco 

continentes e em mais de cento e quarenta e quatro 

nações. Em todas, temos o mesmo objetivo: defender 

e promover a vida pela educação. 

Nosso esforço é diário para que os 

adolescentes e jovens sejam valorizados e, assim, 

contribuam para uma sociedade mais justa, ética, 

solidária e sustentável. Os 15 anos do Colégio 

Salesiano Jardim Camburi reafirmam nossa missão: 

vamos continuar contribuindo com o povo capixaba, 
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do Espírito Santo, por meio da educação. Sem dúvida 

é um pacto consagrado em nossa missão, que é a de 

formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e 

difundir conhecimentos. Preservar e divulgar os 

valores cristãos, artísticos e culturais. 

Senhoras e Senhores, nossos projetos sociais, 

educativos e pastorais ultrapassam o limite de nossos 

muros. Nossa educação é verticalizada, isto é, do 

ensino fundamental à pós-graduação. Em breve, 

quem sabe, ao strictu sensu. 

Temos também o Colégio Salesiano Nossa 

Senhora da Vitória, que foi a origem da unidade de 

Jardim Camburi. Seus ex-alunos tornaram-se 

expoentes em várias áreas, inclusive a pública, como, 

por exemplo, o nosso querido governador, prefeito e, 

posso dizer, também o nosso secretário, que passou 

um tempo conosco, em nosso Colégio Salesiano 

Nossa Senhora da Vitória, e tantas outras autoridades. 

A mais recente é nosso ex-aluno, Fábio Coelho, vice-

presidente mundial da Google. 

Na educação social, mantemos no Espírito 

Santo o Centro Salesiano do Adolescente 

Trabalhador, o nosso querido Cesam, que possibilita 

o aprendizado de mais e mil e quinhentos jovens, 

oferecendo a eles aulas práticas e teóricas, além da 

experiência do primeiro emprego. A missão salesiana 

em favor do povo capixaba também se dá no Pré-

Vestibular Dandara, que é um cursinho cem por cento 

gratuito, com mais de quarenta professores 

universitários voluntários, em que temos índice de 

aprovação nas maiores federais do país. Também 

temos o Oratório Festivo, no Forte São João, onde 

atendemos jovens carentes de várias periferias de 

Vitória e o nosso recente Centro Universitário 

Católico de Vitória que, por meio da Pedagogia 

Preventiva, possibilita um trabalho significativo na 

formação das novas gerações.  

Senhoras e senhores, temos hoje, em nossas 

obras de Vitória, mais de nove mil e quinhentos 

jovens, adolescentes e crianças atendidas, com mais de 

setecentos e cinquenta educadores. Ao todo, são mais de 

dez mil  

pessoas que estão sendo cuidadas, promovidas e 

acompanhadas diariamente. Isso sem contar centenas 

de fiéis que são assistidos espiritual e socialmente 

pela Paróquia de Nossa Senhora das Graças, em 

Jucutuquara. Também temos uma paróquia salesiana, 

há mais de quarenta anos, em Venda Nova do 

Imigrante. 

Essa é a nossa forma de contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade capixaba. O jeito 

salesiano de educar e acolher, reconhecido 

internacionalmente, é sustentado na pedagogia 

baseada no amor, na ciência e na espiritualidade. 

Essa é a pedagogia salesiana. 

Temos a missão de dar continuidade a essa 

trajetória tão cheia de êxito construída por salesianos, 

professores, técnicos e alunos, ao longo de mais de 

noventa e cinco anos, neste querido estado.  

Por isso, senhor Deputado Padre Honório, 

senhor Haroldo Rocha e demais autoridades 

presentes, contem com a educação salesiana para a 

promoção do desenvolvimento da nossa sociedade, 

seja na cidadania, na fé, na justiça, na ética e na 

sustentabilidade, enfim, em tudo que se refere à vida 

das pessoas e que contribui para fortalecer o nosso 

querido estado e o país.  

Em nome da inspetoria São João Bosco e de 

nosso provincial Padre Orestes, renovo os 

agradecimentos a esta Casa que nos acolhe, na pessoa 

do Senhor Deputado Padre Honório e às senhoras e 

aos senhores que nos prestigiaram nesta noite 

especial.  

Que Dom Bosco, fiel seguidor de Cristo, 

continue protegendo e inspirando a presença 

salesiana no estado do Espírito Santo e em Vitória. 

Agradecemos a todos por participarem 

conosco deste momento importante de nossa história. 

Um viva caloroso aos nossos jovens. Muito obrigado! 

(Palmas) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Teremos agora a apresentação 

musical dos educadores do Colégio Salesiano de 

Jardim Camburi: Daniele Dias Lacerda, Flávia Silva 

dos Santos Fernandes, Geraldo Germano Silveira, 

Jackson Rodrigues Trega, Jedher Francisco Campos e 

Leonardo Pimentel. 

 

(O grupo se apresenta) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Nossos agradecimentos aos 

educadores do Colégio Salesiano Nossa Senhora da 

Vitória - Jardim Camburi.  

Neste momento, o Senhor Deputado Padre 

Honório, proponente desta sessão, dará início às 

entregas das placas alusivas aos 15 anos do Colégio 

Salesiano Jardim Camburi.  

 

Convido o senhor Cledson Martas Rodrigues 

para receber, em nome de seu irmão, padre Orestes 

Carlinhos Fistarol, a placa das mãos do Senhor 

Deputado Padre Honório. (Pausa)  

Natural de Ascurra, Santa Catarina, padre 

Orestes é licenciado em Filosofia; bacharel em 

Teologia e mestre em Teologia Moral pela 

Universidade Lateranense de Roma, na Itália. Após 

ampla atuação na direção da Inspetoria Pio X, em 

Porto Alegre, padre Orestes é membro da diretoria da 

Rede Salesiana Brasil, da Conferência dos Religiosos 

do Brasil e Provincial da Inspetoria São João Bosco, 

mantenedora do Colégio Salesiano Jardim Camburi. 
 

(O convidado recebe a placa em 

nome do homenageado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o padre Moacir José 

Scari para receber a placa das mãos do Senhor 

Deputado Padre Honório. (Pausa)  

Padre Moacir José Scari nasceu em 
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Barbacena, Minas Gerais; graduou-se em Filosofia na 

Universidade Federal de São João Del Rei e em 

Pedagogia pela PUC-Minas, com especialização em 

Salesianidade, em Quito, Equador. É diretor do 

Centro Salesiano do Menor - Cesam - ES; pró-reitor 

administrativo-financeiro do Centro Universitário 

Católico de Vitória e diretor-geral das unidades do 

Colégio Salesiano, em Vitória, no Espírito Santo. 

 

(O homenageado recebe a placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Cláudia 

Maria Bunilha da Silva para receber a placa das mãos 

do Senhor Deputado Padre Honório. (Pausa)  

A senhora Cláudia Maria Bunilha da Silva é 

natural de Pedro Osório, Rio Grande do Sul; possui 

graduação em Pedagogia pela Universidade Federal 

do Rio Grande e especialização em Psicopedagogia 

pela Faesa, em Vitória. Atuou durante dezesseis anos 

no desenvolvimento de atividades pedagógicas das 

unidades do Colégio Salesiano e foi responsável pela 

direção do Colégio Salesiano Jardim Camburi entre 

2002 e 2015. 

 

(A homenageada recebe a placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido a senhora Márcia 

Fernandes Passos para receber a placa das mãos do 

Senhor Deputado Padre Honório. (Pausa) 

A senhora Márcia Fernandes Passos é natural 

de Linhares, Espírito Santo. É graduada em 

Pedagogia e pós-graduada em Gestão e Planejamento 

Educacional pela Faculdade de Vila Velha - Univila; 

atua há dezoito anos nos Colégios Salesianos de 

Vitória e fez parte do quadro inicial de educadores do 

Colégio Salesiano Jardim Camburi e atualmente é 

assistente pedagógica da instituição.  

 

(A homenageada recebe a placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Convido o senhor Lucas Coslop 

Comério para receber a placa das mãos do Senhor 

Deputado Padre Honório. (Pausa) 

 O senhor Lucas Coslop Comério nasceu em 

Vitória, Espírito Santo. Atualmente, é graduando em 

Engenharia Civil, na Universidade Federal de Viçosa, 

Minas Gerais. Durante dez anos cursou o ensino 

fundamental e médio no Colégio Salesiano Jardim 

Camburi, concluindo os estudos em 2012. 
 

(O homenageado recebe a placa) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Parabéns Lucas Coslop 

Comério!  

Agradecemos ao Senhor Deputado Padre 

Honório. 

Convido para fazer uso da palavra o Senhor 

Haroldo Correa Rocha, secretário de Estado de 

Educação, que representa neste ato o governador 

Paulo Hartung. 
  

O SR. HAROLDO CORREA ROCHA - 

Boa noite a todos! É uma satisfação muito grande 

estar nesta Assembleia Legislativa para participar de 

uma homenagem a uma instituição tão importante na 

educação estadual.  

Saúdo o Senhor Deputado Padre Honório, 

amigo, parceiro de tantas coisas na educação do 

Espírito Santo. Eu perguntei se S. Ex.ª é padre 

salesiano, mas é franciscano. Gostaria também de 

parabenizá-lo pela iniciativa.  

É importante ficar registrado numa sessão 

como esta a idade de debutante do Colégio Salesiano 

Jardim Camburi. Saudar também o padre Moacir que 

fez uso da palavra, aqui homenageado; o irmão 

Cledson, com quem de vez em quando conversamos 

um pouquinho sobre educação, reitor do centro 

universitário; padre Adenilson; a Rita, amiga querida 

de longo tempo; também o Edson, diretor 

Pedagógico; o Wellington; os companheiros de 

governo que estão presentes, da Secretaria de 

Direitos Humanos e da Secretaria de Trabalho,  

Assistência e Desenvolvimento Social; a Claudia, 

homenageada, que dirigiu a escola por muitos anos; a 

Cristina também que está representando o Instituto 

Ponte; os educadores da escola salesiana; alguns 

estudantes que vi aqui; a meninada que cantou tão 

bonito. Enfim, saudar a todos. 

 Tenho dois momentos ou duas vivências com 

o Salesiano: a primeira, o irmão Cledson fez 

referência aqui, confessei para ele, foi a única escola 

particular onde estudei na minha vida. Quando vim 

de Castelo para Vitória para fazer cursinho, foi no 

Salesiano onde passei seis meses me preparando para 

o vestibular. Como passei na primeira, foram só seis 

meses, já aqui no Nossa Senhora da Vitória.  

Depois como secretário, em 2008, nem fui à 

escola, mas me recordo que estávamos com uma 

equipe de pedagogos liderada pela professora Mércia 

Lemos, que foi subsecretária comigo e hoje é diretora 

do Darwin. A professora Mércia, com a equipe de 

pedagogos e arquitetos e arquitetas repensando as 

escolas públicas estaduais. Ela foi ao Salesiano, na 

unidade de Jardim Camburi, para aprender como 

fazer uma escola acolhedora. Chamou-nos muito a 

atenção a arquitetura, o jeito da escola. Jardim 

Camburi é uma cidade dentro da cidade de Vitória. É 

o bairro mais novo que Vitória tem. É um bairro 

bastante populoso e lá está o Salesiano com todo esse 

sucesso de quinze anos. 

 Na nossa rede temos uma escola estadual, 

Escola Renato Pacheco, que é um dos melhores Idebs 

da nossa rede. Ela está entre as três, sempre entre as 

três, quatro primeiras do Ideb do ensino médio da 

nossa rede. É a escola mais demandada que temos em 

termos de matrícula, dentro da comunidade de Jardim 

Camburi. Quer dizer, o segredo da escola é estar em 

Jardim Camburi. É assim que as pessoas falam. 
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Jovens de Porto Canoa, Serra; de Itaparica, Vila 

Velha e de Campo Grande vêm estudar na escola de 

Jardim Camburi. É um bairro, uma comunidade que é 

referência positiva na nossa cidade. Lá está o 

Salesiano, que tem o nome inclusive do bairro, 

Salesiano Jardim Camburi.    

É muito importante isso, Senhor Deputado 

Padre Honório, deixar esse registro nos Anais da 

Casa, com esta cerimônia. É muito importante para 

essa escola.  

 O Salesiano já tem uma história longa na 

educação do nosso país. Isso é muito importante. 

Uma história de sucesso, uma história de formação de 

muitos jovens. E nesse momento por que a educação 

brasileira passa, a meu ver é um momento muito 

positivo, de muitos desafios, mas também de muitas 

oportunidades.  

Isso que vocês fazem no Salesiano e chamam 

de formação do ser humano, temos chamado no 

debate nacional, agora, de formação integral do 

indivíduo ou educação integral, como querem, que é 

a proposta da nossa Escola Viva que começamos em 

2015, nesta Casa, com muito debate, um acalorado 

debate, porque muitas pessoas não entendiam o 

sentido da escola.  

Não dá mais para a escola, nesse tempo que 

estamos vivendo, nesse mundo global, nesse mundo 

de transformações incessantes, apenas se ocupar de 

desenvolver as competências acadêmicas ou 

cognitivas. Ou seja, aquilo que todo cidadão 

entende que é papel da escola: desenvolver a 

capacidade leitora, a capacidade de interpretação 

do que lê, capacidade de escrever, fazer as 

operações matemáticas, de entender os princípios 

das ciências da natureza, enfim, de dar os primeiros 

passos na compreensão das leis e regras que 

organizam a sociedade. 

Tudo isso é importante, mas o mundo de hoje 

exige mais da escola. O desafio da escola é muito 

grande, sobretudo em uma sociedade como a 

brasileira, ainda tão desigual, com tanta disparidade 

de renda, com tanta disparidade de acesso à cultura, 

ao conhecimento, de forma que o desafio para a 

escola, sobretudo para a escola pública, que atende 

os filhos das famílias de menor renda. É um 

desafio tremendo, mas tenho muita esperança, sou 

muito otimista com o momento que o país está 

passando de transformação da escola. 

 Semana passada, estávamos em Brasília, 

quinta e sexta-feira, e tivemos a oportunidade de 

assistir ao presidente sancionar a lei da reforma do 

ensino médio. Vocês poderão pensar que ouviram 

alguém falando isso ou aquilo, mas no mundo inteiro, 

em educação, não há mudança que seja de largada 

unânime. Sempre há debate, sempre há visões 

diferenciadas, não é, Rita? Você que comanda a área 

pedagógica. Isto é da natureza da atividade educativa: 

visões de mundo diferentes, cada um acha que deve 

ser de uma maneira. Essa é a riqueza do processo 

educativo da formação do cidadão nesse mundo 

diverso.  

Estávamos em Brasília exatamente vendo a 

sanção da lei que reforma o ensino médio brasileiro, 

que precisa de reforma, pois ficou ultrapassado, ficou 

congelado no tempo. O mundo mudou, a juventude 

mudou e o ensino médio ficou extremamente rígido e 

antiquado. É isso que a reforma quer. É um grande 

desafio. É apenas uma lei. Agora, temos que praticar, 

mexer nos currículos, na formação dos professores, 

no material didático, nas avaliações, enfim, é uma 

mudança muito significativa.  

Não é somente o Brasil que está fazendo isso, 

mas todos os países do mundo. Muitos já fizeram a 

base nacional comum. São desafios para todas as 

escolas, mas tenho certeza de que o Salesiano, com 

sua história positiva de formação da juventude, com 

suas equipes experientes, certamente dará uma 

grande contribuição para a educação brasileira.  

Queria dizer com muita humildade: nós, que 

estamos no setor público, precisamos das  boas 

experiências das escolas privadas, precisamos, cada 

vez mais, nos aproximar, em termos de instituições 

educativas, para podermos oferecer à juventude o que 

há de melhor. Essa é a visão do governo, essa é a 

nossa visão. Não tem escola pública e escola privada, 

isso é somente a marca aparente.  

Na essência, a educação, a formação do 

cidadão, é sempre uma tarefa pública, mas as escolas 

privadas cumprem um papel importante e devemos 

trocar experiências, nos ajudar para podermos 

entregar para a juventude o que o que há de melhor 

em termos de educação. 

Senhor Deputado Padre Honório, mais uma 

vez, parabéns pela iniciativa. Que toda a família 

salesiana, os dirigentes, os educadores, os estudantes 

e suas famílias, tenham muitos outros anos, mais 

quinze, mais trinta, mais quarenta e cinco anos, 

educando e ajudando a sociedade a formar cidadãos 

competentes e, como o Cledson falou, cidadãos 

honestos, cidadãos completos para este mundo 

desafiante em que estamos vivendo, e será, cada vez 

mais, desafiante pela quantidade de transformação 

que se prevê para o nosso planeta e, sobretudo, para o 

nosso país. 

Mais uma vez, parabéns e que vocês 

persistam! Para encerrar, deixo o meu pedido de que 

possamos colaborar e trocar experiências, sempre 

pensando na juventude.  

Muito obrigado, parabéns, que tenham uma 

vida bastante longa. Muito obrigado! (Palmas) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Antes do encerramento desta 

sessão, teremos mais uma apresentação cultural, com 

a aluna Lívia Ferreira e com o educador Geraldo 

Germano Silveira. 

 

(A dupla se apresenta) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (SÉRGIO 

SARKIS FILHO) - Muito bem, Lívia! Palmas para a 
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Lívia! Lívia e educador Geraldo, obrigado pela 

apresentação maravilhosa, fechando com chave de 

ouro esta sessão solene.  

Neste momento, o Senhor Deputado Padre 

Honório fará as considerações finais e o 

encerramento regimental desta sessão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (PADRE 

HONÓRIO - PT) - Mais uma vez, parabenizamos 

a escola Salesiana, a congregação, esses discípulos 

e também discípulas, filhas de Dom Bosco, que 

têm feito um trabalho muito importante na 

formação de muita gente, neste nosso país.  

Sabemos que o conhecimento é a 

ferramenta principal que podemos dar a fim de 

ajudar as pessoas, e essa congregação tem feito 

isso, com muita responsabilidade. Em nosso 

mandato, também temos tentado oferecer 

oportunidade para que as pessoas busquem um 

pouquinho mais de espaço.  

No início do mandato, aliás, antes de 

começá-lo, ouvimos umas oito mil pessoas, 

fizemos um questionamento: Para ser professor, 

precisa de estudar; para ser médico, precisa de 

estudar; para ser advogado, precisa de estudar; e 

para ser vereador, prefeito ou deputado? Fizemos 

algumas perguntas, como: Na sua opinião, o que 

as pessoas deveriam ter, no mínimo, de 

conhecimento para exercer uma função pública? 

Mais de oito mil pessoas responderam essa 

pergunta, transformamos em um projeto 

pedagógico, o Ifes gostou e aprovou. Abrimos, 

mais no norte do estado, vinte e duas turmas de 

formação em Gestão Política. Numa escola, 

tivemos a oportunidade de entregar o certificado do 

Ifes, no final do ano, a mais de setecentas pessoas. 

As pessoas dizem que a política não é 

importante, mas percebemos que é o contrário. 

Temos nesta Casa trinta deputados e apenas quatro 

são mulheres. Precisamos da mulher na política. Só 

tínhamos uns dois com menos de vinte e nove 

anos. Os outros todos têm mais de cinquenta. 

Precisamos dos jovens na política. Precisamos que 

as pessoas se reencantem pela política para ocupar 

esses espaços. Essa é nossa missão e a escola 

também tem a missão de incentivar os alunos a 

ocuparem os espaços públicos para que tenhamos 

um estado melhor, um município melhor e um país 

melhor. 

Parabenizamos a Escola Dom Bosco e 

dizemos, assim como Jesus Cristo disse: Vocês são 

o sal da terra. Tenho certeza de que muitas 

pessoas neste mundo estão vivendo com dignidade 

e estão sentindo o sabor da vida graças à 

convivência e aos ensinamentos adquiridos na 

escola Salesiana. Vocês são a luz do mundo!  

Certa vez um cego de nascença chegou 

perto de Jesus, que disse: O que você gostaria que 

Eu fizesse a você? E o cego disse: Que eu veja. 

Tenho certeza de que vocês conseguem fazer 

muitas pessoas, crianças, adolescentes, jovens e 

professores, enxergarem de novo.  

Agradecemos a Deus e os parabenizamos 

por essa missão tão importante. Agradecemos 

também à equipe da Assembleia que está presente, 

dando assessoria para que esta sessão aconteça. 

Roberto, Acácio, Ediene, Henrique, Edson, Higor, 

Sidney, Wanderley, nosso cerimonialista Sérgio, 

Antônio, Isaías, Vanusa, Márcia, Marienilda, 

Alessandra, João Batista, Doris, Graça e Fernando. 

Fiquem de pé para que a família Salesiana conheça 

vocês. Uma salva de palmas a essa equipe! 

(Palmas) 
Cadê o Tonico? (Pausa) Está ali! Tonico 

fotografou a Santa Ceia e teve participação 

também na construção da Arca de Noé. Tonico foi 

o primeiro a dizer: Olha, faço questão de buscar 

umas fotografias antigas da escola Salesiana. 

Tenho muita coisa do Salesiano. Foi ao gabinete 

hoje oferecer as fotografias que foram exibidas. 

Obrigado, Tonico! 

Também agradeço à nossa equipe do 

gabinete, a Clebia, que coordena nosso projeto, a 

Célia, a Carolina, ao Richard, ao Daniel e ao 

Fernando. Uma salva de palmas também a essa 

equipe e muito obrigado! (Palmas) 

Mais uma vez agradecemos à família 

Salesiana. Peço a Deus que os abençoe e que esta 

escola não faça apenas quinze anos, mas que 

possamos comemorar vinte e cinco, cinquenta, 

cem, sempre transformando vidas. Professores, 

alunos e famílias, que Deus os abençoe.  

Ficamos muito encantados com a escola 

quando vemos as fotografias. Não é, padre? Não é 

apenas a sala de aula. É a família, o esporte, a 

religiosidade, são as participações. Quer dizer, é 

uma educação que traz sentido à vida das pessoas.  

Haroldo, mais uma vez, muito obrigado 

pela presença, prestigiando este momento.  

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os 

Senhores Deputados para a próxima, ordinária, dia 

21 de fevereiro de 2017, para a qual designo  

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 
ORDEM DO DIA: anunciada na quarta 

sessão ordinária, realizada em 20 de fevereiro de 

2017. 

 
Está encerrada a sessão.  

 
Encerra-se a sessão às vinte horas e 

trinta e seis minutos. 



HORÁRIO E LOCAL DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS 

DAS COMISSÕES PERMANENTES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 

REDAÇÃO 

Dia: terça-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13h30min 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E 

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

Dia: segunda-feira 

Horário: 11:00h 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso” 

 

 

COMISSÃO DE CULTURA E 

COMUNICAÇÃO SOCIAL (quinzenal) 

Dia: terça-feira 

Horário: 9:00h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castello 

Ribeiro” 

 

 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

Dia: 

Horário: 

Local:  

 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

Dia: terça-feira 

Horário: 9:00h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 

 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 

Dia: 

Horário: 

Local: 

 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE 

DROGAS 

Dia: segunda-feira 

Horário: 13:00h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 

Dia: terça-feira 

Horário: 11:00h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE E AOS ANIMAIS 

Dia: 

Horário: 

Local: 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Dia: quarta-feira 

Horário: 12:00h 

Local: Plenário “Dirceu Cardoso” 
 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS 

NATURAL, PETRÓLEO E SEUS 

DERIVADOS 

Dia: 

Horário: 

Local: 
 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA 

E DE LOGÍSTICA 

Dia: segunda-feira 

Horário: 10:00h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 
 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 

SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 

PESCA, DE ABASTECIMENTO E DE 

REFORMA AGRÁRIA 

Dia: terça-feira 

Horário: 10:00h 

Local: Plenário “Deputada Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 
 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 

(quinzenal) 

Dia: terça-feira 

Horário: 11:00h 

Local: Plenário “Rui Barbosa” 
 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

SOCIOEDUCACÃO, SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL 

Dia: 

Horário: 

Local: 
 



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador-Geral 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

JEFERSON GONÇALVES FERREIRA 
Secretário de Comunicação Social 

 

RAULINO GONÇALVES FILHO 
Chefe de Gabinete da Presidência 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS 
Subdiretor-Geral 

 

 

 

Subprocurador-Geral 
 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

MARCELO SIANO LIMA 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor de Redação 

 

 
Diretor da Procuradoria 

 

MARILUCE SALAZAR BOGHI 
Diretora de Taquigrafia Parlamentar 

 

JONSTON ANTÔNIO CALDEIRA DE SOUZA JÚNIOR 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

DENILSON JOSE DE OLIVEIRA 
Diretor de Documentação e Informação 

 

JORGE ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA 
Diretor da Consultoria Temática 

 

ANA FLAVIA PEÇANHA DE AZEREDO 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

CLAUDIO VICTOR 
Diretor de Segurança Legislativa 

 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 

 

DANIELA RAMOS NOGUEIRA FARIA 
Diretora de Controle Interno 
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