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OBS.: O Projeto de Decreto Legislativo é o de nº 146/2017. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CLAUDIA LEMOS 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45/2018 
 

Altera a Resolução n° 5.837 de 22 

de novembro de 2018, que criou a 

Comenda “Dona Ivone Lara”, para 

homenagear os destaques nas mais 

variadas modalidades do samba no 

âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º A Comenda criada pela resolução n° 

5.837, de 22 de novembro de 2018 passa a se 

chamar “Comenda Mestre Ditão”, no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo. 

 

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

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

06 de dezembro de 2018. 
 

CLAUDIA LEMOS 

Deputada Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No samba a democracia impera, e o samba 

capixaba, de forma unânime, com muitos bambas 

participando, decidiu que a Comenda Dona Ivone 

Lara, recentemente criada nesta casa de leis, 

passará a se chamar “Comenda Mestre Ditão”, 

trazendo esta honraria para o berço do estado do 

Espírito Santo, homenageando aquele que serve 

de exemplo às novas gerações, mas também 

orgulha toda a velha guarda do samba. 

 

Mestre Ditão foi um grande baluarte do samba, 

deixou um lindo legado de dedicação e amor a 

causa, e foi levado para o andar superior dois 

dias antes do desfile das escolas de samba 

capixabas, sua maior paixão, em 5 de fevereiro 

de 2015. 

 

Sendo assim, a alteração do nome da comenda se 

justifica, pois visa reconhecer os méritos 

daqueles que vivem no samba de nossa terra, do 

Estado do Espírito Santo, e Mestre Ditão se 

eterniza nesta casa de leis, e o samba agradece, e 

nós, deputados e deputadas, reconhecemos isso. 

PODER JUDICIÁRIO 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO 

Procuradoria-Geral de Justiça 

Gabinete do Procurador-Geral de Justiça 

 

Vitória, 11 de dezembro de 2018. 

 

MENSAGEM/Nº 003/2018 

 

A Sua Ex.ª Presidente da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo 

Deputado Erick Musso 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, 

para apreciação dessa Augusta Assembleia 

Legislativa, o Projeto de Lei Complementar Estadual, 

cuja finalidade é a de alterar a Lei Complementar 

Estadual nº 95, de 28 de janeiro de 1997 - Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito 

Santo, especificamente em seus arts. 10, inciso 

LXVII, 12, 13, 30, 33, 68, 110 e 133 da referida Lei.  

 

De início, cumpre esclarecer que, no que tange à 

proposta de alteração do art. 30 da referida Lei 

Complementar, o Excelso Supremo Tribunal Federal 

deliberou sobre a QO na AP nº 937, no sentido de 

reinterpretar a aplicação da regra constitucional do 

foro por prerrogativa de função, nos seguintes 

termos: 

 

“Decisão: O Tribunal, por maioria e 

nos termos do voto do Relator, 

resolveu questão de ordem no sentido 

de fixar as seguintes teses: “(i) O foro 

por prerrogativa de função aplica-se 

apenas aos crimes cometidos durante o 

exercício do cargo e relacionados às 

funções desempenhadas; e (ii) Após o 

final da instrução processual, com a 

publicação do despacho de intimação 

para apresentação de alegações finais, 

a competência para processar e julgar 

ações penais não será mais afetada em 

razão de o agente público vir a ocupar 

outro cargo ou deixar o cargo que 

ocupava, qualquer que seja o motivo”, 

com o entendimento de que esta nova 

linha interpretativa deve se aplicar 

imediatamente aos processos em curso, 

com a ressalva de todos os atos 

praticados e decisões proferidas pelo 

STF e pelos demais juízos com base na 

jurisprudência anterior, conforme 

precedente firmado na Questão de 

Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. 

Sydney Sanches, j. 25.08.1999), e, 

como resultado, no caso concreto, 
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determinando a baixa da ação penal ao 

Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de 

Janeiro para julgamento, tendo em 

vista que (i) os crimes imputados ao 

réu não foram cometidos no cargo de 

Deputado Federal ou em razão dele, 

(ii) o réu renunciou ao cargo para 

assumir a Prefeitura de Cabo Frio, e 

(iii) a instrução processual se encerrou 

perante a 1ª instância, antes do 

deslocamento de competência para o 

Supremo Tribunal Federal. Vencidos: 

em parte, os Ministros Alexandre de 

Moraes e Ricardo Lewandowski, que 

divergiam do Relator quanto ao item 

(i); em parte, o Ministro Marco 

Aurélio, que divergia do Relator 

quanto ao item (ii); em parte, o 

Ministro Dias Toffoli, que, em voto 

reajustado, resolveu a questão de 

ordem no sentido de: a) fixar a 

competência do Supremo Tribunal 

Federal para processar e julgar os 

membros do Congresso Nacional 

exclusivamente quanto aos crimes 

praticados após a diplomação, 

independentemente de sua relação ou 

não com a função pública em questão; 

b) fixar a competência por prerrogativa 

de foro, prevista na Constituição 

Federal, quanto aos demais cargos, 

exclusivamente quanto aos crimes 

praticados após a diplomação ou a 

nomeação (conforme o caso), 

independentemente de sua relação ou 

não com a função pública em questão; 

c) serem inaplicáveis as regras 

constitucionais de prerrogativa de foro 

quanto aos crimes praticados 

anteriormente à diplomação ou à 

nomeação (conforme o caso), hipótese 

em que os processos deverão ser 

remetidos ao juízo de primeira 

instância competente, 

independentemente da fase em que se 

encontrem; d) reconhecer a 

inconstitucionalidade das normas 

previstas nas Constituições estaduais e 

na Lei Orgânica do Distrito Federal 

que contemplem hipóteses de 

prerrogativa de foro não previstas 

expressamente na Constituição 

Federal, vedada a invocação de 

simetria; e) estabelecer, quando 

aplicável a competência por 

prerrogativa de foro, que a renúncia ou 

a cessação, por qualquer outro motivo, 

da função pública que atraia a causa 

penal ao foro especial, após o 

encerramento da fase do art. 10 da Lei 

nº 8.038/90, com a determinação de 

abertura de vista às partes para 

alegações finais, não altera a 

competência para o julgamento da 

ação penal; e, em parte, o Ministro 

Gilmar Mendes, que assentou que a 

prerrogativa de foro alcança todos os 

delitos imputados ao destinatário da 

prerrogativa, desde que durante a 

investidura, sendo desnecessária a 

ligação com o ofício, e, ao final, 

propôs o início de procedimento para a 

adoção de Súmula Vinculante em que 

restasse assentada a 

inconstitucionalidade de normas de 

Constituições Estaduais que 

disponham sobre a competência do 

Tribunal de Justiça para julgar 

autoridades sem cargo similar 

contemplado pela Constituição Federal 

e a declaração incidental de 

inconstitucionalidade dos incisos II e 

VII do art. 22 da Lei 13.502/17; dos 

incisos II e III e parágrafo único do art. 

33 da Lei Complementar 35/79; dos 

arts. 40, III, V, e 41, II, parágrafo 

único, da Lei 8.625/93; e do art. 18, II, 

“d”, “e”, “f”, parágrafo único, da Lei 

Complementar 75/93. Presidiu o 

julgamento a Ministra Cármen Lúcia. 

Plenário, 3.5.2018.” 

 

Tratando-se de precedente em matéria penal, por 

óbvio que haverá repercussões práticas para o 

Ministério Público, eis que titular privativo da ação 

penal pública, na dicção do art. 129, inciso I, da 

Constituição Federal. 

 

Assim, da interpretação a contrario sensu do 

precedente fixado pelo C. STF, é possível concluir 

que: i) tratando-se de crimes que não tenham sido 

praticados durante o exercício do cargo e não 

relacionados às funções desempenhadas; e ii) antes 

do final da instrução processual, com a publicação do 

despacho de intimação para apresentação de 

alegações finais, a atribuição para prosseguir na 

ação, caso esta já tenha sido ajuizada, caberá ao 

órgão de execução do Ministério Público com 

atuação no primeiro grau, isto é, aos Promotores de 

Justiça. 

 

Em que pese o precedente ter sido fixado no bojo de 

ação penal em curso, é notório que o C. Supremo 

Tribunal Federal tem aplicado tal entendimento 

também para os inquéritos penais que lá tramitam, 

cujos investigados são detentores do foro por 

prerrogativa. 

 

Portanto, não se confunde a competência para 

julgamento, com a atribuição para atuar na fase 
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pré ou extraprocessual, isto é, na fase 

investigatória. 

 

Nesse sentido, por exemplo, sabe-se que tanto a Lei 

Complementar nº 35/1979 - Loman
1
 e a Lei nº 

8.625/1993 - LONMP
2
, estabelecem critérios para a 

condução de investigações em face de seus membros. 

 

Essas normas regras, devem ser conjugadas com o 

reconhecido poder investigatório do Ministério 

Público, na linha do precedente fixado pelo Supremo 

Tribunal Federal: “O Ministério Público dispõe de 

competência para promover, por autoridade 

própria, e por prazo razoável, investigações de 

natureza penal, desde que respeitados os direitos e 

garantias que assistem a qualquer indiciado ou a 

qualquer pessoa sob investigação do Estado” (RE 

nº 593.727/MG-RG, Tribunal Pleno, Relator o 

Ministro Cezar Peluso, DJe de 8/9/15 – Tema 184). 

 

Portanto, em que pese o esforço do Supremo Tribunal 

Federal no sentido de racionalizar sua pauta, não se 

pode descurar que a regra do foro nunca configurou 

privilégio no sistema jurídico brasileiro: 

 

“Reafirmo que é justamente por isso 

que está consagrada, em nosso sistema 

constitucional, a instituição da 

prerrogativa de foro. Além de estar 

destinada a evitar o que poderia ser 

definido como uma tática de 

guerrilha – nada republicana, diga-

se - perante os vários juízos de 

primeiro grau, tal prerrogativa 

funcional serve para que os 

dirigentes das principais instituições 

públicas sejam julgados perante 

órgão colegiado - dotado de maior 

independência, pluralidade de visões 

e de inequívoca seriedade. 
 

                                                           
1
 Art. 33. São prerrogativas do magistrado: 

[...] 

Parágrafo único - Quando, no curso de investigação, 

houver indício da prática de crime por parte do 

magistrado, a autoridade policial, civil ou militar, 

remeterá os respectivos autos ao Tribunal ou órgão 

especial competente para o julgamento, a fim de que 

prossiga na investigação. 

 
2
 Art. 41. Constituem prerrogativas dos membros do 

Ministério Público, no exercício de sua função, além de 

outras previstas na Lei Orgânica: 

[...] 

Parágrafo único. Quando no curso de investigação, houver 

indício da prática de infração penal por parte de membro 

do Ministério Público, a autoridade policial, civil ou 

militar remeterá, imediatamente, sob pena de 

responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral 

de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à 

apuração. 

E a preocupação centra-se na exigência 

constitucional de evitar eventuais 

excessos por parte da Polícia Judiciária 

no sentido de independentemente do 

controle jurisdicional deste Tribunal 

instaurar, ex officio, inquérito de 

competência originária. É dizer, a 

Polícia Federal não está autorizada a 

abrir de ofício inquérito policial para 

apurar a conduta de parlamentares 

federais ou do próprio Presidente da 

República (no caso do STF).” (Inq 

2963 AgR, Relator(a): Min. GILMAR 

MENDES, julgado em 21/11/2011, 

publicado em DJe-033 DIVULG 

14/02/2012 PUBLIC 15/02/2012) 

 

Portanto, urge adaptar o arquétipo Ministerial, 

órgão concebido de forma piramidal, cuja alta 

representação político-administrativa-funcional é 

cometida ao Procurador-Geral de Justiça, ao mais 

recente entendimento fixado pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

  

Para isso, opta-se por adotar o modelo já consagrado 

na esfera cível para os casos de suposta incúria, cuja 

atribuição é exclusiva do Procurador-Geral de 

Justiça
3
, razão pela qual a solução ora proposta, 

sequer chega a ser novidade. 

 

Na oportunidade, passo a discorrer também sobre a 

necessidade de alteração dos arts. 12, 13 e 133 da 

referida LCE nº 95/97. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil 

estabelece como prerrogativa dos membros do 

Ministério Público a vitaliciedade, nos termos do § 5º 

do art. 128, verbis: 

 

“Art. 128. O Ministério Público 

abrange: 

[...] 

§ 5º [...] 

I - as seguintes garantias: 

a) vitaliciedade, apos dois anos de 

exercício, não podendo perder o cargo 

senão por sentença judicial transitada 

em julgado; 

[...]” 

                                                           
3
 Art. 29. Além das atribuições previstas nas 

Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em 

outras leis, compete ao Procurador-Geral de Justiça: 

[...] 

VIII - exercer as atribuições do art. 129, II e III, da 

Constituição Federal, quando a autoridade reclamada for o 

Governador do Estado, o Presidente da Assembleia 

Legislativa ou os Presidentes de Tribunais, bem como 

quando contra estes, por ato praticado em razão de suas 

funções, deva ser ajuizada a competente ação; 

[...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art129ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art129ii


Vitória-ES, quarta-feira, 12 de dezembro de 2018 Diário do Poder Legislativo - 29 

Referida regra é densificada no plano 

infraconstitucional pela Lei Federal n ° 8.625/1993: 

 

"Art. 38. Os membros do Ministério 

Público sujeitam-se a regime jurídico 

especial e têm as seguintes garantias: 

I - vitaliciedade, após dois anos de 

exercício, não podendo perder o cargo 

senão por sentença judicial transitada 

em julgado; 

[...] 

§ 1
o
 O membro vitalício do Ministério 

Público somente perderá o cargo por 

sentença judicial transitada em 

julgado, proferida em ação civil 

própria, nos seguintes casos: 

I - prática de crime incompatível com 

o exercício do cargo, após decisão 

judicial transitada em julgado; 

[...] 

§ 2
o
 A ação civil para a decretação da 

perda do cargo será proposta pelo 

Procurador-Geral de Justiça perante o 

Tribunal de Justiça local, após 

autorização do Colégio de 

Procuradores, na forma da Lei 

Orgânica.” 

 

Referida regra, também está estabelecida no plano da 

Lei Complementar Estadual n° 95/1997 - Lei 

Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito 

Santo: 

 

“Art. 82. Os membros do Ministério 

Público estão sujeitos a regime jurídico 

especial e têm as seguintes garantias: 

I - vitaliciedade, após dois anos de 

efetivo exercício, observado o disposto 

nos arts. 64 a 66 desta Lei, não 

podendo perder o cargo senão por 

sentença judicial proferida em ação 

civil própria e transitada em julgado; 

[...]" 

 

"Art. 133. A demissão do cargo será 

aplicada: 

I - ao membro do Ministério Público, 

mediante ação civil própria, nos casos 

de: 

a) prática de crime incompatível com o 

exercício do cargo, após decisão 

judicial; 

[...] 

 

§ 1
o
 A ação civil, para decretação da 

perda do cargo do membro vitalício do 

Ministério Público, será proposta pelo 

Procurador-Geral de Justiça, perante o 

Tribunal de Justiça do Estado, após 

autorização de dois terços, no mínimo, 

dos integrantes do Colégio de 

Procuradores de Justiça. 

[...]” 

 

A legislação de regência, portanto, para arredar a 

garantia constitucional da vitaliciedade supõe dois 

requisitos, um subjetivo, que é a prática de crime 

incompatível e o outro objetivo, que é o trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória. 

 

Nada obstante a univocidade das normas-regras em 

comento, na prática temos nos deparado com 

interpretações exóticas: 

 

“E M E N T A: PROCEDIMENTO  

DE  CONTROLE 

ADMINISTRATIVO. 

INDEFERIMENTO DE PEDIDO 

PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

CIVIL DE PERDA DO CARGO. 

AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM 

JULGADO DE DECISÃO PENAL 

CONDENATÓRIA. 

DESNECESSIDADE. 

PROCEDÊNCIA. 1. O ajuizamento da 

ação civil para a perda do cargo de 

membro do Ministério Público há de 

ocorrer em duas hipóteses distintas, 

que não se confundem: a) nos casos de 

prática de crime, como efeito 

extrapenal da condenação; e b) como 

decorrência da aplicação, em processo 

administrativo disciplinar, da pena de 

demissão.” (PROCEDIMENTO DE 

CONTROLE ADMINISTRATIVO N° 

1.00266/2016-45 Relator: Conselheiro 

Fábio George Cruz da Nóbrega, 

julgado em 28 de março de 2017) 

  

O CNMP, ao conferir esse tipo de interpretação, 

afasta a garantia constitucional da vitaliciedade, na 

medida em que este predicado supõe, precisamente, 

que a pena de demissão não decorra de processo 

administrativo, sob pena de reduzi-lo a mera 

estabilidade, nota comum ao funcionalismo público 

como um todo. 

 

 

Não por outra razão, tem sido esse o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 

Federal: 

  

“Não bastasse isso, consoante 

destaquei por ocasião do julgamento 

da medida liminar, outro ponto em 

discussão neste mandado de segurança 

relaciona-se à necessidade ou não da 

existência de sentença penal com 

trânsito em julgado para que seja 

iniciada a ação civil com o objetivo de 
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decretar a perda do cargo do membro 

do Ministério Público. A regra 

estampada no art. 128, § 5°, I, a, da 

Constituição Federal, é a da 

vitaliciedade dos Membros do MP nos 

seguintes termos: “§ 5
o
 Leis 

complementares da União e dos 

Estados, cuja iniciativa é facultada aos 

respectivos Procuradores-Gerais, 

estabelecerão a organização, as 

atribuições e o estatuto de cada 

Ministério Público, observadas, 

relativamente a seus membros: 1 - as 

seguintes garantias: a) vitaliciedade, 

após dois anos de exercício, não 

podendo perder o cargo senão por 

sentença judicial transitada em 

julgado”. Com efeito, a vitaliciedade é 

a garantia que os membros do 

Ministério Público têm de que somente 

perderão o respectivo cargo após o 

trânsito em julgado da sentença, nos 

termos do citado dispositivo 

constitucional. Note-se, todavia, que a 

Constituição Federal não especificou o 

tipo de ação, nem em que hipóteses se 

dará essa perda. A Lei 8.625/1993, por 

seu turno, estabelece em seu art. 38, § 

1
o
: “§ 1

o
 O membro vitalício do 

Ministério Público somente perderá o 

cargo por sentença judicial transitada 

em julgado, proferida em ação civil 

própria, nos seguintes casos: I - prática 

de crime incompatível com o exercício 

do cargo, após decisão judicial 

transitada em julgado; II - exercício da 

advocacia; III - abandono do cargo por 

prazo superior a trinta dias corridos”. 

Dessa forma, do citado dispositivo, 

observa-se que a norma exige, para a 

perda do cargo na hipótese do inciso I, 

a existência de ação civil própria 

transitada em julgado após a ação 

criminal, também com trânsito em 

julgado. É dizer, a ação penal 

transitada é condição sine qua non para 

a instauração da ação civil, da qual 

também não caiba mais recurso. 

Ressalto, ademais, que a Lei 

Complementar 97/2010 do Estado da 

Paraíba, em seu art. 135, § 1
o
, repetiu a 

regra estabelecida na lei geral da 

União. Na espécie, vejo que o CNMP 

determinou ao Procurador-Geral de 

Justiça paraibano que ajuíze ação civil 

com o fim de decretar a perda do cargo 

da impetrante em razão da suposta 

prática de crime. No entanto, sequer há 

notícia nos autos de que tenha sido 

instaurada a respectiva ação penal. E 

mais: o CNMP não pode determinar, 

mas apenas recomendar o ajuizamento 

da ação civil, desde que o PGJ esteja 

autorizado pelo Colégio de 

Procuradores, nos termos do art. 38, § 

2
o
, da Lei 8.625/1993 e do art. 135, § 

2
o
, da LC 97/2010, do Estado da 

Paraíba. Nos dizeres do Ministro Celso 

de Mello, por ocasião do julgamento 

do MS 31.354-MC: “(...) os membros 

do Ministério Público possuem a 

garantia de indemissibilidade, que só 

deixa de prevalecer, considerada a 

prerrogativa constitucional da 

vitaliciedade, em face, unicamente, de 

decisão emanada do Poder Judiciário. 

É por essa razão que o Conselho 

Nacional do Ministério Público, ao 

exercer controle disciplinar sobre a 

atuação dos representantes do Parquet, 

não pode impor, por falta de 

competência para tanto, a pena de 

demissão a membros do Ministério 

Público, cabendo-lhe, tão somente, 

recomendar, quando for o caso, ao 

Procurador-Geral da República ou ao 

Procurador-Geral de Justiça do Estado-

membro, o ajuizamento da pertinente 

ação civil para decretação, pelo Poder 

Judiciário de perda do cargo de 

membro do Ministério Público, nas 

situações em que este já tenha 

adquirido a garantia constitucional da 

vitaliciedade” (destaquei). Desse 

modo, a deliberação do CNMP violou 

a citada garantia dos membros do 

Ministério Público, que, como visto, 

somente podem perder o cargo após as 

sentenças transitadas em julgado, e 

obedecidos os parâmetros 

supramencionados. Por todo o exposto, 

concedo a segurança para anular a 

decisão proferida pelo CNMP nos 

autos da Revisão de Processo 

Administrativo Disciplinar 

1,00137/2017-10 (art. 205 do 

Regimento Interno do STF). 

Prejudicado o agravo regimental 

interposto pela União contra a decisão 

concessiva de liminar. À Secretaria 

para as providências de inclusão da 

CONAMP na autuação. Publique-se. 

Brasília, 15 de março de 2018. 

Ministro Ricardo Lewandowski 

Relator (MS 35221, Relator(a): Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI, 

julgado em 15/03/2018, publicado em 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 

DIVULG 20/03/2018 PUBLIC 

21/03/2018)” 
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PENAL. PROCESSUAL PENAL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. 

CONCUSSÃO. MEMBRO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL. CONDENAÇÃO. 

PENA DE PERDA DO CARGO DE 

PROMOTOR DE JUSTIÇA. 

INCIDÊNCIA DA LEI N.º 8.625/93. 

NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO 

DE AÇÃO CIVIL PELO 

PROCURADOR- GERAL DE 

JUSTIÇA. 1. Em relação ao art. 92 do 

Código Penal, o art. 38 da Lei Federal 

n. 8.625/1993 é norma especial, razão 

pela qual deve esta última prevalecer, 

por trazer forma particular da perda do 

cargo de membro do Ministério 

Público. 2. A teor do art. 38, § 1.°, 

inciso I, e § 2° da Lei n° 8.625/93, a 

perda do cargo de membro do 

Ministério Público somente pode 

ocorrer após o trânsito em julgado de 

ação civil proposta para esse fim. E, 

ainda, essa ação somente pode ser 

ajuizada pelo Procurador-Geral de 

Justiça, quando previamente 

autorizado pelo Colégio de 

Procuradores, o que constitui condição 

de procedibilidade, juntamente com o 

trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. (REsp n. 1251621/AM, 

Rei. Ministra LAURITA VAZ, 

QUINTA TURMA, julgado em 

16/10/2014, DJe 12/11/2014). 3. Para 

que possa ocorrer a perda do cargo do 

membro do Ministério Público, são 

necessárias duas decisões. A 

primeira, condenando-o pela prática 

do crime e a segunda, em ação 

promovida pelo Procurador-Geral 

de Justica. reconhecendo que o 

referido crime é incompatível com 

o exercício de suas funções, ou 

seja, deve existir condenação 

criminal transitada em julgado, para 

que possa ser promovida a ação 

civil para a decretação da perda do 

cargo (art. 38, §2°, da Lei n. 

8.625/1993). 4. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp 1409692/SP, 

Rei. Ministro REYNALDO SOARES 

DA FONSECA, QUINTA TURMA, 

julgado em 23/05/2017, DJe 

31/05/2017) 
 

Em relação à proposta de alteração do art. 110, o 

Ministério Público goza de autonomia administrativa 

e orçamentária, nos ditames do art. 127, § 2º, da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

“Art. 127.  

[...] 

§ 2º Ao Ministério Público é 

assegurada autonomia funcional e 

administrativa, podendo, observado o 

disposto no art. 169, propor ao Poder 

Legislativo a criação e extinção de 

seus cargos e serviços auxiliares, 

provendo-os por concurso público de 

provas ou de provas e títulos, a política 

remuneratória e os planos de carreira; a 

lei disporá sobre sua organização e 

funcionamento. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 

1998)” 

 

Com efeito, deve haver um diálogo de 

complementaridade entre a específica legislação e 

as normas afetas à organização do Ministério 

Público, na linha do preceito constitucional alhures 

citado, deve-se buscar uma harmonização sistêmica, 

a exemplo do que consta na Lei de Organização 

Judiciária, que deve ser aplicada por simetria ao 

MPES: 

 

“§ 7º Na inatividade, os Magistrados 

conservarão o direito ao título e às 

prerrogativas e vantagens do cargo que 

exerceram, em igualdade de tratamento 

e condições com os que se encontrem 

em atividade, mantendo-se a 

elaboração, o processamento e o 

pagamento no âmbito do Poder 

Judiciário, nos termos do artigo 40 da 

Constituição Federal, artigo 39 da 

Constituição Estadual, artigo 64 da Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional e 

artigo 21 desta Lei Complementar, 

permanecendo os demais vínculos, os 

registros contábeis e orçamentários 

com o Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado do Espírito Santo 

- IPAJM. (Nova redação com a Lei 

Complementar nº 797/2015)” 

 

Não haveria, do ponto de vista estritamente 

legal, nenhum óbice à aplicação do referido 

artigo de lei aos membros do Ministério Público, 

por força do art. 178, da Lei Complementar 

Estadual nº 95/1997 – Lei Orgânica do 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo: 
 

“Art. 178. São aplicadas ao Ministério 

Público as regras da Lei Orgânica 

Nacional do Ministério Público 

(Lei Federal n. 8.625/93) e, 

subsidiariamente, naquilo que não 

colidir com esta Lei Complementar, as 

disposições da Lei Orgânica do 

Ministério Público da União (Lei 
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Complementar nº 75/93), da Lei de 

Organização e Divisão Judiciária local 

e da Lei do Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos Civis do Estado 

do Espírito Santo (Lei Complementar 

Estadual nº 46/94).” 

 

No que tange à alteração dos arts. 10, inciso LXVII, 

33 e 68 da Lei Complementar nº 95/1997, dispondo 

sobre a competência do Procurador-Geral de Justiça 

em publicar os atos do Ministério Público, importa 

registrar que se trata de iniciativa visando à 

modernização administrativa da Instituição, a 

exemplo dos demais Ministérios Públicos brasileiros 

e órgãos do Estado, além de proporcionar maior 

acesso e transparência à sociedade.  

 

Diante do exposto, informo que o Projeto de Lei 

Complementar Estadual ora encaminhado foi 

aprovado pelo Colendo Colégio de Procuradores de 

Justiça, nesta data, em sua 28ª Sessão Extraordinária 

do ano de 2018, por maioria de votos, conforme 

consta em certidão anexa, e que as modificações 

propostas não geram repercussão orçamentária e 

financeira para esta Instituição.  

 

Certos da peculiar atenção dessa Augusta Assembleia 

Legislativa e sua habitual sensibilidade aos pleitos do 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo, 

agradecemos, antecipadamente, a colaboração. 

 

Atenciosamente, 

 

EDER PONTES DA SILVA 

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  

Nº 027/2018 
 

Altera e acrescenta dispositivos 

à Lei Complementar nº 95, de 

28 de janeiro de 1997, que 

dispõe sobre a organização, as 

atribuições e o estatuto do 

Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo - MPES. 
 

Art. 1º O art. 10 da Lei Complementar Estadual nº 

95, de 28 de janeiro de 1997, passa a vigorar com a 

seguinte alteração: 
 

“Art. 10. (...) 

(...) 

LXVII - fazer publicar os atos do Ministério 

Público no Diário Oficial do Estado ou em 

diário eletrônico próprio; 

(...).” (NR) 

 

Art. 2º O art. 12 da Lei Complementar Estadual nº 

95/1997 passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 12. O Colégio de Procuradores de 

Justiça, órgão deliberativo, consultivo, 

opinativo, de execução e recursal da 

Administração Superior do Ministério Público, 

é integrado por todos os Procuradores de 

Justiça e presidido pelo Procurador-Geral de 

Justiça” (NR) 

  

Art. 3º O art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 

95/1997 passa a vigorar acrescido do § 4º, com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 13. (...) 

 

(...) 

 

§ 4º Nos casos dos incisos XI e XII deste 

artigo, o Colégio de Procuradores de Justiça 

funciona como órgão colegiado de execução 

no exercício de atividade finalística, munido de 

independência funcional, nos termos do art. 

127, § 1º, da Constituição Federal.” (NR) 

 

Art. 4º O art. 30 da Lei Complementar Estadual 

nº 95/1997 passa a vigorar acrescido do inciso 

IX-A e do parágrafo único, com as seguintes 

redações: 
 

“Art. 30. (...) 

 

(...) 

 

IX-A - exercer a atribuição prevista no art. 

129, inciso I, da Constituição Federal, perante 

a Justiça Estadual de primeiro e segundo grau, 

inclusive na fase pré-processual, quando a 

autoridade reclamada for detentora de foro 

funcional estabelecido na Constituição Federal 

e na Constituição Estadual, ainda que os 

crimes não tenham sido cometidos durante o 

exercício do cargo e relacionados às funções 

desempenhadas, em qualquer fase que se 

encontrar o inquérito ou o processo; 

 

(...) 

 

Parágrafo único. No caso do inciso IX-A deste 

artigo, os autos devem ser imediatamente 

encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça, 

sob pena de responsabilidade, que prosseguirá 

com a investigação ou com a ação penal, 

conforme o caso.” (NR) 

 
Art. 5º O § 5º do art. 33 da Lei Complementar nº 

95/1997 passa a vigorar com a seguinte 

alteração: 
 

“Art. 33. (...) 

 

(...) 
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§ 5º Será publicado no Diário Oficial do 

Estado ou em diário eletrônico próprio, até o 

dia quinze subsequente ao mês vencido, 

quadro demonstrativo resumido de processos 

distribuídos, com pareceres emitidos e em 

poder de cada Procurador de Justiça. 

 

(...)” (NR) 

 

Art. 6º O § 2º do art. 68 da Lei Complementar nº 

95/1997 passa a vigorar com a seguinte alteração: 

 

“Art. 68. (...) 

 

(...) 

 

§ 2º O Procurador-Geral de Justiça determinará 

a publicação anual, no mês de março, no 

Diário Oficial do Estado ou em diário 

eletrônico próprio, da lista de antiguidade dos 

membros do Ministério Público, computando-

se o tempo de serviço na classe e na carreira 

em anos, meses e dias. 

 

(...)” (NR) 

 

Art. 7º O art. 110 da Lei Complementar Estadual nº 

95/1997 passa a vigorar acrescido do § 2º, 

numerando-se o parágrafo único como § 1º:  

 

“Art. 110. (...) 

 

§ 1º Os proventos dos membros do Ministério 

Público aposentados, inclusive o décimo 

terceiro, serão pagos na mesma ocasião do 

pagamento dos vencimentos dos membros do 

Ministério Público em atividade. 

 

§ 2º A elaboração, o processamento e o 

pagamento da folha dos membros 

aposentados são de competência do 

Ministério Público deste Estado, nos termos 

do art. 40 da Constituição Federal, do art. 

39 da Constituição Estadual em vigor e do 

art. 55 da Lei nº 8.625/1993, permanecendo 

os demais vínculos e registros contábeis e 

orçamentários com o Instituto de 

Previdência dos Servidores do Estado do 

Espírito Santo - IPAJM.” (NR) 

 

Art. 8º Alterar a alínea "a" do inciso I do caput e o § 

1º do art. 133 da Lei Complementar Estadual nº 

95/1997, passando a vigorar com a seguinte redação: 
  

“Art. 133. (...) 

  

I - (...) 

 

a) prática de crime incompatível com o 

exercício do cargo, após sentença penal 

condenatória transitada em julgado, cuja guia 

de execução definitiva deverá instruir o 

processo de autorização perante o Colégio de 

Procuradores de Justiça para o ajuizamento da 

ação civil para perda do cargo, conforme o 

disposto no § 1º deste artigo; 

  

(...) 

 

§ 1º A ação civil, para decretação da perda do 

cargo do membro vitalício do Ministério 

Público, será proposta pelo Procurador-Geral 

de Justiça, perante o Tribunal de Justiça do 

Estado, após autorização de dois terços, no 

mínimo, dos integrantes do Colégio de 

Procuradores de Justiça, que deliberará sobre o 

ato finalístico como órgão colegiado de 

execução, investido de independência 

funcional, na forma do art. 127, § 1º, da 

Constituição Federal. 

 

(...).” (NR) 

 

Art. 9º Esta Lei Complementar entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

EMENDAS 
 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 112, DE 10 

DE DEZEMBRO DE 2018 

 

Insere a Seção II-A com o art. 122-A na Constituição 

Estadual, regulamentando a Procuradoria Geral do 

Município. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, nos termos do artigo 62, § 3º da 

Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda 

ao texto constitucional: 

 

Art. 1º Fica inserida a Seção II-A com o art. 122-A 

na Constituição Estadual, regulamentando a 

Procuradoria Geral do Município, com a seguinte 

redação: 
 

“Seção II-A 

Da Procuradoria Geral do Município 

 

Art. 122-A. A Procuradoria Geral é o órgão 

que representa o Município, judicial e 

extrajudicialmente, cabendo-lhe, 

privativamente, as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Poder Executivo 

Municipal. 
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§ 1º A Procuradoria Geral tem por chefe o 

Procurador Geral do Município, de livre 

nomeação pelo Prefeito, dentre advogados 

com experiência comprovada de pelo menos 

cinco anos de exercício profissional, de 

notável saber jurídico e reputação ilibada. 

 

§ 2º O ingresso nas classes iniciais da 

carreira de Procurador Municipal far-se-á 

mediante concurso público de provas e 

títulos, com participação obrigatória da 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

§ 3º Lei complementar disporá sobre a 

organização e o funcionamento da 

Procuradoria Geral do Município. 

 

§ 4º Os integrantes da Procuradoria Geral do 

Município e da Procuradoria Geral da 

Câmara de Vereadores são remunerados por 

iguais vencimentos ou subsídios, em valor 

digno e compatível com sua importância para 

o Estado Democrático de Direito. 

 

§ 5º Compete à Procuradoria Geral da 

Câmara de Vereadores a representação 

judicial e extrajudicial do Poder Legislativo 

nos atos praticados pelos seus representantes 

ou por sua administração interna.” 

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

DECRETOS 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 118/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

SR. WILSON FERNANDES CABRAL. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

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

Santense ao Sr. Wilson Fernandes Cabral. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 119/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. FABIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Fabiano Gonçalves de Oliveira. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 120/2018 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à 

Sra. MARCIMIRA RODRIGUES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
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DECRETA: 

 

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

Santense à Sra. Marcimira Rodrigues. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 121/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. ISAAC COSTA CABRAL. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Isaac Costa Cabral. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 122/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. ROSSINI COSEDEI CARNEIRO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Rossini Cosedei Carneiro. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data da sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 123/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA 

SILVA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Marcos Antonio Rodrigues da Silva. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 124/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. MARCOS DE PAULA E SOUSA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
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julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Marcos de Paula e Sousa. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 125/2018 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à 

Sra. LEILA MARA DA SILVA FERREIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense à Sra. Leila Mara da Silva Ferreira. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 126/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. JAILSON VELLOZO BEZERRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Jailson Vellozo Bezerra. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 127/2018 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à 

Sra. ELVIRA REGINA MAIZZA PINTO 

MAGALHÃES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense à Sra. Elvira Regina Maizza Pinto 

Magalhães. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 128/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. TANNOUS ASSAD SASSINE. 
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A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Tannous Assad Sassine. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 129/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. MARCELO MOREIRA DIAS DUARTE. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

DECRETA: 
 

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

Santense ao Sr. Marcelo Moreira Dias Duarte. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 130/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. WALLACE HERCULES SIQUEIRA 

MESQUITA. 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Wallace Hercules Siqueira 

Mesquita. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 131/2018 

 

Concede Título de Cidadã Espírito-Santense à 

Sra. CLAUDIA ANDREOLI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

DECRETA: 
 

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

Santense à Sra. Claudia Andreoli. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de dezembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 132/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. JAMIL AZIZ MOUSSALLEM. 
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A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Jamil Aziz Moussallem. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 133/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. IVANIR POTRICH. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Ivanir Potrich. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.878 

 

Cria os Projetos “Escolas na Assembleia" e 

“Universitários no Parlamento” no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – 

Ales e dá outras providências. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 

lhe são conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI 

do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Ficam criados os Projetos “Escolas na 

Assembleia” e “Universitários no Parlamento” no 

âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo – Ales, vinculados à Escola do 

Legislativo, instituída pela Resolução nº 2.219, de 15 

de dezembro de 2004, e alterações posteriores, com 

os seguintes objetivos: 

 

I - “Escolas na Assembleia”, visa promover a 

educação e o exercício da cidadania, oportunizando 

aos estudantes das escolas do Estado do Espírito 

Santo um maior conhecimento quanto ao 

funcionamento do Poder Legislativo; 

 

II - “Universitários no Parlamento”, objetiva 

promover a educação e o exercício da cidadania, 

oportunizando aos jovens universitários do Estado do 

Espírito Santo um maior conhecimento quanto ao 

funcionamento do Poder Legislativo. 
 

§ 1º No que se refere ao Projeto constante do inciso II 

do presente artigo, as visitas dos universitários têm 

ainda o objetivo de informar aos visitantes sobre as 

atribuições constitucionais dos deputados estaduais, 

sobre o processo de elaboração das leis e, também, 

como os cidadãos podem acompanhar de perto o 

desempenho dos parlamentares por eles eleitos. 
 

§ 2º Ainda quanto ao Projeto constante do inciso II, 

as informações para os universitários serão 

apresentadas sob a forma de palestra. 
 

Art. 2º Os Projetos instituídos por esta Resolução 

terão como público alvo: 

 

I - alunos do Ensino Fundamental II (a partir do sexto 

ano) e Ensino Médio, no Projeto “Escolas na 

Assembleia”; 

 

II - jovens universitários matriculados em faculdades 

públicas e privadas no território do Estado do 

Espírito Santo, no Projeto “Universitários no 

Parlamento”. 
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Art. 3º Compete à Escola do Legislativo, por meio de 

suas coordenações, propor diretrizes gerais para a 

aproximação do jovem estudante e universitários 

junto a esta Casa de Leis. 

 

Parágrafo único. Cabe às coordenações dos 

Projetos, dentre outras, as seguintes atribuições: 

 

I - quanto ao Projeto “Escolas na Assembleia”: 

 

a) supervisionar os estagiários, a fim de receberem os 

visitantes participantes dos projetos de forma técnica 

e acolhedora, conforme planejamento e orientação; 

 

b) informar aos participantes das atividades do 

Projeto, antes do seu início, sobre a duração da visita; 

 

c) orientar os alunos sobre o funcionamento da Ales, 

assim como sobre a sua história; 

 

d) cumprir o roteiro estabelecido para as visitas 

monitoradas, podendo ser alterado de acordo com o 

interesse e a faixa etária; 

 

II - quanto ao Projeto “Universitários no 

Parlamento”: 

 

a) receber os universitários e os professores quando 

da chegada destes nas dependências da Ales; 

 

b) orientar os alunos sobre o lugar da palestra e o 

tempo da visita; 

 

c) informar aos participantes do Projeto quais os 

temas que serão abordados. 

 

Art. 4º Os alunos participantes do Projeto poderão 

receber certificado de participação, sendo, no caso do 

Projeto “Universitários no Parlamento”, estabelecida 

uma carga horária de até 03 (três) horas. 

 

Art. 5º O número máximo de participantes por visita 

será: 
 

I - 40 (quarenta) alunos para o Projeto “Escolas na 

Assembleia”; 
 

II - 80 (oitenta) alunos para o Projeto “Universitários 

no Parlamento”. 
 

Paragrafo único. O Projeto “Escola na Assembleia” 

exige, para cada grupo de 20 (vinte) alunos, o 

acompanhamento de 01 (um) profissional da escola 

visitante, com vistas a ajudar na disciplina e na 

condução dos alunos durante as atividades. 
 

Art. 6º Fica a cargo das escolas visitantes, por meio 

do Projeto “Escolas na Assembleia”: 

 

I - agendar as visitas junto à Escola do Legislativo, 

indicando, cumulativamente, dentre outras 

informações: 

a) o nome da escola; 

 

b) o responsável que acompanhará os alunos durante 

a visita; e 

 

c) o número de alunos que participarão do Projeto; 

 

II - providenciar o deslocamento dos alunos para a 

Ales, assim como o seu retorno para a escola de 

origem; 

 

III - observar o que dispõe o Regimento Interno da 

Ales, quanto aos critérios de vestimentas para acesso 

às dependências da Ales. 

 

Parágrafo único. Dentre os alunos participantes 

deste Projeto, serão selecionados os integrantes do 

Projeto “Deputado Jovem”, na forma estabelecida na 

Resolução nº 2.348, de 13 de dezembro de 2006. 

 

Art. 7º Fica a cargo das faculdades visitantes: 

 

I - efetuar o agendamento das visitas junto à Escola 

do Legislativo; 

 

II - confirmar o agendamento com até 10 (dez) dias 

de antecedência da visita; 

 

III - providenciar a lista com os nomes dos alunos 

presentes na visita para emissão dos certificados, 

quando for o caso; 

 

IV - observar o que dispõe o Regimento Interno da 

Ales quanto aos critérios de vestimentas para acesso 

às dependências da Ales. 

 

Art. 8º As despesas com os deslocamentos correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias das 

escolas e das faculdades participantes. 
 

Art. 9º Para a execução do Projeto “Escolas na 

Assembleia”, a Coordenação responsável contará 

com 02 (dois) estagiários do curso de História, além 

dos servidores que atuarão nas ações do Projeto. 
 

Parágrafo único. Compete à Escola do Legislativo 

selecionar os estagiários previstos no caput do 

presente artigo, por meio de processo seletivo, 

observando os princípios e normas constitucionais 

que regem a administração pública. 
 

Art. 10. Fica assegurado aos alunos participantes do 

Projeto “Escolas na Assembleia” o recebimento de 

um lanche, a ser servido ao final da visita pela Escola 

do Legislativo, por meio da Coordenação do Projeto 

“Escolas na Assembleia”. 

 

Art. 11. Os Projetos instituídos por esta Resolução 

contarão com recursos orçamentários da Ales. 

 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente  

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.879 

 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” 

RICHARLISON DE ANDRADE. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com os artigos 2º da 

Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 

1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” no Grau de “Cavaleiro”, Richarlison de 

Andrade, concedendo-lhe as insígnias e o Diploma 

do respectivo Grau. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente  

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.880 

 

Concede o Diploma de Menção Honrosa “D. João 

Batista da Mota Albuquerque” a GILMAR 

FERREIRA DE OLIVEIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 1.883, 

de 12.12.1997, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Menção 

Honrosa “D. João Batista da Mota Albuquerque” a 

Gilmar Ferreira De Oliveira. 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente  

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.881 

 

Concede o Diploma de Menção Honrosa “D. João 

Batista da Mota Albuquerque” a GLEICY DOS 

SANTOS DA VITÓRIA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 1.883, 

de 12.12.1997, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Menção 

Honrosa “D. João Batista da Mota Albuquerque” a 

Gleicy Dos Santos Da Vitória. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de dezembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente  

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.882 

 

Concede o Diploma de Menção Honrosa “D. João 

Batista da Mota Albuquerque” a LUIZ CARLOS 

CUERCI FEDESZEN. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 1.883, 

de 12.12.1997, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Menção 

Honrosa “D. João Batista da Mota Albuquerque” a 

Luiz Carlos Cuerci Fedeszen. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente  

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.883 

 

Concede o Diploma de Menção Honrosa “D. João 

Batista da Mota Albuquerque” a VANDERSON 

PEDRUZZI GABURO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 1.883, 

de 12.12.1997, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Menção 

Honrosa “D. João Batista da Mota Albuquerque” a 

Vanderson Pedruzzi Gaburo. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de dezembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente  

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.884 

 

Concede o Diploma de Menção Honrosa “D. João 

Batista da Mota Albuquerque” a EDUARDO 

SANTA CLARA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 1.883, 

de 12.12.1997, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Menção 

Honrosa “D. João Batista da Mota Albuquerque” a 

Eduardo Santa Clara. 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente  

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.885 

 

Concede o Diploma de Menção Honrosa “D. João 

Batista da Mota Albuquerque” a FLÁVIA 

BRANDÃO MAIA PEREZ. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 1.883, 

de 12.12.1997, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Menção 

Honrosa “D. João Batista da Mota Albuquerque” a 

Flávia Brandão Maia Perez. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de dezembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente  

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.886 

 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” 

RODRIGO AZEVEDO BATISTA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com os artigos 2º da 

Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 

1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” no Grau de “Cavaleiro”, Rodrigo Azevedo 
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Batista, concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 

respectivo Grau. 

 

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

publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de dezembro de 2018. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.887 

 

Concede o Diploma de Menção Honrosa “D. João 

Batista da Mota Albuquerque” a DEBORAH 

SABARÁ. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 1.883, 

de 12.12.1997, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido o Diploma de Menção 

Honrosa “D. João Batista da Mota Albuquerque” a 

Deborah Sabará. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de dezembro de 2018. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.888 

 

Concede Comenda “Lei Maria da Penha” a 

TANIA MARIA ZANOLI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, com base na Resolução nº 4.296, de 

02.5.2016, promulga a seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Lei Maria da 

Penha” a Tania Maria Zanoli, pelos relevantes 

serviços prestados em prol de nosso Estado. 

  

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente  

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.889  

 

Concede Comenda “Lei Maria da Penha” a 

NATÁLIA LESSA MARTINS DE SOUZA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, com base na Resolução nº 4.296, de 

02.5.2016, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Lei Maria da 

Penha” a Natália Lessa Martins de Souza, pelos 

relevantes serviços prestados em prol de nosso 

Estado. 

  

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

publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

10 de dezembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente  

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

EXTERNA 

 

ATO Nº 1637, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018  
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A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições legais, de acordo 

com a Lei nº 10.784, de 18 de dezembro de 2017, que 

aprova o Orçamento Anual do Estado para o 

exercício de 2018, e Ato nº 2150, de 02 de janeiro de 

2018, que aprova os Quadros de Detalhamento das 

Despesas Orçamentárias - QDD e o Decreto nº 3.541-

R, de 12 de março de 2014, e suas alterações 

posteriores, que dispõe sobre a Descentralização da 

Execução de Créditos Orçamentários,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Descentralizar a execução do crédito 

orçamentário prevista no Termo de Cooperação 

Nº 001/2018 na forma a seguir especificada:  
 

 

I - OBJETO: O pagamento de abono aos aposentados 

e aos pensionistas dependentes de ex-servidores 

beneficiários do regime próprio de previdência social 

do Fundo Financeiro, pertencentes ao Poder 

Legislativo Estadual.  

 

II - Termo de Cooperação nº 001/2018, de 

10/12/2018.  

 

III - VIGÊNCIA: Data de Início: 10/12/2018 Data de 

Término: 31/12/2018  

 

IV - DE/Concedente:  

Órgão: 01-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

UO: 01101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

UG: 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

V - PARA/Executante:  

Órgão: 60- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 

SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO  

UO: 60.210- FUNDO FINANCEIRO 

UG:600.210- FUNDO FINANCEIRO 

VI- CRÉDITO

UG Emitente 010101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES

Especif icação         

UO Prog.trabalho (Nome da Ação)

F 01101 01.122.0801.0012 Concessão de abono a inat ivos e pensionist as 0101000006 3.1.90.16 010101 000001 R$ 380.700,45

Jan M ai Set

Fev Jun Out

M ar Jul Nov

Abr Ago Dez R$ 380.700,45

C R ON OGR A M A  D E D ISTR IB U IÇÃ O M EN SA L D E LIB ER A ÇÃ O D E C OTA  D ISPON Í V EL A  EM PEN HA R

D ESC EN TR A LIZA ÇÃ O D E C R ÉD ITO

UG Favorecida: 600210: FUNDO FINANCEIRO

Esfera
Código Fonte 

Recurso

Natureza 

Despesa
UGR

Plano 

Orçamentário
Valor

 

 

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data 

publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Espírito Santo, 10 de dezembro de 2018.  

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESUMO DE TERMO DE COOPERAÇÃO 

Nº 001/2018 

PROCESSO: 183752 

ESPÉCIE: Termo de Cooperação para 

Descentralização de Crédito Orçamentário nº. 001 / 

2018. 

OBJETO: O pagamento de abono aos 

aposentados e aos pensionistas dependentes de ex-

servidores beneficiários do regime próprio de 

Previdência Social do Fundo Financeiro, pertencentes 

ao Poder Legislativo Estadual. 
 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 

Dezembro/2018. 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O 

valor total da Ação é de R$ 

380.700,45(TREZENTOS E OITENTA MIL, 

SETECENTOS REAIS E QUARENTA E CINCO 

CENTAVOS) 
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DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO 

         

UG Emitente: 

010101-
ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO 
ES 

UG Favorecida: 600210: FUNDO FINANCEIRO 

         

Esfera 
Código Especificação 

Fonte Recurso 
Natureza 

Despesa 
UGR 

Plano 

Orçamentário 
Valor 

UO Prog.trabalho (nome da ação) 

F 01101 01.122.0801.0012 

Concessão de 

abono a inativos 

e pensionistas 

0101000006 3.1.90.16 010101 000001 R$ 380.700,45 

 

 

VIGÊNCIA: Até 31/12/2018, acrescido 

de 30 (trinta) dias de prazo para a apresentação 

da prestação de contas. 

 

DATA DA ASSINATURA: 10 de 

dezembro de 2018. 

 

ASSINAM:  

 

Pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo /Erick Cabral Musso - 

Presidente do Poder Legislativo Estadual e pelo 

Instituto De Previdência Dos Servidores Do 

Estado Do Espírito Santo - IPAJM / Anckimar 

Pratissolli - Presidente Executivo. 
 

ATO Nº 1641 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 DESIGNAR na forma do Artigo 52, § 1º e 

2º, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, KARLA QUEIROZ DE OLIVEIRA, 

matrícula nº 201540, para substituir CARLOS 

EDUARDO CASA GRANDE, matrícula nº 34908, 

no cargo de Secretário-Geral da Mesa-SGM, a partir 

de 02.01.2019, por motivo de férias, enquanto durar 

seu afastamento. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1642 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 

1638, publicado em 11/12/2018, que exonerou 

AGESANDRO BRANDÃO AMORIM, do cargo 

em comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 

código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1643 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 

suas atribuições legais, e considerando o art. 6º 

da Resolução nº 4.971, de 04 de outubro de 

2017, publicada em 06 de outubro de 2017, 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 183722, 

resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio-saúde de que 

trata a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor 

NELSON DE OLIVEIRA, matrícula nº 

208707, ocupante do cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 11 de dezembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 
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ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1644 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e 

considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, de 04 

de outubro de 2017, publicada em 06 de outubro de 

2017, 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 183726, resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 

Resolução nº 4.971/2017 ao servidor GILDO 

GOMES, matrícula nº 201772, titular do cargo 

efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código ETLS. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1645 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e 

considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, de 04 

de outubro de 2017, publicada em 06 de outubro de 

2017, 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 183730, resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 

Resolução nº 4.971/2017 à servidora KENDALLY 

VIEIRA FERREIRA DE SOUZA, matrícula nº 

208935, ocupante do cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de dezembro de 2018. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1646 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e 

considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, de 04 

de outubro de 2017, publicada em 06 de outubro de 

2017, 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 181465, resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 

Resolução nº 4.971/2017 à servidora LEONOR 

FERNANDES, matrícula nº 200737, titular do cargo 

efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código ETLS. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

11 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

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

 

PORTARIA Nº 438 

 
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 

20134301 

CARLOS 

AUGUSTO 

DE VITA 

MACIEL 

2019 
07/01 a 

05/02/2019 

17/11 a 

16/12/2021 

30 (trinta) 

dias 

20072302 

GRACE 

FRAGA E 

ACHA 

2015 
16/01 a 

27/01/2019 

16/01 a 

27/01/2020 

12 (doze) 

dias 

20072302 

GRACE 

FRAGA E 

ACHA 

2014 
02/01 a 

15/01/2019 

02/01 a 

15/01/2020 

14 

(quatorze) 

dias 

20135401 

TATIANA 

SOARES DE 

ALMEIDA 

2017 
10/12 a 

22/12/2018 

24/06 a 

06/07/2019 

13 (treze) 

dias 

20387901 

PAULO 

ROBERTO 

TORRES 

2018 
02/01 a 

31/01/2019 

02/01 a 

16/01/2019 

e 22/07 a 

05/08/2019 

30 (trinta) 

dias 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de dezembro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas - em exercício 

Ato da Mesa nº 1509/2018 - DPL de 12/11/2018 

 

PORTARIA Nº 439 

 

 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: 

 

SUSPENDER as férias regulamentares, do 

servidor abaixo relacionado. 

 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 

marcado 

A partir 

de 
Dias 

20795601 

ALVARO 

ALBANI 

COSTA 
2018 

26/11 a 

25/12/2018 
11/12/2018 

15 

(quinze) 

dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de dezembro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas - em exercício 

Ato da Mesa nº 1509/2018 - DPL de 12/11/2018 

 

PORTARIA Nº 440 
 

 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: 

 

MARCAR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Quantida

de de dias 

20795601 

ALVARO 

ALBANI 
COSTA 

2018 
27/02 a 

13/03/2020 

15 (quinze) 

dias 
restantes 

20806601 

ANDRE 

AUGUSTO 
GIURIATTO 

FERRACO 

2018 

10/12 a 
24/12/2018  

e  

18/03 a 
01/04/2019 

30 (trinta) 
dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de dezembro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas - em exercício 

Ato da Mesa nº 1509/2018 - DPL de 12/11/2018 

 

PORTARIA Nº 441 

 

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, 

 

 TORNAR INSUBSISTENTE a 

Rescisão do Termo de Compromisso de Estágio 

de Complementação Educacional, publicado em 

11/12/2018, que rescindiu o contrato do 

estagiário PEDRO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA MARTINS. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 11 de dezembro de 2018. 

 
JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas - em exercício 

Ato da Mesa nº 1509/2018 - DPL de 12/11/2018 

 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico 

Registro de Preços nº 046/2018 

Processo nº 180857/2018 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público aos interessados que a Mesa Diretora 

HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico pelo Sistema 

de Registro de Preços nº 046/2018, referente à 

contratação de empresa de construção civil para 

prestação de serviços de engenharia, tais como 

pintura, impermeabilização, telhados, revestimentos 

cerâmicos e outros, para eventuais reparos de 

manutenção predial com fornecimento de materiais e 

insumos, para o edifício-sede da ALES, que teve 

como resultado do lote único: WESLEY KRAUSE - 

ME (CNPJ nº 18.618.647/0001-47), com valor total 

de R$ 749.999,99 (setecentos e quarenta e nove mil 

novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove 

centavos). 

 

Maiores informações através do e-mail 

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

 

 Vitória-ES, 11 de dezembro de 2018. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 
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ATOS DAS DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 12.12.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 2º FÓRUM DOS VEREADORES 

DO ES 

Fórum 

05h05 COMISSÃO DE TURISMO Reunião Ordinária 

06h05 COMISSÃO DE CULTURA Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV desta semana apresenta a experiência de sucesso do 

produtor Vilmar de Almeida, do Sítio Araúna (Planaltina/DF), que optou 

pelo sistema agroecológico em sua propriedade e hoje é considerado 

referência para outros agricultores interessados em deixar o modelo 

convencional de cultivo. 

08h00 STJ CIDADÃO O programa aborda  sobre o Estatuto da Criança e Adolescente 

08h30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do legislativo estadual 

12h00 DIÁLOGOS LEGISLATIVOS Entrevista com o senador eleito Marcos do Val 

12h30 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. 

13h00 DEDO DE PROSA Sara Passabon apresenta o livro "A Performance Bantu do Caxambu", 

resultado de sua pesquisa acadêmica. A obra analisa manifestações do 

caxambu nas comunidades tradicionais do sul do Espírito Santo e também 

registra as experiências da pesquisadora em Moçambique, na África.  

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  Conexão Ciência conversa com o professor Marcelo Sousa, da Universidade 

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

como sua aplicação na biomedicina. 

14h00 CONEXÃO ELEITORAL Veja como o TSE trabalha para facilitar a vida  das pessoas com deficiência. 

Confira também o resultado das eleições suplementares 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

14h45 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

15h00 SESSÃO SOLENE (V) Cantata de Natal 

18h00 DIÁLOGOS LEGISLATIVOS Entrevista com o senador eleito Marcos do Val 

18h30 DEDO DE PROSA Sara Passabon apresenta o livro "A Performance Bantu do Caxambu", 

resultado de sua pesquisa acadêmica. A obra analisa manifestações do 

caxambu nas comunidades tradicionais do sul do Espírito Santo e também 

registra as experiências da pesquisadora em Moçambique, na África 

.  

19h00 SESSÃO SOLENE  Homenagem Ao Dia Do Músico 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

22h15 SOM DA TERRA No Som da Terra desta semana você vai conhecer o trabalho da cantora e 

atriz Monique Rocha, num espetáculo em homenagem a Clara Nunes. 

 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do legislativo estadual 

 

 

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

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

DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA 

SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 

DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

 (De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para 

ensejar o início da sessão, registram 

presença os Senhores Deputados Da 

Vitória, Doutor Hércules, Esmael de 

Almeida, Euclério Sampaio, Gilsinho 

Lopes, Hudson Leal, Jamir Malini, 

José Esmeraldo, Luzia Toledo, 

Marcelo Santos, Padre Honório, 

Sandro Locutor e Sergio Majeski) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão. 
 

 (Registra presença o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos) 
 

 

 (Assume a 2.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e, a 

convite do presidente, assume a 1.ª 

Secretaria o Senhor Deputado 

Euclério Sampaio)  
 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Há quorum para abertura da 

sessão, de acordo com o painel eletrônico, onde já 

registramos as presenças dos seguintes 

parlamentares: Da Vitória, Hércules Silveira 

Sampaio, Enivaldo Euzébio dos Anjos, Esmael de 

Almeida, Euclério de Azevedo Sampaio Santos, 

Gilson dos Santos Lopes Filho, Hudson Bocão Leal, 

Jamir Malini, José Rocha Esmeraldo, Luzia Toledo, 

Marcelo Santos, Padre Honório, Sandro Locutor e o 

líder único da oposição, Sergio Majeski. 

Solicito a todos que se coloquem em posição 

de respeito para que o Deputado Euclério de Azevedo 

Sampaio Júnior possa fazer a leitura de um versículo 

da Bíblia. 
 

 (Registra presença o Senhor 

Deputado Freitas) 
 

 

 (O Senhor Deputado Euclério 

Sampaio lê Romanos, 4:7) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Solicito ao Deputado Enivaldo 

dos Anjos que proceda à leitura da ata da sessão 

anterior.  

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Centésima décima sétima 

sessão ordinária, da quarta... Não tem ninguém para 

requerer considerar a ata como lida, não? (Pausa) 

O Deputado Jamir, senhor presidente, está 

pedindo que a ata seja considerada como lida, uma 

ata de onze páginas e que se encontra no site da 

Assembleia à disposição de todos os senhores 

deputados. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Ata aprovada como lida e 

disponibilizada no site da Assembleia. 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Pois não, Deputado Enivaldo! 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - A ata que a Secretaria está me 

informando aqui, de que eu falei, é só para ser 

assinada; a ata da sessão de hoje é a da 

quinquagésima sessão solene, da quarta sessão 

legislativa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Considerada aprovada como lida 

e disponibilizada no site da Assembleia para qualquer 

cidadão e também para os parlamentares, como, por 

exemplo, a ex-senadora, ex-prefeita, ex-vereadora da 

capital e atual deputada estadual, Luzia Toledo. 

 

Passamos, então, à primeira parte do 

Expediente, para simples despacho. Convido o 

Deputado Euclério de Azevedo Sampaio Morales 

para fazer a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

01 - Ofício n.º 72/2018, do Deputado Luiz 

Durão, justificando ausências às sessões 

ordinárias dos dias 26 e 28 de novembro, do 

corrente ano. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68602&arquivo=Arquivo/Docume

nts/OJAP/153342803403122018-

assinado.pdf#P68602  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcos Bruno) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Justificadas as ausências. À 

Secretaria. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68602&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/153342803403122018-assinado.pdf#P68602
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68602&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/153342803403122018-assinado.pdf#P68602
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68602&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/153342803403122018-assinado.pdf#P68602
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68602&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/153342803403122018-assinado.pdf#P68602
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

02 - Ofício n.º 61/2018, do Deputado 

Gilsinho Lopes, justificando ausência à sessão 

ordinária do dia 14 de novembro, do corrente ano.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68618&arquivo=Arquivo/Docume

nts/OJAP/162833998303122018-

assinado.pdf#P68618  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Justificada a ausência. À 

Secretaria. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

03 - Ofício n.º 420/2018, da Deputada 

Luzia Toledo, justificando ausências às sessões 

ordinárias dos dias 12 e 28 de novembro, do 

corrente ano.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68640&arquivo=Arquivo/Docume

nts/OJAP/172242318103122018-

assinado.pdf#P68640  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Justificadas as ausências. À 

Secretaria. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

04 - Ofício n.º 010/2018, do presidente da 

Comissão de Ciência e Tecnologia, encaminhando 

relatório das atividades referente ao mês de 

novembro de 2018.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68510&arquivo=Arquivo/Docume

nts/ORAC/112122038530112018-

assinado.pdf#P68510  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Ciente. Arquive-se. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
 

05 - Ofício n.º 119/2018, do presidente da 

Comissão de Política sobre Drogas, encaminhando 

relatório das atividades referente ao mês de 

novembro de 2018.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68554&arquivo=Arquivo/Docume

nts/OF/101553135703122018-assinado.pdf#P68554  
 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Ciente. Arquive-se. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

06 - Ofício n.º 031/2018, do presidente da 

Comissão de Cultura, encaminhando relatório das 

atividades referente ao mês de novembro de 2018.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68569&arquivo=Arquivo/Docume

nts/ORAC/131628378703122018-

assinado(7337).pdf#P68569  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Ciente. Arquive-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

07 - Ofício n.º 204/2018, do presidente da 

Comissão de Infraestrutura, encaminhando 

relatório das atividades referente ao mês de 

novembro de 2018.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68508&arquivo=Arquivo/Docume

nts/ORAC/095655370930112018-

assinado(7280).pdf#P68508  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Ciente. Arquive-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

08 - Ofício n.º 431/2018, do presidente da 

Comissão de Finanças, encaminhando relatório 

das atividades referente ao mês de novembro de 

2018.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68557&arquivo=Arquivo/Docume

nts/ORAC/113104692703122018-

assinado(7332).pdf#P68557  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Ciente. Arquive-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

 
09 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E 

LAZER - SESPORT 

 

OFÍCIO N.º 227/2018 

 

Vitória, 19 de novembro de 2018. 

 

Assunto: Convênio - processo 80134513/2017 

 

Senhor Presidente: 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68618&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/162833998303122018-assinado.pdf#P68618
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68618&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/162833998303122018-assinado.pdf#P68618
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68618&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/162833998303122018-assinado.pdf#P68618
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68618&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/162833998303122018-assinado.pdf#P68618
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68640&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/172242318103122018-assinado.pdf#P68640
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68640&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/172242318103122018-assinado.pdf#P68640
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68640&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/172242318103122018-assinado.pdf#P68640
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68640&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/172242318103122018-assinado.pdf#P68640
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68510&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/112122038530112018-assinado.pdf#P68510
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68510&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/112122038530112018-assinado.pdf#P68510
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68510&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/112122038530112018-assinado.pdf#P68510
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68510&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/112122038530112018-assinado.pdf#P68510
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68554&arquivo=Arquivo/Documents/OF/101553135703122018-assinado.pdf#P68554
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68554&arquivo=Arquivo/Documents/OF/101553135703122018-assinado.pdf#P68554
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68554&arquivo=Arquivo/Documents/OF/101553135703122018-assinado.pdf#P68554
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68569&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/131628378703122018-assinado(7337).pdf#P68569
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68569&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/131628378703122018-assinado(7337).pdf#P68569
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68569&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/131628378703122018-assinado(7337).pdf#P68569
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68569&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/131628378703122018-assinado(7337).pdf#P68569
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68508&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/095655370930112018-assinado(7280).pdf#P68508
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68508&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/095655370930112018-assinado(7280).pdf#P68508
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68508&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/095655370930112018-assinado(7280).pdf#P68508
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68508&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/095655370930112018-assinado(7280).pdf#P68508
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68557&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/113104692703122018-assinado(7332).pdf#P68557
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68557&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/113104692703122018-assinado(7332).pdf#P68557
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68557&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/113104692703122018-assinado(7332).pdf#P68557
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68557&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/113104692703122018-assinado(7332).pdf#P68557
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Cumprimentando-o cordialmente, 

comunicamos em atendimento ao Art. 30 do Decreto 

Estadual N.º 2.737 DIO 16/06/11, a celebração de 

convênio nos seguintes termos: 

Convênio: N.º 020/2018 

Participantes: SESPORT e PREFEITURA 

DE AFONSO CLÁUDIO 

Objeto: Construção de alambrado no campo 

de futebol do Centro Esportivo Cruzeiro, localizado 

no distrito de Vila Pontões. 
 

Total do recurso financeiro já transferido 

ao Município em 12/11/18: R$ 287.614,51. 

Registro: SIGEFES - Sist. Integrado de 

Gestão das finanças Públicas/ES N.º 180474. 

Publicação do resumo do convênio: DIO 

09/11/18 

Vigência do Convênio: até 05/03/2019 

Proposta SIGA: N.º 035/2018 
 

Respeitosamente, 
 

MARCELO DE SOUZA COELHO 

Secretário de Estado de Esportes e Lazer 
 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E 

LAZER - SESPORT 

 

OFÍCIO N.º 228/2018 
 

Vitória, 20 de novembro de 2018. 
 

Assunto: Convênio - processo 80318711/2017 
 

Senhor Presidente: 
 

Cumprimentando-o cordialmente, 

comunicamos em atendimento ao Art. 30 do Decreto 

Estadual N.º 2.737 DIO 16/06/11, a celebração de 

convênio nos seguintes termos: 

Convênio: N.º 019/2018 

Participantes: SESPORT e PREFEITURA DE 

MARILANDIA 

 

Objeto: Construção de alambrado no campo de 

futebol da praça de esportes Antônio dos Santos 

Mauri-Santim na Comunidade de Santa Ana. 

 
Total do recurso financeiro já transferido ao 

Município em 12/11/18: R$ 231.130,82. 

Registro: SIGEFES - Sist. Integrado de Gestão das 

Finanças Públicas/ES N.º 180483. 

Publicação do resumo do convênio: DIO 09/11/18 

Vigência do Convênio: até 31/07/2019 

Proposta SIGA: N.º 038/2018 
 

Respeitosamente, 

 

MARCELO DE SOUZA COELHO 

Secretário de Estado de Esportes e Lazer 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E 

LAZER - SESPORT 

 

OFÍCIO N.º 229/2018 

 

Vitória, 21 de novembro de 2018. 

 

Assunto: Convênio - processo 79932487/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Cumprimentando-o cordialmente, 

comunicamos em atendimento ao Art. 30 do Decreto 

Estadual N.º 2.737 DIO 16/06/11, a celebração de 

convênio nos seguintes termos: 

 

Convênio: N.º 023/2018 

Participantes: SESPORT e PREFEITURA DE 

ARACRUZ 

 

Objeto: Reforma e ampliação do Centro Associativo 

Reviver de Guaraná. 

 

 

Total do recurso financeiro já transferido ao 

Município em 12/11/18: R$ 342.421,69. 

Registro: SIGEFES - Sist. Integrado de Gestão das 

finanças Públicas/ES N.º 180473. 

Publicação do resumo do convênio: DIO 09/11/18 

Vigência do Convênio: até 31/12/2019 

Proposta SIGA: N.º 055/2017 

 

Respeitosamente, 

 

MARCELO DE SOUZA COELHO 

Secretário de Estado de Esportes e Lazer 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E 

LAZER - SESPORT 
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OFÍCIO N.º 230/2018 

 

Vitória, 23 de novembro de 2018. 
 

Assunto: Convênio - processo 81423985/2018 
 

Senhor Presidente: 

Cumprimentando-o cordialmente, 

comunicamos em atendimento ao Art. 30 do Decreto 

Estadual N.º 2.737 DIO 16/06/11, a celebração de 

convênio nos seguintes termos: 

 

Convênio: N.º 026/2018 

Participantes: SESPORT e PREFEITURA DE 

VARGEM ALTA 

 

Objeto: Construção de alambrado no campo de 

futebol da Comunidade do Ayd. 

 

Total do recurso financeiro: R$ 110.962,57. 

Recurso do Estado já transferido ao Município em 

14/11/18: R$ 100.000,00 

Contrapartida do Município: R$ 10.962,57. 

 

Registro: SIGEFES - Sist. Integrado de Gestão das 

Finanças Públicas/ES N.º 180479. 

Publicação do resumo do convênio: DIO 09/11/18 

Vigência do Convênio: até 09/05/2019 

Proposta SIGA: N.º 036/2017 

 

Respeitosamente, 

 

MARCELO DE SOUZA COELHO 

Secretário de Estado de Esportes e Lazer 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Ciente. Às Comissões de 

Desporto e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

 

10 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E 

LAZER - SESPORT 

 

OFÍCIO N.º 232/2018 

 

Vitória, 23 de novembro de 2018. 

 

Assunto: Convênio - processo 81582641/2018 
 

Senhor Presidente: 

Cumprimentando-o cordialmente, 

comunicamos a celebração de termo de fomento nos 

seguintes termos: 

 

Convênio: N.º 066/2018 

Participantes: SESPORT e ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL - APAE DE ALEGRE 

Objeto: Reforma da quadra (pátio). 

 

Total do recurso financeiro já transferido a APAE 

em 12/11/18: R$ 70.000,00. 

Emenda Parlamentar n.º 933/18-Dep. José 

Esmeraldo: R$70.000,00. 

Registro: SIGEFES - Sist. Integrado de Gestão 

das Finanças Públicas / ES N.º 180481. 

Publicação do resumo do convênio: DIO 09/11/18 

Vigência do Convênio: até 31/01/2019 

 

Respeitosamente, 

 

MARCELO DE SOUZA COELHO 

Secretário de Estado de Esportes e Lazer 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Ciente. Às Comissões de 

Desporto e de Finanças e ao Deputado José Rocha 

Esmeraldo, por cópia. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

11 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - 

SECULT 

 
 

OFÍCIO N.º 491/2018 

 

Vitória, 09 de novembro de 2018. 

 

Senhor Presidente: 

 

Nos termos do Art.6º, Inciso V, da lei 

Federal n.º 13.019/2014 e do que dispõe o Art. 30 do 

Decreto Estadual n.º 2.737-R/2011, encaminhamos, 

em anexo, o Resumo do Termo de Colaboração n.º 

005/2018, publicado no Diário Oficial dos Poderes 

do Estado, firmado entre o Estado do Espírito Santo, 

por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura e o 

Instituto de Desenvolvimento Social e Gestão de 

Produção Cultural, Artística e Audiovisual - Marlin 

Azul, registrado no SIGEFES sob n.º 180493. 

 

Atenciosamente, 
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JOÃO GUALBERTO MOREIRA 

VASCONCELLOS 

Secretário de Estado da Cultura 
 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PDT) - Ciente. Às Comissões de Desporto 

e de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

12 - PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA 

GABINETE DO PREFEITO 

 

OFÍCIO N.º 756/2018 
 

Assunto: Encaminha Relatório 
 

Senhor Presidente: 
 

Vimos pelo presente encaminhar a Vossa 

Excelência, Relatório sobre aplicação e avaliação dos 

recursos repassados ao Fundo para Redução das 

Desigualdades Regionais, referente ao período de 
01/07/2018 a 31/10/2018, conforme Lei Estadual n.º 

8.308/2006, para conhecimento. 
 

Atenciosamente, 
 

MÁRIO SÉRGIO LUBIANA 

Prefeito 
 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Ciente. À Secretaria. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

13 - Pareceres n.
os

 343/2018, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade; 132/2018, da Comissão de 

Cidadania, pela aprovação, na forma do art. 276 

do Regimento Interno, do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 121/2018, do Deputado Sergio 

Majeski, que concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao senhor Wilson Fernandes Cabral.  

Parecer n.º 343/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL12

12018/599869-183039359326112018.pdf  
Parecer n.º 132/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/P

DL1212018/600950-140431679429112018.pdf  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Incluam-se na Ordem do Dia para 

cumprimento do prazo recursal. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

14 - Parecer n.º 
 
368/2018, da Comissão de 

Justiça, pela aprovação da redação final, com 

emenda, do Projeto de Lei n.º 262/2018, do Deputado 

Marcelo Santos, que proíbe a cobrança de produtos 

e serviços de terceiros por meio de faturas referentes 

aos serviços públicos essenciais fornecidos mediante 

concessão: energia elétrica, água potável, 

esgotamento sanitário e gás natural canalizado.  

Parecer n.º 368/2018 na íntegra localizado no endereço 

abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL26

22018/601468-173620944903122018.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Publique-se. 
 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor presidente, peço 

dispensa de publicação e inclusão na Ordem do Dia 

da sessão de hoje. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Depende de apoiamento do 

Plenário. 

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.  

Inclua-se na Ordem do Dia. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

15 - Parecer em conjunto n.º
 
02/2018, das 

Comissões de Justiça e de Finanças, pela 

constitucionalidade/legalidade e aprovação do 

Projeto de Resolução n.º 35/2018, da Mesa 

Diretora, que formaliza a filiação da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo à União 

Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais 

- UNALE, e autoriza o repasse dos valores 

definidos no Estatuto da entidade a título de 

contribuição ordinária, alterando a Resolução n.º 

2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno 

da Ales.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/PR

352018/601445-171954067703122018.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Publique-se. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

16 - Parecer n.º
 
006/2018, da Mesa Diretora, 

pela aprovação da redação final do Projeto de 

Resolução n.º 36/2017, da Mesa Diretora, que cria os 

projetos “Escolas na Ales" e “Universitários no 

Parlamento" no âmbito da Assembleia Legislativa 

do Estado e dá outras providências. 
 

PARECER N.º 006/2018 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1212018/599869-183039359326112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1212018/599869-183039359326112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1212018/600950-140431679429112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1212018/600950-140431679429112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2622018/601468-173620944903122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL2622018/601468-173620944903122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/PR352018/601445-171954067703122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/PR352018/601445-171954067703122018.pdf
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Publique-se. 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor presidente, para esse 

também peço dispensa de publicação e inclusão na 

Ordem do Dia. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

Projeto de Lei n.º 322/2018, do Deputado 

Euclério Sampaio, que revoga a alínea “p” do 

inciso II, do art. 20 da Lei n.º 7.000, de 27 de 

dezembro de 2001, que dispõe sobre o ICMS no 

Estado do Espírito Santo”. 
 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68739&arquivo=Arquivo/Docume

nts/PL/130327633004122018-assinado.pdf#P68739  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Publique-se. Após o 

cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, às 

Comissões...  

 
 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - O item 16, senhor presidente, 

depende de apoiamento do Plenário para incluí-lo na 

Ordem do Dia. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - O Item 16 depende de 

apoiamento do Plenário. 

 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa) 

 

Aprovado com o apoio, inclusive, do líder do 

PSB.  

O item lido pelo Deputado Euclério: 

publique-se. Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de 

Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Segunda parte 

Expediente, sujeita à deliberação.  
 

17 - Requerimento de Urgência n.º 

118/2018, do Deputado Marcelo Santos, Líder do 

Governo, ao Projeto de Lei n.º 248/2018, oriundo 

da Mensagem Governamental n.º 141/2018, que 

abre o Crédito Especial no valor de R$ 410.000,00 

(quatrocentos e dez mil reais) em favor da 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 
 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68447&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RU/115807968827112018-assinado.pdf#P68447  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68739&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130327633004122018-assinado.pdf#P68739
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68739&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130327633004122018-assinado.pdf#P68739
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68739&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130327633004122018-assinado.pdf#P68739
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68447&arquivo=Arquivo/Documents/RU/115807968827112018-assinado.pdf#P68447
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68447&arquivo=Arquivo/Documents/RU/115807968827112018-assinado.pdf#P68447
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68447&arquivo=Arquivo/Documents/RU/115807968827112018-assinado.pdf#P68447
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Majeski. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

18 - Requerimento de Urgência n.º 

119/2018, do Deputado Marcelo Santos, Líder do 

Governo, ao Projeto de Lei n.º 292/2018, oriundo 

da Mensagem Governamental n.º 167/2018, que 

abre o Crédito Especial no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) em favor do Departamento 

de Estradas do Espírito Santo.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68448&arquivo=Arquivo/Docume

nts/PL/120000734727112018-assinado.pdf#P68448  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se manifestem. 

(Pausa) 

Aprovado, contra o voto do líder da oposição, 

Sergio Majeski. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

19 - Requerimento de Urgência n.º 

120/2018, do Deputado Marcelo Santos, Líder do 

Governo, ao Projeto de Lei n.º 277/2018, oriundo 

da Mensagem Governamental n.º 151/2018, que 

abre o Crédito Especial no valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) em favor do Instituto de Obras 

Públicas do Estado do Espírito Santo - IOPES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68449&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RU/120158969427112018-assinado.pdf#P68449  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se manifestem. 

(Pausa) 

Aprovado, contra o voto do líder da oposição, 

ele, sempre, Sergio Majeski. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

20 - Requerimento de Urgência n.º 

121/2018, do Deputado Marcelo Santos, Líder do 

Governo, ao Projeto de Lei n.º 288/2018, oriundo 

da Mensagem Governamental n.º 165/2018, que 

abre o Crédito Especial no valor de R$ 43.355,00 

(quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco 

reais) em favor da Secretaria de Estado de Gestão 

e Recursos Humanos.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68450&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RU/120327235227112018-assinado.pdf#P68450  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se manifestem. 

(Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Deputado Sergio 

Majeski. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

21 - Requerimento de Urgência n.º 

122/2018, do Deputado Marcelo Santos, Líder do 

Governo, ao Projeto de Lei n.º 293/2018, oriundo 

da Mensagem Governamental n.º 168/2018, que 

abre o Crédito Especial no valor de R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais) em favor da 

Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68452&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RU/120709673227112018-assinado.pdf#P68452  

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se manifestem. 

(Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Deputado Sergio 

Majeski. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

22 - Requerimento de Urgência n.º 

123/2018, do Deputado Marcelo Santos, Líder do 

Governo, ao Projeto de Lei n.º 271/2018, oriundo 

da Mensagem Governamental n.º 153/2018, que 

abre o Crédito Especial no valor de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor da 

Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca - Instituto 

Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 

Extensão Rural - INCAPER.  

 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68453&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RU/120839970227112018-assinado.pdf#P68453  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em votação.  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68448&arquivo=Arquivo/Documents/PL/120000734727112018-assinado.pdf#P68448
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68448&arquivo=Arquivo/Documents/PL/120000734727112018-assinado.pdf#P68448
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68448&arquivo=Arquivo/Documents/PL/120000734727112018-assinado.pdf#P68448
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68449&arquivo=Arquivo/Documents/RU/120158969427112018-assinado.pdf#P68449
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68449&arquivo=Arquivo/Documents/RU/120158969427112018-assinado.pdf#P68449
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68449&arquivo=Arquivo/Documents/RU/120158969427112018-assinado.pdf#P68449
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68450&arquivo=Arquivo/Documents/RU/120327235227112018-assinado.pdf#P68450
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68450&arquivo=Arquivo/Documents/RU/120327235227112018-assinado.pdf#P68450
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68450&arquivo=Arquivo/Documents/RU/120327235227112018-assinado.pdf#P68450
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68452&arquivo=Arquivo/Documents/RU/120709673227112018-assinado.pdf#P68452
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68452&arquivo=Arquivo/Documents/RU/120709673227112018-assinado.pdf#P68452
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68452&arquivo=Arquivo/Documents/RU/120709673227112018-assinado.pdf#P68452
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68453&arquivo=Arquivo/Documents/RU/120839970227112018-assinado.pdf#P68453
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68453&arquivo=Arquivo/Documents/RU/120839970227112018-assinado.pdf#P68453
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68453&arquivo=Arquivo/Documents/RU/120839970227112018-assinado.pdf#P68453
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Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se manifestem. 

(Pausa) 

Contra o voto do líder absoluto da oposição, 

Sergio Majeski. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

23 - Requerimento de Urgência n.º 

124/2018, da Deputada Raquel Lessa e do 

Deputado Sandro Locutor, Líder do PROS, ao 

Projeto de Lei n.º 297/2018, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 171/2018, que autoriza o Poder 

Executivo a doar imóvel ao Município de Pancas o 

imóvel que especifica.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68478&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RU/085151559228112018-

assinado(7274).pdf#P68478  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se manifestem. 

(Pausa) 

Contra o voto do líder da oposição, Sergio 

Majeski.  

Foi um equívoco o voto contrário do líder da 

oposição, porque estava no automático. Mas, estou 

aqui retirando o voto contrário dele e colocando no 

fator positivo.  

Próximo item, Deputado Euclério Sampaio. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

24 - Requerimento de Urgência n.º 

125/2018, da Mesa Diretora, ao Projeto de Lei n.º 

311/2018, de sua autoria, que transforma o cargo 

de Supervisor Técnico/RTV da Secretaria de 

Comunicação em Coordenador Especial de 

Engenharia de TV e Rádio da Secretaria de 

Comunicação, passando este a integrar o quadro 

permanente da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo e dá outras providências.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68567&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RU/122116543203122018-

assinado(7336)(7335).pdf#P68567  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se manifestem. 

(Pausa) 

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

25 - Parecer n.º 322/2018, da Comissão de 

Justiça, pela rejeição do despacho denegatório da 

do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do 

Projeto de Lei n.º
 
135/2018, do Deputado Sergio 

Majeski, que altera a Lei n.º 9.462, de 11 de junho 

de 2010, que instituiu o Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação - SISEUC, para criar a 

categoria de Unidade de Conservação 

denominada Estrada-Parque Estadual.  

Parecer n.º 322/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL

1352018/598274-150610902420112018.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa) 

Aprovado.   

Publique-se. Às Comissões de Infraestrutura, 

de Meio Ambiente, de Turismo e de Finanças. 

  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

26 - Requerimento n.º 090/2018, do 

Deputado Doutor Hércules, de destinação do 

Grande Expediente, com base no artigo 112 do 

Regimento Interno, da sessão ordinária do dia 11 

de dezembro de 2018, para fala do Ilm.º senhor 

Petrus Lopes, Diretor Executivo do Instituto 

Jacarenema de Pesquisa Ambiental - INJAPPA, 

para apresentar o relatório do 8.º Fórum Mundial 

das Águas.  

 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68485&arquivo=Arquivo/Docume

nts/REQ/133301128228112018-

assinado(7278).pdf#P68485  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Bruno Lamas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - A votação é nominal. Antes, 

porém, quero passar a palavra ao líder do MDB nesta 

Casa, Hércules Silveira, para poder fazer 

encaminhamento. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Presidente, peço aos meus pares, e vou explicar o que 

é isto, para que venha aqui o Petrus Lopes, diretor 

executivo do Instituto de Jacarenema e Pesquisa 

Ambiental - Injapa - de Vila Velha. Ele tem um 

trabalho muito bom e está voltando de um congresso 

brasileiro sobre a questão de sustentabilidade e sobre 

água. Então, peço aos meus pares que votem comigo 

para que ele possa, na próxima quarta-feira, sem ser 

amanhã, expor o que ele viu em Brasília sobre esse 

fórum relacionado a saneamento e água. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68478&arquivo=Arquivo/Documents/RU/085151559228112018-assinado(7274).pdf#P68478
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68478&arquivo=Arquivo/Documents/RU/085151559228112018-assinado(7274).pdf#P68478
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68478&arquivo=Arquivo/Documents/RU/085151559228112018-assinado(7274).pdf#P68478
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68478&arquivo=Arquivo/Documents/RU/085151559228112018-assinado(7274).pdf#P68478
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68567&arquivo=Arquivo/Documents/RU/122116543203122018-assinado(7336)(7335).pdf#P68567
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68567&arquivo=Arquivo/Documents/RU/122116543203122018-assinado(7336)(7335).pdf#P68567
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68567&arquivo=Arquivo/Documents/RU/122116543203122018-assinado(7336)(7335).pdf#P68567
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68567&arquivo=Arquivo/Documents/RU/122116543203122018-assinado(7336)(7335).pdf#P68567
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL1352018/598274-150610902420112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL1352018/598274-150610902420112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68485&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/133301128228112018-assinado(7278).pdf#P68485
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68485&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/133301128228112018-assinado(7278).pdf#P68485
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68485&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/133301128228112018-assinado(7278).pdf#P68485
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68485&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/133301128228112018-assinado(7278).pdf#P68485
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(Registra presença o Senhor 

Deputado Erick Musso) 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - O painel está aberto.  

O líder do MDB já encaminhou, é o autor. 

Aqueles que votarem SIM, apoiam a proposta do 

requerimento de destinação do Grande Expediente; 

os que votarem NÃO, são contrários. 

  

(Procede-se ao registro dos votos) 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, registra presença 

o Senhor Deputado Nunes e não 

votou o Senhor Deputado Doutor 

Hércules) 

 

(Votam SIM os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Da 

Vitória, Eliana Dadalto, Enivaldo 

dos Anjos, Esmael de Almeida, 

Euclério Sampaio, Freitas, 

Gilsinho Lopes, Hudson Leal, 

Jamir Malini, José Esmeraldo, 

Luzia Toledo, Marcelo Santos, 

Marcos Bruno, Nunes, Padre 

Honório, Sandro Locutor e Sergio 

Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Aprovado. 

Dezoito SIM, zero NÃO. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Presidente, só quero agradecer aos meus pares o 

apoiamento a esse requerimento, que vai ser muito 

importante para o nosso estado o esclarecimento do 

Petrus aqui, na outra quarta-feira. Obrigado.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Dary Pagung) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Euclério para ler o item 27. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

27 - Requerimento n.º 174/2018, da Mesa 

Diretora, de transferência de sessão solene, 

“Cantata de Natal”, que seria realizada às 15h, do 

dia 12 de dezembro, para o dia 05 de dezembro do 

corrente ano.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68445&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/111958713727112018(7266)-

assinado(7267).pdf#P68445  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

28 - Requerimento n.º 175/2018, do 

Deputado Freitas, de sessão solene em 

comemoração aos 70 Anos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, a realizar-se às 

18h30min do dia 06 de dezembro do corrente ano.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68555&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/103303497403122018-assinado.pdf#P68555  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

29 - Requerimento n.º 176/2018, do 

Deputado Nunes, de cancelamento de sessão 

solene em homenagem a Zacimba Gaba, que seria 

realizada às 19h do dia 07 de dezembro do 

corrente ano. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68737&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/122700940804122018-assinado.pdf#P68737  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

30 - Indicação n.º 863/2018, do Deputado 

Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para 

climatização das salas de aula, melhorias no 

sistema de internet, aquisição de acervo literário, 

contratação de vigilantes para a EEEFM Dirceu 

Cardoso, localizada no município de Muqui/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68442&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/110031148627112018-assinado.pdf#P68442  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68445&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/111958713727112018(7266)-assinado(7267).pdf#P68445
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68445&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/111958713727112018(7266)-assinado(7267).pdf#P68445
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68445&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/111958713727112018(7266)-assinado(7267).pdf#P68445
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68445&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/111958713727112018(7266)-assinado(7267).pdf#P68445
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68555&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/103303497403122018-assinado.pdf#P68555
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68555&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/103303497403122018-assinado.pdf#P68555
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68555&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/103303497403122018-assinado.pdf#P68555
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68737&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/122700940804122018-assinado.pdf#P68737
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68737&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/122700940804122018-assinado.pdf#P68737
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68737&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/122700940804122018-assinado.pdf#P68737
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68442&arquivo=Arquivo/Documents/IND/110031148627112018-assinado.pdf#P68442
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68442&arquivo=Arquivo/Documents/IND/110031148627112018-assinado.pdf#P68442
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68442&arquivo=Arquivo/Documents/IND/110031148627112018-assinado.pdf#P68442
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

31 - Indicação n.º 864/2018, do Deputado 

Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para 

climatização das salas de aula, melhorias no 

sistema de internet, aquisição de acervo literário, 

contratação de vigilantes, melhorias na sala de 

recursos e rede elétrica para a EEEFM 

Fraternidade e Luz, localizada no município de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68441&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/105852664027112018-assinado.pdf#P68441  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

32 - Indicação n.º 865/2018, do Deputado 

Theodorico Ferraço, ao Governador do Estado, 

para construção do Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) do Bairro Aviso, no 

município de Linhares/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68454&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/121901018527112018-assinado.pdf#P68454  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
33 - Indicação n.º 866/2018, do Deputado 

Theodorico Ferraço, ao Governador do Estado, 

para melhorias da Rodovia Moacyr Santos, a 

pavimentação asfáltica da estrada que liga à 

referida rodovia estadual à localidade de São João 

do Norte, no município de Alegre/ES.  

 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68455&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/123738396027112018-assinado.pdf#P68455  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

- PRB) - Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

34 - Indicação n.º 867/2018, do Deputado 

Theodorico Ferraço, ao Governador do Estado, 

para doação de um laboratório móvel de 

informática, por parte da SEDU, à Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Wilson 

Resende, localizada no Distrito de Burarama, em 

Cachoeiro de Itapemirim/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68456&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/123944615127112018-assinado.pdf#P68456  

 

35 - Indicação n.º 868/2018, do Deputado 

Theodorico Ferraço, ao Governador do Estado, 

para reforma da quadra poliesportiva da Escola 

Estadual Princesa Isabel, localizada no Bairro 

Aviso, no município de Linhares/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68457&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/124107552727112018-assinado.pdf#P68457  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

36 - Indicação n.º 869/2018, do Deputado 

Doutor Rafael Favatto, ao Governador do Estado, 

para adequação da sinalização horizontal na alça 

da Rodovia Leste Oeste que dá acesso à Rodovia 

Darly Santos, na altura do bairro Araças, no 

município de Vila Velha/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68378&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/140237319728112018-assinado.pdf#P68378  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

37 - Indicação n.º 870/2018, do Deputado 

Erick Musso, ao Governador do Estado, para 

encaminhamento de proposição dispondo sobre a 

alteração do anexo único da Lei n.º 9768/2011, 

definição das Microrregiões e Macrorregiões de 

Planejamento no Estado do Espírito Santo, onde 

irá retirar o município de Jerônimo Monteiro da 

Microregião Sul e incluirá na região do Caparaó.  
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Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68497&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/081550710729112018-

assinado(7279).pdf#P68497  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

38 - Indicação n.º 871/2018, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, ao Governador do Estado, 

para asfaltamento da rodovia, no trecho de 13km 

que liga Rio Bananal e Governador Lindenberg, 

sentido Bananalzinho.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68494&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/181323222428112018-assinado.pdf#P68494  
 

39 - Indicação n.º 872/2018, do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, ao Governador do Estado, 

para asfaltamento da ES-358, no trecho entre 

Linhares e Vila Valério/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68495&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/181452050828112018-assinado.pdf#P68495  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

40 - Indicação n.º 873/2018, do Deputado 

Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

recapeamento do trecho que liga o município de 

Castelo à Venda Nova do Imigrante - Rodovia ES 

166.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68667&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/081843594804122018-assinado.pdf#P68667  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

41 - Indicação n.º 874/2018, do Deputado 

Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

recapeamento do trecho que liga o município de 

Castelo ao Distrito Coutinho (Cachoeiro de 

Itapemirim) - Rodovia ES 166.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=68668&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/081958829304122018-assinado.pdf#P68668  

 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME DOCUMENTOS 

DISPONIBILIZADOS NO 

SIALES 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Passamos para a fase das Comunicações. 

Com a palavra o Deputado Gilsinho Lopes. 

(Pausa) 

Tendo declinado, com a palavra o Deputado 

Esmael. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PSD) - 
Senhor presidente, caros colegas deputados e 

deputadas, aqueles que nos assistem através da TV 

Assembleia, senhor presidente, meus colegas 

deputados, venho à tribuna hoje para falar sobre um 

dia que para mim é muito importante e tenho certeza 

de que para todos vocês.  

No segundo domingo de dezembro, que é o 

próximo domingo, é comemorado, em todo o Brasil e 

em todo o território nacional, o Dia da Bíblia. Então, 

não poderia deixar jamais de vir aqui falar sobre este 

dia. Já estou enviando para vários, através da rede 

social, comentando sobre este dia. 

O Dia da Bíblia é um dia muito importante. 

Foi criado para que a população intercedesse em 

favor da leitura da Bíblia. No Brasil, a data começou 

a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa 

e dos Estados Unidos os primeiros missionários 

evangélicos. Porém, a primeira manifestação pública 

que aconteceu no Brasil foi quando foi fundada a 

Sociedade Bíblica do Brasil em 1948, lá no Ipiranga, 

no monumento do Ipiranga, em São Paulo. Foi a 

primeira manifestação. E aí começou e passou a ser 

data no calendário oficial do país. Graças à Lei 

10.335, instituiu-se a celebração do Dia da Bíblia em 

todo o território nacional, no segundo domingo de 

dezembro. 

Mas o que é a Bíblia? Muitos têm ainda 

dúvidas sobre este livro, sobre a importância dele. A 

Bíblia é uma coletânea de sessenta e seis livros 

escritos no decorrer de um período de mais de mil e 

quinhentos anos. Mais de quarenta pessoas 
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escreveram os livros contidos na Bíblia. Entre os 

autores deste livro sagrado, tem reis, poetas, profetas, 

músico, filósofos, agricultores, professores, 

sacerdotes, estadistas, pastor de ovelha, cobrador, 

médico, pescadores que escreveram este livro, a 

Bíblia. 

Jamais a gente pode duvidar que os livros da 

Bíblia foram compostos por autores humanos. É real. 

Nem sequer podemos identificar alguns deles. Tão 

pouco sabemos exatamente como Deus mandou que 

esses autores escrevessem a Bíblia, mas cremos e 

sabemos que Deus os dirigiu de fato e que esses 

livros são exatamente o que Deus quis que fosse 

escrito. 

A Bíblia é a essência da verdade. Eu não 

tenho dúvidas disso. Tudo que o homem quiser saber 

sobre Deus, sobre o ser humano, sobre as normas 

sociais e morais, sobre a salvação, sobre o juízo final, 

sobre a eternidade, encontra resposta na palavra de 

Deus, a Bíblia Sagrada.  

Tenho dito que a Bíblia é o livro de todos os 

séculos, de todos os povos, de todas as idades. A 

Bíblia é a palavra de Deus que dura para sempre, 

conforme está em Isaías, 48. E até o fim dos tempos, 

o velho e o querido livro permanece sendo a única e 

exclusiva resposta às indagações da humanidade na 

busca por Deus. A Bíblia é o livro dos livros, é um 

livro por excelência. A Bíblia é a maior revelação de 

Deus para a humanidade.  

Então, meus queridos deputados e deputadas, 

no segundo domingo de dezembro, todos estarão 

comemorando esse dia. Vai ser um dia muito especial 

nas igrejas evangélicas e católicas, onde acontecerão 

palestras, seminários, muita movimentação em 

relação a esse dia tão importante e tão especial. 

A Bíblia é o livro mais lido do mundo, é o 

mais vendido, é o best-seller. A Sociedade Bíblica do 

Brasil, para vocês terem uma ideia, produz por dia 

cerca de trinta mil Bíblias. Dia e noite produzindo 

Bíblias. Mais de cinco bilhões de Bíblias foram 

produzidas e espalhadas pelo mundo afora. 

No segundo domingo, venho aqui lembrar 

aos nossos telespectadores que comemorem este dia 

tão importante, que é o Dia da Bíblia, o dia da 

palavra de Deus.  

Muito obrigado, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra sua excelência, Deputado 

Sergio Majeski, que hoje está usando o lacinho do 

Doutor Hércules na lapela. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos à Mesa, aos colegas presentes no 

plenário, àqueles que nos assistem pela TV 

Assembleia, aos funcionários da Casa, ao Deputado 

Marcelo Santos. 

Eu já falei aqui uma vez e volto a dizer sobre 

a quantidade de moradores de rua no município de 

Vitória, na cidade de Vitória. Não sei, parece-me que 

não é diferente em Vila Velha, na Serra, mas como 

moro em Vitória, essa situação é complicada. 

Entende-se que a questão dos moradores de rua não é 

uma questão fácil de resolver. No entanto, não se 

observa nem a prefeitura de Vitória fazendo nada, e 

nem o Governo do Estado, porque haveria de ter um 

acordo, uma colaboração entre Município e Estado 

para tentar amenizar esse problema.  

O centro de Vitória está tomado por 

moradores de rua. Envolve uma questão humanitária, 

mas há uma questão da organização da cidade. No 

centro de Vitória, na região da Praça Ubaldo 

Ramalhete, do lado do edifício Alves Ribeiro, o mau 

cheiro de urina e de fezes humanas é imenso. A 

mesma situação se verifica na lateral da Igreja do 

Carmo, na porta daquilo que a igreja chama de Casa 

de Maria, onde, às vezes, tem celebração. Às vezes, 

não dá para ver o chão, pela quantidade de fezes 

humanas que tem ali. 

Muitas vezes andando em algumas áreas do 

centro de Vitória, você tem que andar olhando para o 

chão para você não pisar ora em fezes humanas, ora 

em fezes de cachorro, ora em poça de urina humana. 

A situação é grave. Há muito tempo, há mais 

de um ano, à noite, eles usam o Convento São 

Francisco, lá em cima, como dormitório. Ali já se 

percebe pessoas usando drogas, pessoas às vezes 

fazendo sexo, pessoas que fazem as necessidades em 

volta do convento, e esse caso eu já relatei. Já mandei 

ofício para a Câmara de Vereadores. Eu mesmo uma 

vez falei pelo telefone com o prefeito sobre essa 

situação, com os secretários, e a gente não observa 

nenhum tipo de atitude, a situação continua a mesma. 

A Praça Costa Pereira, a lateral do Teatro 

Carlos Gomes, a área mais abaixo, próximo ao 

viaduto Caramuru, ao lado do supermercado Epa, 

enfim. Não se vê abordagem social, não se vê 

nenhum trabalho sendo feito. Digo: isso é uma 

questão séria, uma questão que precisa ser vista e não 

se vê nem o Governo do Estado nem a Prefeitura de 

Vitória tomando providência nenhuma. 

Não sei, pelo menos para essa questão de 

urina e fezes na cidade, que a prefeitura colocasse 

banheiros químicos na praça Costa Pereira, na praça 

Ubaldo Ramalhete, de tal forma que as pessoas, pelo 

menos, não fizessem suas necessidades na praça. No 

caso das praças, à Ubaldo Ramalhete, no Centro de 

Vitória, ao lado da rua Sete, é impossível que as mães 

levem as crianças àquela praça porque as pessoas 

urinam naqueles canteiros de areia, onde as crianças 

deveriam brincar. 

A impressão que tenho, não sei como estão 

os outros bairros, é que o Centro de Vitória está 

abandonado pela administração municipal. Essa é a 

sensação que se tem porque não se vê providência 

nenhuma em relação a isso. 

É claro que essa situação acaba incomodando 

muito os comerciantes da região também, e nada é 

feito. Entendo que não é uma questão simples de ser 

resolvida, não é uma questão fácil de ser resolvida, 
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mas, por outro lado, não se observa nenhuma 

atuação, nem da Prefeitura de Vitória nem do 

Governo do Estado, no sentido de, pelo menos, 

amenizar. 

Perto da Catedral tem um abrigo. Aquilo, à 

noite, é uma confusão que os vizinho não conseguem 

dormir, porque não têm segurança nenhuma. É aquilo 

que falei antes, a impressão que tenho, não sei como 

estão os outros bairros, é que o Centro de Vitória está 

literalmente abandonado nesse sentido. 

Muito obrigado, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Euclério Sampaio. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Vou declinar para ouvir o Doutor Hércules, senhor 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, nosso Presidente Erick Musso, 

quero, inicialmente, registrar que ontem foi o Dia 

Mundial do Deficiente e já fizemos várias coisas aqui 

nesse sentido. Criamos a Frente Parlamentar do 

Terceiro Setor, que está funcionando muito bem, 

olhando todas essas entidades sem fins lucrativos, e 

também sou autor de uma representação ao Tribunal 

de Contas, querido Deputado Da Vitória, que vai nos 

deixar, vai dar um voo mais alto, vai para Brasília. 

Mas fizemos uma representação ao Tribunal de 

Contas aconselhando-o a desaprovar as contas dos 

gestores cujos prédios não tenham acessibilidade. 

Não é só para cadeira de rodas, mas todos os tipos de 

acessibilidade, por exemplo, alfabeto em Braille, 

enfim.  

Aqui na Assembleia, hoje pela manhã, o 

presidente já assumiu o compromisso, o Deputado 

Erick Musso, de equipar a Assembleia com sinais de 

Libras para transmitir as sessões. A gente vem 

pedindo isso há doze anos. Felizmente, agora vai sair 

essa adaptação para as pessoas que estão em casa. 

O documento requer aplicação imediata do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência ou que sejam 

rejeitadas as contas dos gestores públicos que não 

promoverem ações concretas de acessibilidade e de 

política pública com respeito à pessoa com 

deficiência. 

Também sugerimos abertura de investigação 

para apurar a prática de improbidade administrativa e 

crimes contra a pessoa com deficiência, prevista na 

Lei n.º 13.146/2015, por parte dos gestores ou dos 

responsáveis que não promoverem essa 

acessibilidade.  

Como presidente da Frente Parlamentar do 

Terceiro Setor e também como advogado ainda 

militante na OAB, lutamos com isso na OAB 

também. Todas as adequações obrigatórias que 

determina o estatuto, inclusive na própria Assembleia 

Legislativa, destacando-se a luta para que as 

sessões sejam transmitidas por intérprete de sinais 

de Libras, o que aconteceu hoje de manhã, com o 

que presidente fez aqui. Já pedimos à Lourdilene e 

ao Zé Onofre várias vezes essa questão.  

A mesma atenção é destinada para os 

deficientes visuais, que tenham acesso a 

documento em Braille. É preciso que tenha isso 

também. E demais acometidos de incapacidade 

motora tenham instalação completamente adequada 

para as suas necessidades.  

Devo lembrar, inclusive, que no dia 18, 

teremos uma audiência pública aqui no plenário. 

Ocasião em que será debatida a questão da 

acessibilidade em mamógrafos para as cadeirantes. 

Será às nove horas da manhã, aqui no plenário Dirceu 

Cardoso.  

Peço agora ao Luciano que, por favor, 

projete a foto. Falta um minuto só, vamos ver se 

vai dar tempo. Vamos aguardar. Luciano, as fotos. 

(Pausa) 

 
(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Luiz 

Durão, Pastor Marcos Mansur e 

Raquel Lessa) 

 

(Fotos são exibidas no painel 

eletrônico) 

 

Essa sessão foi ontem à noite, em que o 

Governador Paulo Hartung e vários secretários 

foram homenageados. Nessa próxima foto, estou 

colocando uma fita no presidente da Assembleia. É 

a nossa luta do Dezembro Vermelho. Nessa foto, 

estou com o presidente e o Bruno Funchal, 

secretário da Fazenda. Na próxima, é com o 

Leonardo Deptulski e o secretário de Saúde. 

Próxima foto, hoje pela manhã, eu e a Deputada 

Eliana Dadalto recebemos, na Comissão de Saúde, 

o Dario Sérgio, que veio falar sobre Aids. Ele é 

portador de HIV, então veio mostrar as 

dificuldades e a falta de políticas públicas que esse 

pessoal tem. Tivemos de manhã também, ainda 

com o presidente, uma sessão solene, que falou 

sobre acessibilidade também e a nova cartilha 

inclusiva aqui da Escola do Legislativo.  

É o nosso registro, é a nossa luta! 

Aqui estão, Deputado José Esmeraldo, os 

lacinhos vermelhos que fazemos. É o Dezembro 

Vermelho, da luta contra a Aids. Dia 1.º de 

dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a Aids.  

Muito obrigado! 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

presidente, pela ordem! 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

- PRB) - Deputado Dary. 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - 
Enquanto não chega à tribuna o outro orador, 

gostaria que V. Ex.ª analisasse e consultasse o 

Plenário e o deputado líder do Governo, Deputado 

Marcelo Santos, se teria como fazermos uma 

sessão extraordinária para votarmos esses 

requerimentos de urgência que acabamos de votar 

no dia de hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

- PRB) - Quero fazer uma consulta ao Plenário, 

assegurando a fase das Comunicações após a 

votação.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Excelência, vou falar logo depois do deputado 

federal... 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

- PRB) - Do Deputado Da Vitória.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Então, vou ficar aqui esperando, esperando. Acho 

que não é por aí. Eu vou votar contra. Se vocês 

fizerem isso, estão fazendo... Dary, pare com isso!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

- PRB) - Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra dois votos.  

Está assegurada a fase das Comunicações 

após a votação.  

Vou encerrar a sessão e vamos entrar na 

Ordem do Dia na sessão extraordinária, às 

15h40min.  

Está encerrada a sessão. 

 
(Comunicamos que a próxima 

sessão será extraordinária, hoje, 

às 15h40min, Expediente: O que 

ocorrer. Ordem do Dia: discussão 

única, em regime de urgência, dos 

Projetos de Lei n.os 248/2018, 

292/2018, 277/2018, 288/2018, 

293/2018, 271/2018, 297/2018 e 

311/2018; e discussão, em 2.º 

turno, da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 03/2018) 

 
Encerra-se a sessão às quinze horas e 

trinta e um minutos. 

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os 

Senhores Deputados Doutor Rafael Favatto, 

Cláudia Lemos, Gildevan Fernandes e Janete de 

Sá.  

*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

ocorrências desta sessão. 

 

_________________________________________ 
 

VIGÉSIMA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 

DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, para ensejar o início da sessão, 

registram presença os Senhores Deputados 

Bruno Lamas, Dary Pagung, Doutor 

Hércules, Doutor Rafael Favatto, Eliana 

Dadalto, Erick Musso, Esmael de Almeida, 

Euclério Sampaio, Hudson Leal, Jamir 

Malini, Janete de Sá, José Esmeraldo, 

Luzia Toledo, Marcelo Santos, Marcos 

Bruno, Nunes, Padre Honório, Pastor 

Marcos Mansur e Sandro Locutor) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão. 

 

(A convite do presidente, assume a 

1.ª Secretaria o Senhor Deputado 

Bruno Lamas e a 2.ª Secretaria o 

Senhor Deputado Marcelo Santos) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Há quorum para a abertura da sessão, de 

acordo com o painel eletrônico.  

Convido o Deputado Bruno Lamas para 

proceder à leitura de um versículo da bíblia. 
 

(O Senhor Deputado Bruno Lamas 

lê Salmos, 37:5) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Marcelo Santos proceder a leitura da ata.  

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Atendendo ao pedido do terceiro 

suplente da liderança da oposição Euclério Sampaio, 

informo que a ata é aprovada como lida, senhor 

presidente, com a sua aquiescência, e disponibilizada 

no site da Assembleia.  
 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Cláudia Lemos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Ata aprovada como lida.  

Não há Expediente a ser lido. Passamos, 

então, à Ordem do Dia. 
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1. Discussão única do Projeto de Lei n.º 

248.  

Comissão de Finanças, Deputado Dary 

Pagung.  

 

(1. Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei n.º 

248/2018) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto e Sergio 

Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Convoco a Comissão de 

Finanças. (Pausa) 

Há quorum.  

Avoco o Projeto de Lei n.º 248/2018 para 

relatar, que abre crédito especial no valor de 

quatrocentos e dez mil reais, em favor da Secretaria 

de Estado de Desenvolvimento.  

Nosso parecer é pela sua aprovação.  

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Como vota o Deputado José Esmeraldo? 

(Pausa)  

Com o relator.  

Deputada Luzia Toledo? (Pausa) 

Com o relator.  

Deputado Jamir Malini? (Pausa)  

Com o relator.  

Deputado Euclério Sampaio? (Pausa)  

Com o relator.  

Deputado Freitas? 

Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa)  

Com o relator.  

Senhor presidente, aprovado na 

Comissão de Finanças.  

Devolvo à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK 

MUSSO - PRB) - Em votação. 

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa)  

Aprovado.  

À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 

Contra o voto do Deputado Sergio 

Majeski e do Deputado Bruno Lamas também.  
2.  

3. Discussão única do Projeto de Lei n.º 

292. 

Comissão de Finanças, Deputado Dary 

Pagung.  

 

(2. Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei n.º 

292/2018) 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Convoco a Comissão de 

Finanças. (Pausa) 

Há quorum.  

Avoco o Projeto de Lei n.º 292/2018 para 

relatar, que abre crédito especial no valor de 

cinquenta mil reais, em favor do Departamento de 

Estradas e Rodagens do estado do Espírito Santo.  

 

Nosso parecer é pela sua aprovação.  

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Como vota o Deputado José Esmeraldo? 

(Pausa)  

Com o relator.  

Deputado Jamir Malini? (Pausa)  

Com o relator.  

Deputada Luzia Toledo? (Pausa)  

Com o relator.  

Deputado Euclério Sampaio? (Pausa)  

Com o relator.  

Deputado Freitas? (Pausa) 

Com o relator. 

Aprovado na Comissão e devolvo à Mesa 

Diretora. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação. 

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Deputado Sergio 

Majeski e do Deputado Bruno Lamas.  

À Secretaria para extração dos autógrafos. 
 

3. Projeto de Lei n.º 277/2018.  

Convoco a Comissão de Finanças. 

 

(3. Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei n.º 

277/2018) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Convoco a Comissão de 

Finanças. (Pausa) 

Há quorum.  

Avoco o Projeto de Lei n.º 277/2018 para 

relatar, que abre crédito especial no valor cem mil 

reais, em favor do Instituto de Obras Públicas do 

estado do Espírito Santo.  

Nosso parecer é pela sua aprovação.  

Em discussão. (Pausa)  
 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Deputado Dary, gostaria de discutir. Na verdade, 

gostaria de fazer um questionamento. Todos esses 

créditos ao invés de ter o objetivo estão: em favor da 

Secretaria. Mas em favor para o quê? Porque deveria 

ter o objetivo. Olha: em favor da Secretaria de Estado 

e Desenvolvimento com a finalidade de. Porque 

todos estão em favor, em favor, em favor sem 
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especificar a finalidade. Para que esse dinheiro vai 

ser usado? 

Porque, por exemplo, eu fico imaginando um 

crédito especial de cinquenta mil reais para o 

Departamento de Estradas do Espírito Santo. O que o 

Departamento de Estradas do Espírito Santo vai fazer 

com cinquenta mil?  
 

 (Registra presença o Senhor 

Deputado Freitas) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Na sua justificativa, o 

governador do estado justifica o projeto para incluir, 

no orçamento vigente, a realização de concurso 

público. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Todos 

eles? 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Não.  

Este do item 3, que é o Projeto de Lei n.º 277. 

Está na sua mensagem: Para atender despesas com 

realização de concurso público em favor do Instituto 

de Obras. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - E os 

demais? 

Seria interessante colocar sempre os demais, 

qual é a finalidade. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Ok, Deputado Sergio 

Majeski. 

Não havendo quem queira mais discutir, em 

votação.  

Como vota o Deputado José Esmeraldo? 

(Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Jamir Malini? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputada Luzia Toledo? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Freitas? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Esmael? (Pausa) 

Também com o relator. 

Aprovado na Comissão de Finanças. 

Devolvo à Mesa Diretora. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Deputado Sergio 

Majeski. 

À Secretaria para extração dos autógrafos.   
 

4. Projeto n.º 288, do Governo do Estado. 

Comissão de Finanças. 
 

(4. Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei n.º 

288/2018) 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Convoco a Comissão de 

Finanças. (Pausa) 

Há quorum. 

Avoco o Projeto de Lei n.º 288/2018 para 

relatar. 

Abre o crédito especial no valor de quarenta 

e três mil trezentos e cinquenta e cinco reais em 

favor da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos 

Humanos.  

Este projeto tem a finalidade também, 

Deputado Euclério Sampaio e Deputado Sergio 

Majeski, visando incluir para realização de concurso 

público. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira mais discutir, em 

votação.  

Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 

Com o relator. 

Como vota o Deputado José Esmeraldo? 

(Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Jamir Malini? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputada Luzia Toledo? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Freitas? (Pausa) 

Com o relator. 

Aprovado na Comissão de Finanças. 

Devolvo à Mesa Diretora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Deputado Sergio 

Majeski e do Deputado Bruno Lamas. 

À Secretaria para extração dos autógrafos. 

   

5. Projeto de Lei n.º 293.  

Comissão de Finanças. 
 

(5. Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei n.º 

293/2018) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Convoco a Comissão de 

Finanças. (Pausa) 

 

Há quorum. 

Avoco o Projeto de Lei n.º 293/2018 para 

relatar. 

Abre o crédito especial no valor de quarenta 

e cinco mil reais em favor da Secretaria de Estado da 

Justiça. 
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Na sua justificativa, também, abre crédito 

para realização de concurso público. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira mais discutir, em 

votação.  

Deputado Jamir Malini? (Pausa) 

Com o relator. 

Como vota o Deputado José Esmeraldo? 

(Pausa) 

Com o relator. 

Deputada Luzia Toledo? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Freitas? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Esmael de Almeida? (Pausa) 

Com o relator. 

Aprovado na Comissão de Finanças. 

Devolvo à Mesa Diretora. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Deputado Sergio 

Majeski e do Bruno Lamas. 

O Deputado Sergio Majeski está com a 

palavra para justificar voto. 
 

 (Registram presença os Senhores 

Deputados Luiz Durão e Raquel 

Lessa) 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - É 

claro que eu sou uma das primeiras pessoas a 

defender concurso público para aquilo que é 

realmente necessário. Agora, causa-me espécie 

observar que hoje, faltando praticamente vinte dias 

para terminar o Governo do senhor Paulo Hartung, 

que praticamente não fez concurso nenhum durante o 

seu Governo, alegando questão fiscal, questão de 

despesa, questão de que o Estado não podia fazer, 

agora, no apagar das luzes, ele pede crédito 

suplementar. Só para hoje, aqui, seriam para cinco 

concursos. 

Ora, se durante o governo dele ele não pôde 

realizar, alegando essas questões, como é que ele vai 

deixar concurso armado para o próximo governo, 

tendo em vista que não há perspectiva nenhuma de que 

haverá, a partir de janeiro do ano que vem, um aumento 

substancial de arrecadação? 

Considerando as ações do atual governo, 

também, me parece que ele deixará os cofres do estado 

próximo de zero. 

Então como se propõe concurso no apagar das 

luzes? Concurso que, mais uma vez, eu friso, durante 

quatro anos do seu governo ele não anunciou. Por 

que esses concursos não foram anunciados em 2016, 

2017 ou 2015? 

A questão de votar contra esses créditos 

suplementares aqui para realização de concurso é por 

uma questão de coerência. Onde é que está a figura 

do grande administrador que foi a Londres dar 

palestras sobre administração e etc., agindo com 

tamanha irresponsabilidade no final de um governo? 

Isso é espantoso. Meus votos contrários em 

nada têm a ver com ser com ser contra concurso 

público, muito pelo contrário. A questão é a minha 

desconfiança em relação a essas ações. Por que essas 

ações agora, faltando pouco mais de vinte dias para 

terminar um governo, se nada disso foi feito durante 

quatro anos? 

A mim, isso cheira a uma irresponsabilidade 

e uma armadilha muito grande. 

Muito obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - 6. Discussão ao Projeto de Lei n.º 271/2018.  

 

(6. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 

271/2018) 

 

Comissão de Finanças. Deputado Dary. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Convoco a Comissão de 

Finanças. (Pausa) 

Há quorum. 

Avoco para relatar o Projeto de Lei n.º 

271/2018, que abre o crédito especial no valor de um 

milhão de reais em favor da Secretaria de Estado da 

Agricultura, Abastecimento, Apicultura e Pesca - 

Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 

Extensão Rural, o Incaper. 
 

A sua justificativa visa incluir no orçamento 

vigente a ação, recuperação de mananciais e 

restauração da cobertura florestal para atender 

despesas com a execução das atividades de 

responsabilidade do Incaper prevista no programa 

Gestão Integrada das Águas e da Paisagem do Estado 

do Espírito Santo. 

Em discussão. 

Deputado José Esmeraldo, para discutir. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Senhor presidente, senhores deputados, senhoras 

deputadas, aqueles que nos assistem através da TV 

Assembleia e da TV Educativa, esse projeto oriundo 

do Executivo é um projeto de interesse de todos nós 

porque a vegetação nativa é fundamental para que 

nós tenhamos uma água em condições boas de uso e 

também a proteção das nascentes. Eu defendo as 

nascentes aqui, há mais de dez anos que eu venho 

aqui na tribuna para defender as nascentes dentro do 

estado do Espírito Santo. 

 

E o projeto do Governador Paulo Hartung, 

com todo respeito, acerta na mosca. Tem que falar 

isso aqui: acerta na mosca. Porque já foi provado que 

é um gestor de primeira, capacitado, competente. O 
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único estado da Federação que recebeu nota dez foi o 

estado do Espírito Santo.  

Por isso, nós temos que ser orgulhosos, não 

só o Governo do Estado, mas também a Assembleia 

Legislativa, que participa desse mutirão. Mutirão que 

os outros estados da Federação não conseguiram 

chegar lá. 

Por isso venho aqui da tribuna muito 

tranquilo para dizer em alto e bom som: projeto 

importante. Quando você recupera as matas nativas, 

quando você recupera as nascentes, nosso amigo 

Deputado Dary Pagung, com certeza, você traz uma 

qualidade de vida para todos porque sem água não 

existe vida.  

Queria também embutir na minha fala: hoje, 

estivemos junto ao governador do Estado. E o 

governador hoje propôs uma ação fundamental para o 

povo de Vitória. É importante falar isso aqui. O 

Governador Paulo Hartung vai repassar para oito mil 

famílias de Vitória a escritura registrada. Em função 

disso, foi dada hoje a ordem de serviço para que oito 

mil famílias, o que representa que trinta e duas mil 

pessoas, no mínimo, vão morar em segurança, vão ter 

suas escrituras.  

Todo mundo sabe que a região de Maruípe, a 

Fazenda Maruípe, como é denominada, e digo isso 

porque, como engenheiro de carreira da Prefeitura, 

trabalhei na região de Maruípe durante quatro anos e 

conheço bem o local que, na verdade, não tinha valor 

nenhum, mas hoje é valorizado e todos os moradores, 

não só de Maruípe, é importante que aqueles que 

estão assistindo televisão percebam aquilo que vai ser 

dito por este deputado: o que vai ser beneficiado? São 

cinco bairros e um deles, Maruípe. Todos terrenos do 

Estado e que não são poucos. Hoje foi dada a ordem 

de serviço, no gabinete do Governador Paulo 

Hartung, para que as pessoas possam receber a sua 

escritura. Estava presente o brilhante secretário da 

Sedurb, nosso amigo Marcelo. Brilhante secretário 

este rapaz, trabalhador, um cara capacitado, 

competente, uma pessoa que sempre está pronta para 

resolver esses problemas. Meus parabéns ao 

governador por ter nomeado uma pessoa do quilate 

do Marcelo, que, por sinal, é filho do nosso amigo 

que foi deputado estadual conosco, um brilhante 

deputado, foi secretário de Saúde, ocupou várias 

pastas, foi deputado federal, Nilton Baiano.  

 

Por isso, Deputado Dary - eu tenho mais 

cinco minutos -, quero especificar aqui quais foram 

os bairros contemplados hoje no gabinete do 

governador. Foi assinada hoje a ordem de serviço 

para os terrenos pertencentes ao Estado. São cinco 

bairros: Maruípe, Joana D’arc, São Cristóvão, Santa 

Martha e Tabuazeiro. Repito: Maruípe, São 

Cristóvão, Santa Martha, Tabuazeiro e também o 

bairro Joana D’arc. Esses cinco bairros - quem mora 

lá e não tem escritura - com certeza, vão ter uma 

valorização muito grande, porque a partir do 

momento que você tem a escritura registrada e esse 

registro vai ser feito por meio do Estado, por meio da 

determinação do Governo do Estado, é importante 

para a sociedade.  

São oito mil escrituras que vão ser repassadas 

para aqueles moradores que muitas vezes queriam 

tirar um financiamento no banco ou até mesmo 

vender - não aconselho para ninguém vender - e 

tinham dificuldade porque não podiam tirar um 

financiamento para reformar ou construir, mas a 

partir do momento que você tem a escritura 

registrada, você pode ir à Caixa, pode ir ao Banco do 

Brasil, pode ir a qualquer instituição financeira e 

retirar ali a sua verba para construir, repassar para os 

seus filhos, para os seus netos: segurança jurídica! 

Isso aí é segurança jurídica!  

Que bom que em boa hora o Governo do 

Estado, Paulo Hartung, que foi prefeito aqui em 

Vitória, brilhante prefeito, saiu da prefeitura com 

oitenta e sete por cento de aprovação e hoje, próximo 

de sair do Governo - mas no meu entender é por 

pouco tempo - faz essa liberação: boa vontade, 

responsabilidade e respeito aos moradores, meu 

amigo Euclério Sampaio, que ganhou a eleição 

brilhantemente.  

Todos os moradores desses cinco bairros de 

Vitória serão contemplados. Todos os cinco serão 

contemplados com a sua escritura registrada.  

Lá tinha vereadores, lá tinha moradores de 

várias comunidades, nesses cinco bairros. Estavam lá 

alegres, felizes e satisfeitos. Por quê? Porque vão 

agora ter a oportunidade de morar no que é seu, 

porque até então moravam numa coisa fictícia, 

moravam naquilo que, na verdade, não os pertencia 

por lei. Ali moravam atabalhoadamente. Agora, não, 

com essa providência, essa decisão.  

Outra coisa, a Assembleia também tem o seu 

dedo porque aprovou ali o projeto e esse projeto que 

foi aprovado pela Assembleia deu também esta 

oportunidade para que estes cinco bairros que faço 

questão de repetir: Maruípe, São Cristóvão, Santa 

Marta, Joana D’Arc e também Tabuazeiro, vão 

receber as escrituras registradas. Todos os oito mil 

moradores vão receber. Representa cada morador 

quatro pessoas: trinta e duas mil pessoas dentro de 

nossa Vitória que vão receber a escritura registrada.  

Que bom que vocês agora vão poder bater no 

peito e dizer: Eu moro aqui. Isso aqui é meu. Tenho 

escritura registrada, em função da responsabilidade 

do Governo do Estado, do Governo Paulo Hartung, 

que em boa hora nos contemplou com aquilo que tem 

mais de cinquenta anos que a população almeja e 

agora foi resolvido.  

Parabéns a todos que contribuíram para essa 

grande vitória, a vitória de Vitória. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Parabéns, Deputado 

José Esmeraldo, pelo brilhante discurso defendendo o 

Projeto n.º 271/2018. 

Continua em discussão. (Pausa) 
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Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Como vota o Deputado Jamir Malini? 

(Pausa) 
Com o relator. 

Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputada Luzia Toledo? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Freitas? (Pausa) 

Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 

Com o relator. 

Aprovado por unanimidade na Comissão de 

Finanças.  

Devolvo à Mesa Diretora. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Parabenizar o Deputado Dary que com uma 

aprovação brilhante por unanimidade dos membros a 

qual ele preside esta brilhante Comissão. 

Em votação. 

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

À Secretaria para a extração dos autógrafos. 
 

7. Projeto de Lei n.º 297/2018. 

Convoco conjuntamente as Comissões de 

Justiça, Infraestrutura e Finanças. 

Deputada Janete de Sá vai presidir 

conjuntamente. 
 

(7. Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei n.º 

297/2018) 
 

A SR.ª PRESIDENTE DAS COMISSÕES 

- (JANETE DE SÁ - PMN) - Trata-se do Projeto de 

Lei  n.º 297/2018, que autoriza o Poder Executivo a 

doar imóvel ao Município de Pancas. O imóvel está 

especificado dentro do projeto. (Pausa) 

Senhor presidente, há quorum na Comissão 

de Justiça. 

Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, vamos 

colocar em votação. 

Como vota a Deputada Luzia Toledo? 

(Pausa) 

Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 

Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 

Com a relatora.  

Deputado Dary Pagung? (Pausa) 

Com a relatora.  

Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 

Também com a relatora.  

Deputado Esmael de Almeida? (Pausa) 

Senhor presidente, aprovado na Comissão de 

Justiça. 
 

Passo para a Comissão de Infraestrutura. 

Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 

Com a relatora.  

Deputado Jamir Malini? (Pausa) 
 

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

relatora. 
 

A SR.ª PRESIDENTE DAS COMISSÕES 

- (JANETE DE SÁ - PMN) - Deputado Gilsinho? 

(Pausa) 

Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 

Também com a relatora.  

Matéria aprovada na Comissão de 

Infraestrutura. 

 

Submeto a matéria à Comissão de Finanças. 

Deputado Dary Pagung? (Pausa) 

Com a relatora.  

Deputada Luzia Toledo? (Pausa) 

Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 

Deputado Enivaldo? (Pausa) 

Deputado Euclério? (Pausa) 

Deputado Jamir Malini? (Pausa) 

 

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

relatora. 

 

A SR.ª PRESIDENTE DAS COMISSÕES 

- (JANETE DE SÁ - PMN) - Deputado Nunes? 

(Pausa) 

Todos com a relatora. 

Senhor presidente, matéria aprovada nas 

comissões conjuntas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

À Secretaria para extração dos autógrafos. 
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Pela 

ordem, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Bruno. 
 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Para 

acelerar os trabalhos, quero solicitar a gentileza de, 

como autor, arquivar o Projeto de Decreto 

Legislativo, de minha autoria, n.º 06/2017. Até 

porque é assunto vencido, é o parcelamento do IPVA 

e uma readequação que o Prodest teve que fazer na 

ocasião, mas está tranquilo. 

Também, senhor presidente, pedir que baixe 

de pauta, o item 6, de minha autoria, o Projeto n.º 

61/2018. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - O primeiro pedido de V. Ex.ª: os deputados 

que aprovam, permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
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Arquive-se. 

O segundo item, defiro. 

 

8. Projeto de Lei n.º 311/2018. 

Convoco conjuntamente as Comissões de 

Justiça e de Finanças. Deputada Janete. 

 

(8. Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei n.º 

311/2018) 

A SR.ª PRESIDENTE DAS COMISSÕES 

- (JANETE DE SÁ - PMN) - Projeto de Lei n.º 

311/2018, que transforma o cargo de Supervisor 

Técnico da RTV da Secretaria de Comunicação em 

Coordenador Especial  de  Engenharia  de  TV  e 

Rádio da Secretaria de Comunicação, passando este a 

integrar  o quadro permanente da Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo e dá outras 

providências. (Pausa) 

Tem quorum na Comissão de Justiça. 

Submeto a matéria à discussão. (Pausa) 

Por gentileza, Deputado Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Na 

verdade é um questionamento, Deputada Janete, 

porque no projeto, não fala de repercussão financeira. 

Diz que a repercussão não é significativa, mas não 

diz de quanto. Gostaria de saber se existe essa 

informação. 

 
A SR.ª PRESIDENTE DAS COMISSÕES 

- (JANETE DE SÁ - PMN) - Por gentileza, peço à 

assessoria da Mesa que nos forneça orientação. 

Realmente, no projeto que está comigo, não tem a 

repercussão. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Essa matéria, estou até perguntando se já passou aqui 

pela Mesa, porque nós estamos sendo - entre aspas - 

obrigados a fazer essa modificação, em face de a TV 

Assembleia ter que ter um técnico responsável junto 

à Câmara Federal, com a renovação, e correndo o 

risco de até, se a gente não fizer isso, não ter a 

renovação do sinal. E a repercussão disso aí é trinta e 

sete mil. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Só explicando aqui aos colegas deputados: a 

Câmara dos Deputados fornece um canal para que a 

gente possa fazer a utilização da transmissão das 

sessões. 

Toda a vida, a Assembleia sempre teve, no 

seu cargo, um supervisor, o que na verdade vinha 

sendo feito - não quero olhar para passado, mas 

temos que olhar para presente, para futuro - de uma 

forma não adequada. 

Então, nessa nova renovação do canal, eles 

solicitaram que fosse criado o cargo de coordenador. 

Para não criarmos mais um cargo, nós estamos 

fazendo uma modificação: anulando o cargo de 

supervisor e constituindo, nesse cargo de supervisor, 

um de coordenador. 

Ao invés de criarmos um cargo novo que 

daria um impacto de cento e vinte e poucos mil 

reais/ano, estamos adequando, que vai dar um 

impacto de trinta e dois, setecentos e alguma coisa, 

que está no anexo que pedi para buscar, que está 

dentro desse projeto, para que nós não possamos 

perder esse canal e continuarmos com as nossas 

transmissões. 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos) 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Assim 

só para um esclarecimento ainda, então esse cargo é 

para alguém com formação específica para ocupá-lo? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Na verdade, já é a formação específica. A 

pessoa já está aí há anos - é o Jasson, se não me 

engano -, está aí há vinte anos, há vinte e tantos anos. 

Na verdade, é só uma transformação de 

nomenclatura, obviamente, para se adequar à 

exigência da Câmara dos Deputados. 

 

A SR.ª PRESIDENTE DAS COMISSÕES 

- (JANETE DE SÁ - PMN) - Só que nessa 

transformação tem um impacto financeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Exato! 

 
 

A SR.ª PRESIDENTE DAS COMISSÕES 

- (JANETE DE SÁ - PMN) - Mas ele, pelo que foi 

observado aqui, não é tão significativo mediante se 

criar um cargo novo. Nós estamos fazendo a mesma 

coisa, Deputado Majeski e todos os outros que nos 

ouvem, com relação ao Controle Interno. Havia uma 

orientação do Tribunal de Contas de que tivéssemos 

uma pessoa no Controle Interno, e de que fosse 

efetivo.  

 

Nós também temos uma discussão no 

Tribunal de Contas, que deu o ok. Eles autorizaram, 

junto também com o procurador-geral desta Casa, 

para que o consultor temático possa ocupar esse 

espaço no Controle Interno, tendo em vista que ele 

pode, daqui para frente...  Nós vamos estar nos 

concursos públicos ofertados para essa vaga, 

poderemos estar ofertando por aquilo que a gente 

necessita; e aí temos aqui na Casa pessoas também 

que têm capacidade, que têm conhecimento com o 

Controle Interno, e que podem ocupar. Isso dá uma 

economicidade à Casa, isso evita que se crie uma 

carreira apenas para dois ou três... Serão dois cargos, 

porque um só não... Se a pessoa tirar férias, não tem 

outro para assumir. Então, evita que a gente tenha um 

gasto maior, usando um profissional que a gente tem 

na Casa, qualificado, de uma carreira significativa, 

que é a dos consultores parlamentares temáticos da 
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Assembleia Legislativa. É a mesma coisa que nós 

pretendemos fazer também com o Controle Interno. 

Então, a matéria, foi encerrada a discussão, 

vamos colocar em votação. 

Como vota a Deputada Luzia Toledo? 

(Pausa) 
Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 

Com a relatora.  

Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 

Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 

Também.  

Deputado Jamir Malini? (Pausa) 

Com a relatora.  

Deputado Esmael de Almeida? (Pausa) 

Deputado Hudson Leal? (Pausa) 

Também.  

Deputado Freitas? (Pausa) 

Também.  

Comissão de Justiça, Deputada Luzia Toledo, 

como vota? (Pausa) 

Todos pela aprovação. 

Agora, vamos para a Comissão de Finanças. 

Desculpe-me, Deputado Dary.  

Como vota o Deputado Dary? (Pausa) 

Com a relatora. Desculpe-me, deputado! 

 

Na Comissão de Finanças, Deputado Dary, 

que preside brilhantemente a Comissão de Finanças? 

(Pausa) 
Deputado Esmael de Almeida? (Pausa) 

Deputada Luzia Toledo? (Pausa) 

Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 

Deputado Enivaldo? (Pausa) 

Deputado Jamir Malini? (Pausa) 

Deputado Euclério? (Pausa) 

Todos com a relatora. 

Senhor presidente, matéria aprovada nas 

comissões conjuntas. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Da Vitória) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação. 

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

À Secretaria para extração dos autógrafos. 

 

9. Proposta de Emenda Constitucional 

03/2018. 
 

Peço aos senhores e senhoras deputadas que 

possam, primeiro, registrar as suas presenças, 

juntamente com a votação nominal. 

Os deputados que votarem SIM, aprovam; os 

que votarem NÃO, rejeitam a matéria. 

Essa PEC regulamenta a Procuradoria-Geral 

nos municípios, diante da nossa Constituição.  

Peço aos senhores e senhoras deputadas que 

possam proferir seus votos. 

(Procede-se ao registro dos votos) 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Faltam 

quantos votos, senhor presidente?  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Não, aqui eu já posso proclamar o resultado. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Ótimo! 

São vinte e dois votos. 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Estou só aguardando. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Vinte e quatro votos, excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Vinte e cinco votos. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votam os 

Senhores Deputados Marcos Bruno 

e Sandro Locutor) 
 

(Votam SIM os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Cláudia Lemos, Da Vitória, 

Dary Pagung, Doutor Hércules, 

Doutor Rafael Favatto, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Esmael de Almeida, Euclério 

Sampaio, Freitas, Hudson Leal, 

Jamir Malini, Janete de Sá, José 

Esmeraldo, Luiz Durão, Luzia 

Toledo, Marcelo Santos, Nunes, 

Padre Honório, Pastor Marcos 

Mansur, Raquel Lessa e Sergio 

Majeski.) 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 
Vinte e cinco. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Vinte e quatro SIM, zero não, uma abstenção.  

Aprovada.  

À Comissão de Justiça para redação final. 

Está aprovado em segundo turno. 

Nós vamos agora, garantindo a fase das 

Comunicações, com a palavra o Deputado Da 

Vitória. 

Está nos assistindo, mandar um abraço e 

agradecer ao Cícero Alexandre, a pedido do 

Deputado Jamir Malini. 
 

O SR. DA VITÓRIA - (PPS) -  Presidente 

Erick Musso, quero cumprimentar V. Ex.ª e também 

saudar, aqui, as deputadas e os deputados, o 

profissional de imprensa e a sociedade que nos 

assiste ao vivo pela TV Assembleia.  
 

Senhor presidente, quero colocar um assunto 

na superfície do debate desta Casa de Leis, que 
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representa o povo capixaba, sobre a possibilidade da 

concessão do Aeroporto de Vitória. Um aeroporto do 

Governo Federal, inaugurado neste estado já com 

muito tempo de atraso, e com todo o recurso oriundo 

dos próprios cofres públicos do Governo Federal. 

Não entendo o motivo, que agora existe a 

possibilidade desse aeroporto estar sendo leiloado. 

Têm-se as teses que é muito melhor que seja 

administrado pela iniciativa privada. Pode ser que 

realmente isso aconteça, mas o leilão tem como 

contrapartida, Deputado Enivaldo dos Anjos e 

Deputado Marcelo Santos, o investimento no 

aeroporto de Macaé.  

Olha, já tem um voto contrário e vamos fazer 

com que nossa sociedade capixaba possa ir para as 

ruas e mostrar ao Governo Federal ou a quem tem 

interesse. E tem muita especulação ai, tem que 

descobrir quem são os interessados. Se tiver gente 

da política, a gente tem que denunciar. Por quê? 

Porque temos vários outros aeroportos aqui, no nosso 

estado, esperando o braço do Governo. Temos em 

Linhares, temos em Colatina um aeroporto para 

receber, também, aviões de tamanho maior, de maior 

porte, mas não tem sinalização, não tem estrutura que 

possa contemplar esses pousos e a gente precisa 

desses investimentos lá. E o Governo Federal não 

olha para o Espírito Santo. Há muitos anos não olha, 

mas vai começar a olhar. Vai começar a olhar, porque 

precisamos mostrar que o povo capixaba também 

paga imposto e tem que ser respeitado.  

Já não basta a discussão do aeroporto, temos 

também a concessão da estrada de ferro 

Vitória/Minas, onde a empresa quer realizar 

investimentos compensatórios para a renovação na 

região Centro-Oeste do país. Espera lá!  O que o 

Centro-Oeste, Deputado Luiz Durão, vai ter 

compensação para continuar a concessão da rodovia 

Vitória/Minas? Onde essa empresa Vale também está 

com a cabeça com seus diretores? É aqui no Espírito 

Santo que tem que fazer os investimentos. Tem que 

dar contrapartida para outro país?   

Nesses temas, vamos estar nos 

aprofundamento sobre eles. Recebo dia a dia as 

manifestações dos capixabas, inclusive na esperança 

da nossa representatividade na Câmara Federal, mas 

vamos estar trabalhando para que o capixaba seja 

respeitado, e vamos trabalhar esses temas lá.  
 

Vou produzir a possiblidade de uma 

representação junto à Presidência da República e, 

também, junto aos Tribunais de Contas da União, 

para que possam se aprofundar e ver a legalidade 

dessas contrapartidas. Ter um aeroporto aqui que vai 

ser leiloado para fazer investimento no Aeroporto em 

Macaé, no Rio de Janeiro? Olha, por que não faz 

investimentos no norte do estado, no noroeste, na 

região de Cachoeiro, para dar condições ao Espírito 

Santo, também, de entrar na rota do desenvolvimento 

do nosso país?  Os esforços são grandes, mas não 

adianta a nenhum empresário que possa analisar a 

logística, que possa analisar o retorno favorável e ter, 

também, uma diminuição das suas despesas ou da sua 

logística do transporte, se ele não tiver as condições 

de deslocamento, as condições de transportar suas 

mercadorias. E o aeroporto, hoje, de Vitória, já é uma 

grande referência, mas precisamos também que os 

nossos pontos extremos do nosso estado também 

possam ter seus investimentos. E o Governo Federal, 

que contempla tanto os estados do Nordeste, os 

estados do Sul, os estados até do Sudeste, mas deixa 

isolado o estado do Espírito Santo.  

Acredito que o novo presidente possa, pelo 

menos, dar uma atenção maior, com a bancada nova 

que chega agora. E dentre os dez deputados federais, 

estaremos lá para defender nosso estado e fazer com 

que nosso capixaba possa se sentir valorizado.  

Tenho feito interação junto aos segmentos 

produtivos do nosso país e do nosso Espírito Santo, 

também às federações que representam o comércio, 

que representam os atacadistas, porque eles geram 

emprego e precisamos, cada vez mais, do braço forte 

do Governo Federal. E um voto vamos ter lá para 

poder defender, ter legitimidade e ter possibilidade de 

falar constitucionalmente pelo nosso povo do Espírito 

Santo.  

Obrigado, presidente. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra o Deputado José 

Esmeraldo. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 
Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, 

aqueles que nos assistem através da TV Assembleia e 

da TV Educativa, venho novamente a esta tribuna 

repercutir uma matéria que saiu em A Gazeta, em A 

Tribuna, em vários jornais, e que eu considero o fim 

do mundo, um absurdo, Deputado Ferraço. 

É lamentável que pessoas tenham a coragem 

de proceder desta forma: colocar água na gasolina, no 

álcool para poder ganhar mais dinheiro. E a Polícia, 

Nuroc, com muita capacidade e competência, 

prendeu essa turma. Eu queria saber quais são os 

postos de gasolina que estão envolvidos nesta fraude. 

Nós temos que saber quais são os postos de gasolina, 

porque você compra um carro com uma dificuldade, 

pagando prestações, vai naquele posto autorizado, 

achando que você está colocando um produto de 

qualidade no motor do seu carro e, na verdade, você 

está colocando um produto falsificado. 

O indivíduo que tem coragem de aceitar, 

aqueles que vendem e os que aceitam, tinha que 

tomar cadeia de, no mínimo, vinte anos. Mas, não! 

Esse pessoal vai chegar com grandes advogados, com 

bons advogados, porque tem muito dinheiro, e vai 

ficar pouco tempo na cadeia. Espero que fique na 

cadeia muito tempo.  

Esse pessoal aqui já é conhecido. É um 

pessoal conhecido. Lamentavelmente, o estado do 
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Espírito Santo tem esse tipo de gente fraudando 

gasolina, colocando em elementos que não têm água 

e em outros tipos... no combustível, no álcool, na 

própria gasolina. O cara vai ao posto abastecer e, 

chega lá, o que acontece? O carro começa a dar 

defeito. E vai embora, vai tudo embora.  

E eles lá estão ficando cada vez mais ricos, 

milionários. Esses canalhas tinham que ser todos 

presos, mas ficar lá. Prisão não é faz de conta, não; 

prisão é para o cara ficar lá. Não tem justificativa 

para o posto aceitar e para o indivíduo vender. E o 

posto aceita. Já é famosa essa turma, essa quadrilha. 

Isso é uma quadrilha. Uma quadrilha, essa que é a 

verdade, que é a realidade.  

Interessante. Eu não vi nenhum deputado vir 

à tribuna da Casa, e está cheio de deputado aqui, 

fazer uma fala sobre isso; tão importante para o 

estado do Espírito Santo. 

Essa bandidagem... O cara que tem posto de 

gasolina, deveria ser tomada a concessão dele. Eu 

quero ainda estar em um país que, quando esse tipo 

de gente tem esse procedimento, toma a concessão, 

cancele a concessão; e não terá mais concessão em 

lugar nenhum. Porque quem paga é o consumidor que 

chega com seu carro para botar cinquenta, cem reais, 

com uma dificuldade danada, e o cara, ao invés de 

botar o combustível, bota combustível batizado. 

Mistura um quantitativo de água lá e o camarada, 

com pouco tempo, está com o seu carro detonado. 

São vários postos que têm aqui. Não é só 

Vitória, não; em Serra também. E tem que ser 

denunciado daqui. O deputado só não denuncia 

quando é deputado faz de conta. Mas eu fui eleito por 

uma parcela significativa da população e tenho 

certeza de que aqueles que me elegeram - sou grato a 

eles - não queriam que este deputado fosse deputado 

medroso, frouxo. 

Vou voltar a esse assunto porque é 

inadmissível que o estado do Espírito Santo esteja 

passando por uma situação dessas. 

Parabéns à Polícia e ao Ministério Público! 

Deixem esse pessoal na cadeia, tem que ficar tudo na 

cadeia. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra o Deputado Sandro 

Locutor. (Pausa) 

Havendo declinado, com a palavra o 

Deputado Jamir Malini. (Pausa) 

Havendo declinado, com a palavra o 

Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 

Havendo declinado, com a palavra a 

Deputada Luzia Toledo. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - 
Presidente Enivaldo dos Anjos, Deputada Raquel 

Lessa, deputados presentes, imprensa, nossos 

visitantes que estão aqui, nossos técnicos da Casa, 

nossos telespectadores e nossas telespectadoras, 

venho dizer que, amanhã, presidente, abriremos mais 

uma exposição de artesanato nesta Casa. É a 

vigésima sexta edição. 

Quando penso em vinte e seis vezes, 

Deputada Raquel Lessa, que esta Casa recebe os 

nossos artesãos... Eu que luto tanto, Deputado 

Majeski! Acho que, cada vez mais, cada um de nós, 

com mandato, sem mandato, e a sociedade como tal, 

temos que buscar a autonomia econômica, e o 

artesanato faz isso na vida das pessoas.  

Tenho uma pessoa no meu gabinete, Nelzely 

Sperandio, que é artesã, então ela tem outro olhar 

para essa exposição que fazemos. 

Hoje estive visitando, estamos com setenta e 

cinco artesãos aqui e seis associações de vários 

municípios... Mesmo com a greve dos ônibus, 

estamos com a participação efetiva na vigésima sexta 

edição da Feira da Ales. 

A apresentação será dia 05 de dezembro, e 

quero convidar, já, os deputados e deputadas. Quem 

vai cantar dessa vez... Já fizemos uma sessão solene 

homenageando todos os músicos do estado do 

Espírito Santo, todas as orquestras, todos os corais. 

Acabei de falar com Inárley, que encantou 

esta Casa cantando Aleluia, Aleluia. Foi uma coisa 

maravilhosa. Esta Casa é fria! A gente canta, cada 

vez mais busca trazer música, arte, cultura para que 

esta Casa realmente tenha um pouco daquele discurso, 

o primeiro de hoje na Casa, em que inauguramos, 

entregamos a cartilha da Ales, Cidadania é Escola, que 

foi hoje, pela manhã. O Presidente Erick falou um 

pouco de tudo isso que penso. Acho que estar junto não 

é estar junto por estar junto, tem que ter sensibilidade, 

tem que ter carinho nas relações, tem que ter respeito 

nas relações. Ele dizia hoje, pela manhã, que dar um 

bom-dia é muito importante. Também acho. Em 

qualquer lugar do mundo é importante dar um bom-

dia, um boa-tarde, um boa-noite, um abraço fraterno 

de verdade.  

O canto deste ano, o coral que vem aqui, é o 

Canto Coral Serenata, formado por setenta crianças e 

adolescentes das comunidades de Vitória: Cabral, 

Chapada, Morro do Quadro, Caratoíra, Bela Vista e 

Alagoano. Meninos e meninas que encontraram na 

música aquilo que mais querem na vida: cantar e 

estar juntos, fazer amizade e buscar por dias 

melhores. Vivemos juntos experiências e ações de 

impacto social, acreditando, sim, que querer é fazer. 

O principal objetivo do projeto é cantar para ser feliz 

e fazer o outro feliz.  

Este ano, estamos na 8ª edição da 

apresentação desse coral. Quero abraçar, dar um 

abraço na Luciene Prates Chagas, professora e 

coordenadora do Serenata, que virá aqui no dia 05 de 

dezembro. Às 13h30min, amanhã, estaremos abrindo.  

Queria falar uma coisa para os deputados e 

deputadas. Deputado Hudson, causou-me um impacto 

ontem... 

Peço um minuto à Deputada Raquel Lessa. 

Não posso sair daqui sem falar sobre isso.  

Causou-me um impacto ontem. Alguns 

funcionários da Casa vieram me falar e eu fiquei 

muito impressionada porque a nossa exposição, uma 

coisa tão bacana, tão verdadeira, vinte e seis edições, 



Vitória-ES, quarta-feira, 12 de dezembro de 2018 Diário do Poder Legislativo - 75 

foi tirada, a pedido de um dos parlamentares, do local 

onde estava sendo a exposição. Primeiro, foi um 

desrespeito aos artesãos e artesãs. Não se faz isso 

com um segmento tão importante da sociedade. Não 

é o fato de Luzia Toledo...  

Já perdi a eleição, não pode querer mais 

alguma coisa. Querer o quê? Tirar os artesãos e 

artesãs na vigésima sexta edição do local onde eles 

estavam e sempre estiveram para poder atender a um 

parlamentar ou uma parlamentar é uma coisa 

deselegante, uma coisa feia, não valoriza o ser 

humano uma atitude como essa. Comigo não, estou 

tranquila, não tenho problema nenhum. Se fizer 

comigo não tem importância. Sabe? Como um amigo 

meu diz, o casco já está bem curtido. São oito 

mandatos, fui professora, diretora, advogada da 

Codesa, chefe da Assessoria Jurídica da Codesa, 

chefe de departamento. Essas coisas não mexem 

comigo, mas mexem se mexerem com a minha 

estrutura e com os artesãos que defendo. Não é de 

agora, são vinte e seis vezes que trago os artesãos e 

artesãs aqui. Sou presidente da Frente Parlamentar 

dos Artesãos, aprovada por esta Casa, por estes 

parlamentares.  

 

Atitudes como essa desmerecem o 

parlamento. Não dá ao parlamento aquilo que mais 

queremos: respeito! Já estamos neste momento que 

tantos avaliadores importantes, por exemplo, li agora 

a entrevista do nosso ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso. Que entrevista ele deu na Veja, 

fazendo um balanço sobre as eleições de 2018! 

Também faço este balanço. Um balanço de que as 

pessoas cansaram, as pessoas querem mudança. 

Querem ver o que vai acontecer, mas não querem 

exatamente a mesma coisa. Mas para a gente mudar 

tem uma coisa importante dentro da gente, que é o 

amor verdadeiro, é acreditar nas pessoas é se colocar 

no lugar do outro.  

 

Eu realmente fico muito triste de vir para esta 

tribuna para dar este depoimento. Quero parabenizar 

os artesãos e artesãs que estão aqui, dizer que nós 

estaremos sempre juntos, porque é um segmento que 

não vou abandonar de jeito nenhum, porque faz a 

diferença no nosso estado. E viva o Sebrae, que na 

verdade qualificou esse segmento de uma maneira 

extraordinária. Portanto, meus parabéns ao Sebrae e 

parabéns a todos os artesãos e artesãs que estão na 

Assembleia Legislativa, que é a Casa do povo. Aqui 

nós recebemos com muito amor, com muito carinho, 

com muito respeito. Muito obrigada, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Obrigado, Deputada Luzia. 

Com a palavra o Deputado Freitas. 
 
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado Sergio 

Majeski, nosso presidente no momento. Você fica 

muito bem nessa cadeira, deputado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Muito obrigado, Deputado 

Freitas.  
 

O SR. FREITAS - (PSB) - E está no tempo 

certo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Quem sabe não seja um 

presságio. 
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Fevereiro está aí, 

dia primeiro de fevereiro, e combina com você essa 

cadeira.  

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Muito obrigado. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Cumprimento os 

colegas deputados, deputadas que ainda se encontram 

no plenário e gostaria de pedir a um assessor de 

comunicação do plenário para que, se possível, 

coloque uma foto que queremos mostrar na tela do 

plenário da Assembleia Legislativa. 

Quero falar aqui, senhor presidente, da 

estrada que liga Nova Venécia a Águia Branca, no 

noroeste do estado do Espírito Santo. Já falei em 

algumas ocasiões dessa estrada. O Governador Paulo 

Hartung, no segundo mandato dele, de 2007 a 2010, 

construiu a estrada que liga Nova Venécia a Águia 

Branca. 
Tinha onze pontes por fazer. O governador 

fez a estrada, inaugurou a estrada e deixou as onze 

pontes sem fazer nem uma única. Mas inaugurou a 

estrada. Nos quatro anos do Governo Renato 

Casagrande o Governo fez a obra das onze pontes ao 

longo de todo o trecho. Ainda teve tempo de fazer o 

aterro e a pavimentação das cabeceiras de três pontes. 

Ficaram oito pontes prontas, por fazer o aterro das 

cabeceiras e a pavimentação.  
Passaram-se quatro anos, e as oito pontes 

estão lá, da mesma forma que ficaram há quatro anos. 

E eu trago na tela do telespectador da TV Assembleia 

e da TVE a situação de uma das oito pontes. O 

telespectador, os deputados podem ver na tela uma 

das oito pontes. A gente vê a ponte à margem 

esquerda da tela. A gente vê a passagem, ou pelo 

menos o que seria a estrada para a passagem dos 

carros, por baixo, do lado direito da ponte.  

O veículo que vem para passar nessa ponte, 

quanto está chegando a essa ponte, ele tem que sair 

à direita ou à esquerda, dependendo de quem vai e 

de quem vem, dar a volta em um atalho e sair do 

outro lado da ponte. Vejam a situação em que se 

encontra essa estrada. Um abandono total. Na 

cabeceira da ponte, o mato tomou conta. Isso fica 

claro que tem muito tempo que não tem uma única 

intervenção, de ninguém. 
O DER era para estar dando pelo menos 

manutenção na estrada, nas cabeceiras das pontes. Já 

era para ter feito o aterro, a pavimentação das oito 

pontes. O que é o aterro e pavimentação de oito 
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pontes? E aí eu vejo desta tribuna aqui, perdoe-me a 

franqueza, mas precisa ser dito desse tom, dessa 

forma: uma puxação de saco de que o Governo é 

nota A nisso, nota A naquilo. Um Governo que não 

tem capacidade de fazer a cabeceira e a 

pavimentação de oito pontes numa estrada 

estadual, que tem uma trafegabilidade grande no 

Noroeste do estado, ligando município com 

município, importante estrada ligando Minas Gerais 

com o balneário de São Mateus, de Conceição da 

Barra, de Linhares, trazendo os mineiros para o Norte 

do estado do Espírito Santo e usam essa estrada, 

passam e observam a vergonha que é essa estrada. 

Eu gostaria, agora, que o câmera pudesse 

ampliar para que o telespectador pudesse ver o texto. 

Esse texto foi de ninguém menos que um padre que é 

o pároco da Paróquia de Águia Branca, na Diocese de 

São Mateus, que tendo passado por lá, hoje, às 3h da 

manhã, tira foto e coloca este texto. O padre Aldir, 

que é pároco de Águia Branca, coloca o seguinte: E 

agora, o ano terminando, como passar? Bastaria 

apenas umas caçambas de terra para resolver. São 

anos que está assim. Uma chuva benfazeja, serena e 

tranquila, não se passa mais. O que há no Governo 

que essa obra tão pequena não se resolve?  

Entra ano e sai ano, quatro anos, e o Governo 

não consegue fazer o aterro na cabeceira de oito 

pontes. Como que eu posso avaliar um Governo 

desses como nota A? Eu não consigo. Eu não 

consigo.  Sinceramente, é um descaso com a 

sociedade do interior deste estado. Poderia dizer que, 

da mesma forma, com a estrada de Boa 

Esperança/São Mateus, parada no Dilô Barbosa. 

Quatro anos parada. O Governo prestes, na véspera 

da eleição, vem dar ordem de serviço, diz que 

realinhou, replanilhou, e que pode dar ordem de 

serviço. Passou a eleição e a empresa junta o 

maquinário, vai embora e dá aviso prévio para os 

colaboradores. Acabou, então o que realinhou 

durante quatro anos, durou três, quatro meses. 
 

E o Governo diz que é nota A. Que nota A é 

essa? Que puxação de saco que eu vejo para lá e para 

cá. Um Governo que não conclui o que era um sonho 

do Governo dele. Esse teatro, como que é o nome, 

Deputado Sergio Majeski, que nos preside? Esse Cais 

das Artes está ali e não serve para nada aquilo, gente! 

Um Governo que inicia uma obra faraônica dessa, 

joga o dinheiro dos contribuintes tudo lá e não dá 

conta de concluir, como eu dou nota e fico fazendo 

uma puxação de saco aqui para um Governo? Pelo 

amor de Deus! A sociedade capixaba carece de que 

os recursos dos impostos que nós pagamos sejam 

investidos num retorno para a sociedade e não em 

publicidade. É publicidade no Brasil inteiro de um 

Governo que ficou devendo para os capixabas, que 

não teve coragem de se candidatar à reeleição. 

Então, eu penso que nós precisávamos estar 

pelo menos com aquelas pontes concluídas, pelo 

menos utilizando bem os recursos aplicados nesse 

Cais das Artes. É um sentimento muito grande de 

impotência de chegar ao final de um Governo, ver 

tanta publicidade e ver a sociedade carente de tanto 

investimento que pudesse alcançar a melhor 

qualidade de vida do povo capixaba.  

Muito obrigado, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Muito obrigado, Deputado 

Freitas! Muito pertinente o seu discurso. Concordo 

plenamente. 

Antes de encerrar, a Basílica de Santo 

Antônio, aqui em Vitória, está com um concurso 

fotográfico aberto. Começou dia 15 de novembro e 

vai até dia 18 de dezembro. Concurso Um Olhar de 

Fé. É muito interessante. Aqueles que se interessarem 

é só procurar no site: 

http://basilicadesantoantonio.com.br 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente, pela ordem! Só quero fazer um 

agradecimento, que esqueci na hora que fui falar com 

V. Ex.ª, que hoje pela manhã teve uma sessão solene 

aqui e foi abordado o assunto de sinais de Libras e V. 

Ex.ª, num gesto de amigo, de decência, citou o nosso 

nome, falando que temos tido uma luta muito grande 

há muitos anos aqui sobre isso. 

Tenho trazido aqui o senhor José Onofre, que 

é pai de uma moça que é surda e ela fez curso 

superior em sinais de Libras, e também a Lourdilene, 

que tem uma filha que chama Thalita que fez 

implante coclear e que já foi convocada até para 

seleção brasileira de futebol de salão. 

Na verdade, é muito importante a Assembleia 

ter essa inclusão. Falta muita coisa, ainda. Falta, por 

exemplo, aqui, nós tivemos deputado cadeirante e o 

banheiro não é de cadeirante, o vaso não é de 

cadeirante. Mas não tem que fazer só para o 

deputado, não. Tem que fazer para todos. Agora estão 

fazendo alguns banheiros, mas ainda não é aquilo, 

mas melhorou bastante. 

 

Nós fizemos também uma representação ao 

Tribunal de Contas para rejeitar as contas dos 

gestores cujos prédios não têm acessibilidade, 

também. E não é só acessibilidade de rampa, não. 

São várias coisas que precisam fazer, inclusive 

aquela faixa tátil. Estão fazendo agora o piso tátil, 

que é uma faixa que colocam no piso para o cego 

poder caminhar. Estão fazendo na Câmara Federal, 

agora, para o Deputado Felipe Rigoni. É preciso que 

a gente tenha essa inclusão. 

 

Sexta-feira, lá no shopping Boulevard, teve 

um evento muito grande e muito bem feito pelo 

Ministério Público Estadual, chamado Reconecta. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Eu estive lá. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Você esteve lá também? 

http://basilicadesantoantonio.com.br/
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O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Eu estive lá na segunda-feira. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Eu estive na abertura e foi um momento muito 

interessante. Cego, cadeirante e, além disso, nosso 

querido Deputado Majeski, nós teremos aqui uma 

audiência pública sobre mulheres cadeirantes que 

precisam fazer exame de mama e não têm 

acessibilidade. Também estamos incluindo homem 

cadeirante que precisa fazer exame de próstata, 

também.  

Enfim, nós temos que lutar pela inclusão. 

Infelizmente, nosso país ainda não tem essa cultura. 

Muito obrigado Presidente Majeski. 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Obrigado, Doutor Hércules. O 

senhor está coberto de razão. O que aconteceu aqui 

hoje foi um pequeno passo em função daquilo que 

ainda precisa ser feito em todos os ambientes. A 

acessibilidade no Brasil e a inclusão ainda estão 

engatinhando, mas a gente não pode parar de lutar.  

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém... 
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero agradecer a V. Ex.ª 

pela tolerância, quando já estava no apagar das luzes, 

no encerramento desta sessão. Eu, por um lapso, 

esqueci-me de parabenizar o presidente eleito da 

Câmara Municipal de São Mateus, vereador Jorge 

Recla, nosso querido amigo, com quem temos a 

liberdade de chamar de Jorginho Cabeção. Gente da 

melhor qualidade! Foi eleito no dia de ontem para, no 

próximo biênio, presidir a Câmara Municipal de São 

Mateus. Quero parabenizar o presidente eleito, 

Vereador Jorge Recla, parabenizar o vice-presidente, 

Carlos Alberto, e o 1.º Secretário Jozail.  

Parabéns à Câmara de Vereadores. Por um 

legislativo transparente e eu fiquei altamente 

satisfeito de ver esse time reconduzido para 

administrar, e muito bem administrada, a Câmara 

Municipal de São Mateus. Parabéns a todos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico 

que a pauta da próxima sessão ordinária será a 

mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. 

Convido os senhores deputados e as senhoras 

deputadas, para a próxima, que será solene, hoje, às 

19h, em homenagem ao Dia Nacional do Samba, 

conforme requerimento da Deputada Cláudia Lemos, 

aprovado em plenário. 
 

Está encerrada a sessão. 
 

 (Comunicamos que haverá sessão 

ordinária dia 05 de dezembro de 

2018, cuja Ordem do Dia é a 

seguinte: votação da redação final 

do Projeto de Lei n.º 262/2018; 

votação da redação final do 

Projeto de Resolução n.º 36/2017; 

discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 

146/2017; discussão única dos 

Projetos de Lei n.
os 

287/2017, 

306/2017 e 320/2017; discussão, se 

houver recurso, na forma do artigo 

277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 121/2018; discussão 

especial, em 2.ª sessão, do Projeto 

de Resolução n.º 37/2018.) 
 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

cinquenta minutos. 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Gilsinho Lopes e Gildevan Fernandes. 
 

*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

ocorrências desta sessão. 
 

_________________________________________ 
 

 

QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA 

SESSÃO SOLENE, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 04 

DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA E 

CINCO MINUTOS, A SENHORA DEPUTADA 

CLÁUDIA LEMOS OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Senhoras e senhores, 

senhores deputados, senhoras deputadas, ilustres 

autoridades, telespectadores da TV Assembleia, boa 

noite. 

É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

para a sessão solene em homenagem ao samba 

capixaba. 

É convidada a compor o local de destaque a 

deputada proponente, Senhora Cláudia Lemos, que 

fará os procedimentos regimentais de abertura desta 

sessão solene. Também convidada a Deputada Luzia 

Toledo; o Deputado Luiz Durão; o Deputado Doutor 

Hércules; o Deputado Sergio Majeski; o diretor-geral 

da Assembleia Legislativa, Joel Rangel; e o sambista 

Kleber Simpatia. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Registro a presença da 

filha do mestre Ditão, Mariele Moraes. Seja bem-

vinda! 
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Informo que esta sessão é transmitida ao vivo 

pela TV Assembleia, nos canais abertos e digitais, e 

também no YouTube e Facebook. As fotos do evento 

estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 05, no site 

da Assembleia Legislativa.  

Neste instante, a proponente, Senhora 

Deputada Cláudia Lemos, procederá à abertura desta 

sessão solene, conforme é regimental. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (CLÁUDIA 

LEMOS - PRB) - Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão. 

Procederei à leitura de um versículo da 

Bíblia, vamos ficar em pé?! 
 

 (A Senhora Deputada Cláudia 

Lemos lê Hebreus, 04:12) 

A SR.ª PRESIDENTE - (CLÁUDIA LEMOS 

- PRB) - Considero lida e aprovada a ata da sessão 

anterior e informo aos senhores deputados e aos 

demais presentes que esta sessão é solene em 

homenagem ao samba capixaba, conforme 

requerimento de minha autoria, aprovado em 

plenário. 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, todos são 

convidados para, em atitude de respeito, ouvirmos a 

execução do Hino Nacional e a do Hino do Estado do 

Espírito Santo. (Pausa) 

 

(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Fará uso da palavra a 

proponente desta sessão solene, a Senhora Deputada 

Cláudia Lemos.  
 

A SR.ª CLÁUDIA LEMOS - (PRB) - Boa 

noite a todos e a todas aqui presentes nesta noite 

especial. Eu quero saudar os componentes da Mesa, 

iniciando por este querido amigo, representando 

todos, o Kleber Simpatia. Saúdo meu amigo, 

Deputado Sergio Majeski; o Deputado Hércules; a 

Deputada Luzia Toledo; o Deputado Luiz Durão e o 

nosso querido diretor da Casa, Joel Rangel.  

Quero cumprimentar, de forma especial, os 

homenageados e todo o público aqui presente, em 

especial, esse amigo, grande músico, cantor, 

intérprete de samba, Kleber Simpatia, que hoje aqui é 

simbolizado como representante de todos aqueles e 

aquelas que vivem no samba e vivem do samba e 

que, de alguma forma, tiveram relevante trabalho 

nesse ritmo que nos encanta e que virou o símbolo da 

música brasileira.  

Para falarmos do porquê dessa solenidade, eu 

tenho que contar uma pequena história 

contextualizada com o assunto e que vai ilustrar cada 

detalhe dessa trajetória até chegarmos aqui neste 

momento. No dia 18 de junho deste corrente ano, eu 

assumi uma vaga de deputada estadual nesta Casa. 

Faltavam menos de quatro meses para eleição e o 

momento era de correr contra o tempo, dar conta do 

trabalho legislativo e fazer a nossa campanha. Não 

tivemos o mesmo sucesso que alguns colegas aqui 

presentes, mas a vida volta à normalidade após 

alguns dias e você começa a refletir o que fazer neste 

fim de mandato. 

Quais trabalhos ainda dá tempo de realizar e 

qual o legado que nós podemos deixar nesta 

passagem? E aí veio à luz durante a campanha, um 

dia para relaxar, chamei os amigos para irmos a um 

ensaio de escola de samba. E coloquei minha 

condição para o grupo que não teria nenhuma 

propaganda de campanha. Eu queria ser a Claúdia 

Lemos, a foliã, aquela que desde jovem já saiu em 

várias escolas de vários municípios capixabas, aquela 

que ama as manifestações culturais e folclóricas, 

aquela que não abre mão de uma roda de samba, de 

um acústico, e que vibra ao som de um tantan, de um 

cavaco. E foi maravilhoso. Apesar de estarmos como 

pessoa pública, não passamos totalmente anônimos, 

conseguimos nos divertir e caímos, literalmente, no 

samba.  

E essa foi a deixa para o dia de hoje. Foi uma 

noite tão especial, rodeada de pessoas com alto astral, 

onde não rola preconceito, num ambiente onde não 

rola brigas, onde os fãs de uma escola de samba 

visitam e se divertem nos eventos das escolas 

coirmãs - adversárias com muito respeito, mas só no 

dia do desfile. 

Ao passar o primeiro dia da eleição, chamei a 

nossa equipe, a quem quero aqui agradecer 

enormemente o empenho e a dedicação, pois esta 

sessão não seria possível estar se realizando, 

estarmos aqui participando se não fosse a dedicação 

da nossa equipe de gabinete, da equipe do cerimonial 

da Casa, dos nossos queridos colegas deputados e 

deputadas. Enfim, chamei a equipe. Poucas pessoas 

sabem, mas tem várias pessoas que fazem parte da 

comunidade do samba. E falei: não temos na 

Assembleia Legislativa uma honraria específica para 

o samba. Precisamos criá-la e aproveitarmos para 

fazer uma sessão solene para homenagear os 

destaques do samba capixaba. E assim foi feito. Hoje 

o dia é de vocês. E eu só tenho que agradecer o 

privilégio de deixar esse legado para o samba 

capixaba, anunciando, em primeira mão, que esta 

Casa de Leis, com o voto e a colaboração dos nossos 

colegas deputados, aprovou um projeto de 

resolução, de nossa autoria, criando a Comenda 

Dona Ivone Lara, que será a maior honraria 

concedida anualmente aos destaques do samba no 

âmbito do estado do Espírito Santo. Mas como o 

samba é democrático, nem bem essa lei ganhou 

divulgação, já estamos encaminhando a mudança 

no nome, pois alguns dias atrás, um bom número 

de pessoas ligado ao samba nos procurou para 

debatermos a possibilidade de essa honraria ter um 

nome de destaque capixaba. E foi unânime a 

decisão.  
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Então, com a bênção de Dona Ivone Lara, 

precursora e primeira mulher a assinar samba, que 

poderia nos dizer hoje sonho meu, sonho meu, vai 

buscar quem mora longe, sonho meu... fomos 

realmente buscar longe, lá na roda de samba do céu, 

onde tantos bambas devem estar reunidos, o mestre 

Ditão que, em breve, assumirá o nome dessa 

honraria, que passará a ser chamada Comenda Mestre 

Ditão, a maior homenagem aos destaques do samba 

capixaba. 

Mestre Ditão foi um grande baluarte do 

samba e deixou um lindo legado de dedicação e amor 

à causa. E foi levado ao andar superior, dois dias 

antes do desfile das escolas de samba capixaba, sua 

maior paixão, em 05 de fevereiro de 2015. 

Finalizo dizendo que o samba é uma das 

minhas paixões - sou fã incondicional - e saibam que 

sempre poderão contar comigo. Parabéns a cada um 

de vocês, parabéns ao samba capixaba! Obrigada. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento teremos 

uma apresentação musical com o grupo Samba da 

Vila, de Linhares, formado por Dalcenir José Porto, 

José Elpídeo e Walace Elias. Também o Silvano 

Bragato Júnior, que não está presente. E, também, o 

grupo Dandaras Bateria Feminina do Espírito Santo. 

(Pausa) 

 

(Os grupos se apresentam) 
 

O SR. DALCENIR JOSÉ PORTO - Somos 

o Samba da Vila, como o samba é capixaba, nós 

vamos homenagear o sambista José Monteiro, mais 

conhecido, carinhosamente, como Vassoura. 

 

(O grupo se apresenta) 

 

O SR. DALCENIR JOSÉ PORTO - Vamos 

fazer outro samba chamado Acordes para Linhares - 

do Silvano Bragatto Júnior e José Elpídio, do Samba 

da Vila. 

 

(O grupo se apresenta) 
 

O SR. DALCENIR JOSÉ PORTO - 

Obrigado! 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Grupo Samba da Vila. 

Dalcenir, obrigado, José Elpídio e Walace. 

Agora a bateria feminina Dandaras. 

 

A SR.ª FERNANDA LIMA - Boa noite à 

Mesa! Boa noite a todos e a todas da Casa! Nós 

somos as Dandaras do Ritmo, primeira bateria 

feminina do estado do Espírito Santo, e vamos cantar 

uma música bastante representativa para nós. 

 

(A bateria se apresenta) 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Dandaras, bateria 

feminina. 

Neste instante, é convidado a fazer uso da 

palavra o Senhor Deputado Sergio Majeski.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos à Mesa. Cumprimentar especialmente 

a Deputada Cláudia Lemos pela feliz ideia que teve 

em criar essa homenagem para o samba capixaba, 

que precisa muito ser prestigiado. Então, 

cumprimentando a Deputada Cláudia Lemos, 

proponente, parabenizo, mais uma vez, cumprimento 

todos os outros representantes da Mesa, e um 

cumprimento especial a todos vocês que estão aqui 

no plenário, que são o motivo desta festa de hoje. 

Não é, Deputada Cláudia?  

Então, é um enorme prazer participar, 

também, deste momento, eu que sou um grande 

admirador do samba. Não sei cantar, não sei sambar, 

mas tenho um amor imenso pelo samba e pelas 

escolas de samba.  

O samba se torna interessante no Brasil, 

porque além de ser um patrimônio nosso, o samba é 

um monte de coisa ao mesmo tempo. É a música, é o 

ritmo, é a cultura, é a escola de samba, são os grupos 

de samba. E aqui, no Espírito Santo, temos uma 

riqueza imensa que ainda é pouco valorizada. Ainda 

não se aprendeu, aqui no estado, principalmente no 

que tange às escolas de samba; ainda o mundo 

empresarial não descobriu ou, talvez, ainda não foi 

incentivado o suficiente, para ajudar a alavancar 

esses espetáculos tão bacanas que têm aqui.  

E as escolas de samba de Vitória têm feito 

um trabalho divino. Eu, que conheço um pouco da 

parte de dentro das escolas de samba, é incrível. Hoje 

eu falava no meu gabinete: quem já viu um desfile 

das escolas de samba, aqui, em Vitória, e conhece 

essas escolas por dentro, não acredita que elas sejam 

capazes de fazer, na avenida, o que são capazes. É, 

literalmente, tirar leite de pedra o que se faz aqui em 

Vitória, em termos de Carnaval.  

 

Mas o samba não é só as escolas de samba, 

temos os grupos. Aqui, o Caetano, representando o 

regional da Nair, que se tornou uma referência; nosso 

grande baluarte e ícone do samba, talvez, o Edson 

Papo Furado, que é uma estrela para nós, é uma 

grande referência quando se fala em samba aqui no 

estado; e tantos outros que aqui estão presentes e que 

dão a vida pelo samba e que vivem o samba.  

Meus parabéns e contem sempre conosco, 

também, naquilo que a gente puder ajudar a fazer 

prosperar o mundo do samba. Estaremos sempre à 

disposição.  

 

Parabéns a todos os senhores, parabéns a 

todas as escolas, parabéns a todos os grupos de 

samba, a todas aquelas pessoas que se dedicam de 

alguma forma a esse grande patrimônio brasileiro e, 

por extensão, capixaba. Parabéns! (Palmas) 
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O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - É convidada a fazer uso 

da palavra a Senhora Deputada Luzia Toledo.  

 

A SR. ª LUZIA TOLEDO - (MDB) -  Boa 

noite a todos e  todas. Boa noite, gente! Boa noite, 

samba! Boa noite! Que bom estar aqui.  

Quero cumprimentar, com muito prazer e 

com muita alegria, minha conterrânea, Deputada 

Cláudia Lemos, que faz, em boa hora, esta Casa se 

alegrar com o nosso samba, que é a nossa energia, 

uma energia boa, uma energia limpa, uma energia de 

toda forma que é o samba. Então, cumprimentando a 

Cláudia, cumprimento todos que estão na Mesa, para 

andar mais rápido porque eu queria falar um 

pouquinho da minha participação no samba. 

Quando eu olho o Robertinho, lembro que já 

saí na MUG; quando eu olho a Rosemary, a minha 

homenageada, a rainha da nossa Escola Piedade, que 

é a mãe de todas as escolas, com Toninho Lima, eu 

lembro que já saí na Piedade não sei quantas vezes e 

quantas vezes estive lá. E assim, é o samba no estado 

do Espírito Santo. Praticamente todo ano, em 

Guarapari, eu saio; em Mimoso do Sul, que foi criado 

pelo avô de Cláudia Lemos, Seu Pepe, que era o 

samba da família, ia todo mundo para a rua, era uma 

coisa fantástica, todo mundo fantasiado, uma coisa 

extraordinária; em Muqui, já saí em todas as escolas 

de Muqui: a Mocha, a do Boi Pintadinho, enfim. 

Queria dizer a vocês que aqui, em Vitória, eu 

saía de uma escola e passava para a outra. No meio 

da escola, eu trocava de roupa e saía na outra. Isso há 

mais tempo, agora só saio em uma escola. Ano 

passado saí na Piedade, com muito prazer. 

Quero dizer à Cláudia que essas coisas, nesta 

Casa, hoje falei nisso, meu discurso foi esse, porque 

o samba une as pessoas. O que vocês fazem para 

colocar o samba na avenida, só Deus sabe e vocês 

que estão lá. Quantas pessoas trabalham para botar 

aquele samba na avenida; quantas pessoas, na 

verdade as mulheres, que fazem as roupas, fazem 

aquela colcha de retalhos para sair aquele... 
 

Hoje, somos comparados. Saíamos na 

primeira semana do Carnaval, isso foi quando fui 

vice-prefeita de Vitória, com Luiz Paulo Vellozo 

Lucas, que passamos a fazer o Carnaval em Vitória 

na primeira semana. O que aconteceu com isso? 

Elevamos o Carnaval em nível nacional. O Carnaval 

hoje, do Espírito Santo, de Vitória, tem brilho 

nacional.  

 

Então, vim aqui Cláudia, para dizer a você 

que me dá um prazer imenso ver aqui o Edson Papo 

Furado. Quando vejo o Edson, como disse o nosso 

querido Deputado Sergio Majeski, realmente a gente 

homenageia todos os sambistas que estão aqui. Eu 

queria que o Édson se levantasse para receber uma 

salva de palmas de todo este público que está aqui e 

quem está em casa. Edson Papo Furado, oitenta anos 

de samba! (Palmas) 

Quero dizer a Rosemary que não vou poder 

ficar, porque tenho outro compromisso, mas vou tirar 

uma foto com ela e dar boas-vindas a vocês. Eu fiz a 

reunião de todos os presidentes, como presidente da 

Comissão de Turismo, e hoje vejo vocês reunidos 

para comemorar, comemorar o samba.  

Então, Cláudia, mais uma vez, quero dizer 

aos meus colegas que vieram, quero dizer ao Sergio 

Majeski, ao Doutor Hércules, ao nosso Luiz Durão e 

dizer ao nosso diretor-geral: obrigada por você estar 

sempre presente, Joel, isso é muito bom para nós, 

deputadas e deputados. 

Parabéns mais uma vez à Casa, parabéns à 

Cláudia novamente e parabéns aos sambistas! Salve o 

samba do Espírito Santo! Todos nós temos que ajudar 

mesmo. É isso mesmo. Estamos com vocês. Um beijo 

no coração. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - A assessoria da Deputada 

Janete de Sá informa que, por um pequeno 

contratempo, S. Ex.ª teve que se ausentar, não pôde 

comparecer, mas manda um abraço para os sambistas 

e principalmente para a sua escola favorita, a Boa 

Vista.  

Convido para fazer uso da palavra o Senhor 

Deputado Doutor Hércules.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Boa noite a todos! Quero, inicialmente, parabenizar a 

colega Deputada Cláudia Lemos por essa ideia tão 

maravilhosa de homenagear o povo do samba. O 

povo do samba é o povo brasileiro. Todo brasileiro, 

não só brasileiro, mas mais o brasileiro, tem no seu 

pé o samba, e na cabeça também. 

Quero parabenizar a Cláudia, porque ela 

lembrou tão bem desse povo que é muito esquecido. 

Abraçar Sergio Majeski, meu colega; Luzia Toledo; 

Luiz Durão; Joel, que é o diretor da Assembleia; 

Kleber Simpatia, aqui na Mesa; e dizer da satisfação 

de estar aqui. 

Muita gente só se lembra da escola de samba, 

só se lembra do samba na hora do desfile, mas é 

preciso que as pessoas conheçam o trabalho 

importante que as escolas fazem durante o ano 

inteiro. Quem acompanha as escolas de samba, quem 

visita as escolas de samba sabe do trabalho social 

importante que as escolas de samba fazem. Trabalho 

social de empregos, de renda e de treinamento de 

muitas pessoas. Então, o trabalho das escolas de 

samba é muito importante. 

Já fizemos aqui, de minha autoria, a lei que 

declara de utilidade pública a Associação Cultural e 

Esportiva Recreativa Novo Império. É uma lei de 

minha autoria, a Lei n.º 9.473/2010. 

A Lei n.º 10.061/2013 declara de utilidade 

pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Pega 

no Samba. Essa lei tornou a escola de utilidade 

pública. Aliás, o presidente está aqui. Sandro, por 

favor! Uma salva de palmas para o Sandro! É o 

presidente da Pega no Samba. 
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A Lei n.º 10.921, agora, recente, torna o 

Desfile da Escola de Samba do Carnaval de Vitória 

Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado. O que 

essa lei faz? É uma ferramenta importante que irá 

auxiliar a captação de recursos e valorizar o 

trabalho cultural e social das escolas de samba. 

Tornando os desfiles um ato cultural e imaterial, as 

escolas de samba terão mais condições para acessar 

recursos do poder público, que ajuda muito pouco 

as escolas para que possam ter um desfile melhor. 

Em 2016, garantimos junto ao Governo do 

Estado, a cessão de um terreno medindo mais de 

quatrocentos metros quadrados, ao lado da Pega no 

Samba, que era um matagal, que foi uma 

lavanderia pública e depois um lava jato; acabamos 

conseguindo dobrar o espaço da Pega no Samba. 

Para encerrar, não vou citar todas as 

escolas que nós ajudamos durante o nosso 

mandato, mas foram quinhentos e sessenta e seis 

mil reais durante o nosso mandato aqui. Então, não 

vou citar todas, porque tem uma que, realmente, 

recebeu um pouco mais, mas quero dizer que todas 

merecem. Todas merecem. 

Quero dar os parabéns, mais uma vez, à 

Cláudia e ao povo do samba. Meus parabéns! Isto é 

uma homenagem muito simples, mas muito 

significativa que a Deputada Cláudia faz a todos 

vocês. 

Muito obrigado e um abraço. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - A Assembleia 

Legislativa registra e agradece a presenta do 

Vereador de Colatina, Jarjura. 

 

Convido a fazer uso da palavra o Senhor 

Deputado Luiz Durão. 

 

O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) - Quero 

cumprimentar a proponente Cláudia Lemos e 

parabenizá-la pela lembrança merecedora dos 

sambistas. Quero cumprimentar os deputados, 

todos da Mesa, o grupo Samba da Vila e o grupo 

Dandaras, estendendo os cumprimentos a todos 

aqui presentes.  

 

Vocês são muito importantes para todas as 

comunidades. A gente vê a dedicação de cada um 

em fazer as fantasias, preparar as fantasias para que 

a sua comunidade seja vencedora, e isso traz 

alegrias às crianças, aos adultos, à terceira idade, a 

todos os presentes.  

 

Vocês estão de parabéns! O Brasil precisa 

dessa alegria. Muitas vezes, temos horas de 

tristezas, mas a hora que entra o samba a gente só 

pensa na alegria. Parabéns a todos e que Deus os 

proteja. 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Só lembrando aos 

sambistas, principalmente aos mais novos, que o 

Deputado Luiz Durão, quando prefeito de 

Linhares, foi o criador do famoso Micarense. 

Neste momento, teremos a palavra do 

sambista Kleber Simpatia, acompanhado por um 

vídeo e pela Dandaras, a bateria. (Palmas) 

 

O SR. KLEBER SIMPATIA - Boa noite 

a todas e todos presentes nesta sessão solene em 

homenagem ao samba capixaba, porque o samba 

pede passagem, porque o samba merece.  

Quero cumprimentar a proponente desta 

sessão, a Deputada Cláudia Lemos, e estender 

minhas saudações aos demais deputados presentes. 

Nesta noite especial, fazer um cumprimento 

também especial à minha companheira, Michelle 

Poltronieri, minha parceira no samba e na vida. E, 

em nome dela, saudar a todos os homenageados, 

familiares e a comunidade do samba aqui nesta 

noite.  

O samba! Mas o que é? Qual a definição de 

samba? Não existem dúvidas quanto às matrizes 

africanas do samba. Já a palavra samba é assunto 

de uma verdadeira batalha entre os especialistas. 

Isso já ocorre há décadas. Essa origem e polêmica 

tiveram desdobramentos no famoso debate musical 

entre Noel Rosa e Wilson Batista, ocorrido entre 

1933 e 1935, em torno das qualidades do bom 

malandro, do lugar do samba autêntico, que 

também durou décadas. E sabem o que isso 

rendeu? Muitos sambas de sucesso para a época. E 

ainda existem os pesquisadores que tentam 

desvendar a sua origem, mas o que se provou até 

hoje é que o samba é reconhecido como símbolo da 

identidade nacional, parte da cultura nacional. 

E aqui, hoje, reunidos estamos nós da 

Comunidade do Samba Capixaba, agora também 

reconhecido dentro da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, e que passa agora a fazer 

parte da história dentro da Casa do povo. Mas o 

samba não é apenas e tão somente as definições 

encontradas nos dicionários. O samba é música, 

ritmo musical, dança. Expressão cultural? Claro 

que sim! Mais do que isso, é miscigenação, é onde 

o preconceito não entra. É dedicação, é paixão, é 

onde as famílias escolheram para habitar, para se 

doar, para viver do samba e viver no samba. 

O samba capixaba é nosso Carnaval, nossas 

escolas de samba, Carnaval esse que já foi 

considerado o segundo maior do Brasil e, mesmo 

aos trancos e barrancos, continua a crescer. O 

samba capixaba são os vários projetos tocados por 

esses abnegados músicos de nosso estado.  

O samba capixaba é o projeto Tocando na 

Vila. Quem não se lembra dos belos sábados no 

Mercado Municipal da Vila Rubim, que 
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infelizmente não acontecem mais? O samba 

capixaba é o projeto MUG do Futuro, que oferece 

aulas de judô, taekwondo, oficinas de percussão, 

dança e aulas de reforço, que atende 

aproximadamente duzentas e cinquenta crianças da 

comunidade. 

O samba capixaba é o Projeto Raízes, que 

surgiu em 2008 com a proposta de salvaguardar o 

samba com suas histórias, memórias e tradições, 

com atividades desenvolvidas em prol dos atores 

sociais das escolas de samba, principalmente em 

relação à formação e defesa dos direitos do 

sambista e que recentemente ganhou o Prêmio 

Estadual de Direitos Humanos. 

O samba é onde hoje milito, mas não vivo 

do samba, infelizmente, como todos aqui presentes, 

porque não temos apoio e condições para tal, mas 

dedicamos parte de nosso tempo para essa nossa 

paixão. Para levar não só alegria ao povo, mas 

dignidade para nossa família, pão e leite para 

nossos filhos e cidadania para nossos amigos e 

irmãos do samba. 

Enfim, hoje a noite é de exaltação, de 

alegria e os problemas e mazelas do samba ficarão 

para outro momento. Mas não posso deixar de 

pedir ao poder público, aos deputados e demais 

autoridades que não se esqueçam de nós, que o 

samba merece respeito, que o samba merece apoio, 

que o samba merece muito mais. 

Era para falar, mas eu só sei cantar. 

 

(É entoado um trecho da música) 

 

O SR. KLEBER SIMPATIA - E nesta 

noite mais que especial, o meu anel de bamba vai 

para a Deputada Cláudia Lemos e todos os 

deputados e deputadas que aprovaram essa 

honraria que vai eternizar o samba capixaba na 

Casa do povo. 

Obrigado! Boa noite! Fiquem com Deus! 

 

(É entoada a música) 

 

O SR. KLEBER SIMPATIA - Boa noite, 

meu povo! É o samba na Casa do Povo! Vamos 

cantar! 

 

(É entoada a música) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Kleber Simpatia, 

Dandaras, bateria feminina!  

 

A partir deste momento, a proponente desta 

sessão solene, senhora Deputada Cláudia Lemos, 

dará início à entrega de certificados aos 

homenageados, começando pelos indicados dos 

demais deputados e deputadas.  

Convido a Deputada Cláudia Lemos e o 

Deputado Luiz Durão. 

Primeira homenagem para o grupo Samba 

da Vila. (Pausa) 

O grupo Samba da Vila é uma indicação do 

Deputado Luiz Durão; é formado por quatro 

músicos. O grupo surgiu do desejo de levar mais 

pessoas às rodas de sambas nos quintais na Vila de 

Regência, em Linhares. O grupo é formado por 

Dalcenir José Porto, Silvano Bragatto Júnior, José 

Elpídio e Wallace Elias. Dalcenir Porto é o criador 

do famoso Trio Fubica, que anima o Carnaval na 

Vila de Regência.  

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Parentes e amigos dos 

homenageados, caso queiram, podem participar das 

fotos, que estarão disponíveis amanhã, no site da 

Assembleia, em alta resolução. 

Próxima indicação da Deputada Luzia 

Toledo para Rosemary Oliveira. (Pausa) 

A Deputada Luzia se faz representar pela 

Deputada Cláudia Lemos. 

Rosemary é carioca, teve seu aprendizado 

na terra do samba, o Rio de Janeiro, onde passou 

por várias escolas. Hoje é rainha de bateria da 

Escola de Samba Unidos da Piedade.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - As próximas duas 

indicações são da Deputada Janete de Sá, que se 

faz representar por sua assessora, Jackeline 

Rodrigues. 

O homenageado é Anderson da Silva 

Rodrigues, Binão. (Pausa) 

Binão ingressou como componente de ala 

em 2003; em 2005 passou a exercer o cargo de 

direção-geral de harmonia da Escola de Samba 

Independente de Boa Vista, da qual é o atual vice-

presidente. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - A outra indicação da 

Deputada Janete de Sá é para Carlos Alberto de 

Assunção, Mestre Picolé. (Pausa) 

 

Carlos Alberto conheceu o samba em 1975, 

no Grêmio Recreativo Escola de Samba 

Independente de Boa Vista. Desde então, nunca 

abandonou o mundo do samba. Em 2016 

contribuiu para a formação da Federação Capixaba 
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das Escolas de Samba, a Fecapes, sendo presidente 

da instituição.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Agora uma indicação da 

Deputada Raquel Lessa: Leandro Maciel Costa. A 

Deputada Cláudia Lemos a representa. (Pausa) 

 

Seu primeiro desfile, na década de 80, foi 

na Escola de Samba Chegou o que Faltava, de 

Goiabeiras, onde seu pai era o mestre de bateria. 

Atual diretor financeiro da Unidos de Jucutuquara, 

também participa como compositor nas disputas de 

sambas-enredos. 

 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Agora uma indicação 

do presidente desta Casa, Deputado Erick Musso, 

que se faz representar pelo Diretor-geral Joel 

Rangel. 

Carlos Roberto dos Santos Ribeiro. 

(Pausa) 

Carlos Roberto é presidente da Escola de 

Samba Mocidade Unida da Glória, MUG. 

Conhecido como Robertinho da MUG. Robertinho 

da MUG tem a sua história do samba fundida à 

história da escola desde 1980. Está acompanhado 

de porta-bandeira, passista... 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Próxima indicação foi 

do Deputado Sergio Majeski para Iamara 

Nascimento. (Pausa) 

Iamara foi passista, comissão de frente e 

destaque de carro alegórico de várias agremiações. 

Sua escola de coração é a Unidos da Piedade, onde 

ocupou cargo de diretoria em diferentes gestões. 

Integra a equipe do portal Viva Samba e troféu 

Faisão de Ouro. Foi comentarista da Band e do 

jornal Metro. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - As duas próximas 

indicações são do Deputado Hudson Leal, 

representado pelo assessor Bruno Rocha. 

 

Para Gilson Barcelos Gomes. (Pausa) 

Gilson é militar da reserva e natural de 

Vitória. Reside no bairro Romão. Iniciou 

desfilando na ala da comunidade na escola de 

samba Unidos de Jucutuquara. Integrou a diretoria 

da Liga das Escolas de Samba do Espírito Santo e 

hoje é o presidente da escola de samba Imperatriz 

do Forte. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - O próximo 

homenageado é Édson Neto. (Pausa) 

Édson começou a vida no samba aos doze 

anos de idade, como ritmista da escola Novo 

Império. Aos vinte e dois anos tornou-se presidente 

da escola Chega Mais e atualmente é presidente da 

Liga Espírito-Santense de Escolas de Samba. 

 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Uma indicação do 

Deputado Enivaldo dos Anjos, representado pelo 

coordenador de TV e Rádio da Assembleia, José 

Caldas, para Francisco Velasco. (Pausa) 

Francisco Velasco é jornalista, radialista, 

criador, diretor e apresentador do programa Eu Sou 

o Samba, da TVE. Foi dos pais que recebeu suas 

primeiras influências musicais. Compôs sua 

primeira música aos dezesseis anos e tem dezenas 

de composições, com dezoito sambas gravados por 

escolas de samba. 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Agora passaremos às 

homenagens aos indicados pela deputada 

proponente desta sessão, a Deputada Cláudia 

Lemos. 

José Carlos Gualberto da Conceição, o 

Dadá. (Pausa) 

 

Dadá é cantor, sambista e fundador do 

grupo Bambas do Samba, de Cachoeiro de 

Itapemirim. É o criador do projeto Circuito do 

Samba, realizado anualmente no Dia Nacional do 

Samba. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Abimar Leal Ferreira. 

(Pausa) 
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No carnaval desde 1984, contribuiu para a 

formação da escola de samba Esplendor da Noite, 

em Barra do Itapemirim. Com a experiência 

adquirida ao longo dos anos, passou a colaborar 

também nas letras de samba enredo, tendo mais de 

vinte e vinco de sua autoria. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Lorena Bragatto. 

(Pausa) 

Destaque, rainha de bateria e comentarista 

de carnaval. Atuou fortemente nas escolas por que 

passou. Em todas essas passagens foi premiada, 

recebendo o Faisão de Ouro do carnaval capixaba, 

como melhor rainha de bateria.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Instituto Raízes. 

(Pausa) 

O Raízes nasceu em 2008, com a proposta 

de salvaguardar o samba com suas histórias, 

memórias e tradições. Desde então, diversas ações 

foram desenvolvidas em prol dos atores sociais das 

escolas de samba, como a formação e defesa dos 

direitos dos sambistas. 

Homenagem para o Instituto Raízes.  

 

 (Procede-se à entrega do 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Os deputados estão 

sendo convocados para a entrega dos próximos 

certificados: Doutor Hércules, Sergio Majeski. 

O próximo homenageado é Kleber 

Simpatia. (Pausa) 

Cleber Gomes, mais conhecido no mundo 

do samba como Kleber Simpatia, recebeu o apelido 

ainda na juventude, cantando em grupos de samba 

na Grande Vitória. É tricampeão do carnaval como 

intérprete oficial.  

 

 (Procede-se à entrega do 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - O próximo 

homenageado é George Rodrigues. (Pausa) 

 

George é hors-concours em fantasia de 

luxo, em Cachoeiro de Itapemirim. Atua no 

carnaval capixaba desde o ano de 2013. 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Celita Costa da Silva, 

Nena. (Pausa) 

 

Celita é presidente e carnavalesca da 

Agremiação Explosão do Novo Parque do 

município de Cachoeiro de Itapemirim, terra do 

Deputado Doutor Hércules. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Leonardo Reis Silva 

Filho. (Pausa) 

 

Músico, cavaquinista, cantor e compositor. 

Começou no samba aos treze anos em um projeto 

social no bairro Vila Rubim.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Luiz Gonzaga da Silva 

(Zaga). (Pausa) 

Zaga confeccionou seu primeiro pandeiro 

ainda criança, usando uma lata de doce. Toca 

pandeiro nos principais grupos de samba e pagode 

em Cachoeiro de Itapemirim. 
 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Próxima homenagem 

para Mãe Rita. (Pausa) 

 

Rita é considerada a mãe das baianas. 

Desde 2004, é referência nessa ala tão importante 

nas escolas de samba.  
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Próxima homenagem, 

Wady Jarjura, vereador em Colatina. (Pausa) 
 

Jarjura é presidente de honra da Escola de 

Samba Império de São Silvano no município de 

Colatina. Desfila na diretoria do Grêmio 

Recreativo da Escola de Samba Unidos da Piedade 

e Imperatriz do Forte em Vitória. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
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O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - ArtSamba. (Pausa) 

O grupo ArtSamba surgiu em 2009, com 

Alan Digné (voz), Diego Pereira (tantã) e Tiago 

Oliveira (cavaco), que se juntaram como uma 

brincadeira, no intervalo da escola, e, logo, 

começou a ficar conhecido.  

Essa indicação é do Vereador Vermelho. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Próximo homenageado, 

Rogério Arthur Gonçalves Nogueira. (Pausa) 

 

Conhecido como Rogerinho do Cavaco, é 

cantor e compositor, com três CD’s gravados. 

Dividiu o palco com diversos nomes da música 

brasileira, entre eles, Dona Ivone Lara, Almir 

Guineto, Jair Rodrigues, Neguinho da Beija-Flor e 

outros. É autor de, aproximadamente, quarenta 

sambas-enredo de agremiações carnavalescas de 

Guarapari.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Mister James. (Pausa) 

Mister James é radialista há quarenta anos. 

É de família sambista e levanta a bandeira do 

samba. Apresenta o programa Coisas do Brasil, na 

Rádio Universitária.  

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Próxima homenagem 

para Dandaras, Bateria Feminina do Espírito Santo. 

(Pausa) 

Primeira bateria feminina do estado, 

Dandaras tem simbologia, história, garra e luta, 

conquistando espaços no samba. A bateria é 

formada por ritmistas do Carnaval, intérpretes e 

musicistas. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Próxima homenagem, 

Marcus Vinícius Sant'Ana Silva. (Pausa) 

 

Marcus Vinícius é historiador, mestrando 

em Geografia e pesquisador do Instituto Raízes. É 

diretor de bateria, diretor cultural e ritmista. 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - 

(DANILO SÉRGIO SALVADEO) - Próxima 

homenagem, Luiz Felipe Cabral. (Pausa) 

 

Luiz Felipe frequenta o samba desde os 

cinco anos de idade. Atualmente está na Unidos 

de Jucutuquara. É compositor do samba 2019, 

intérprete oficial do Grêmio Recreativo Escola 

de Samba Chega Mais, do Grupo de Acesso. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - 

(DANILO SÉRGIO SALVADEO) - Próxima 

homenagem para Cecitônio Coelho, representado 

por Silvana Paganucci Coelho. (Pausa) 

Cecitônio é músico compositor em São 

Mateus. É fundador da Banda Pizindim. 

Participou do Projeto Pixinguinha, integra o 

grupo Ilha e é fundador do grupo Samba de 

Comunidade. Foi ganhador do troféu Faisão de 

Ouro, como melhor conjunto e como integrante 

da Unidos da Piedade. 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - 

(DANILO SÉRGIO SALVADEO) - Próxima 

homenagem para o Regional da Nair, 

representado por Caetano Monteiro. (Pausa) 

 

Foi criado há dez anos em um encontro 

de amigos, e pouco tempo depois já reunia 

milhares de pessoas em volta da roda de samba. 

O grupo criou o bloco Regional da Nair, que foi 

o responsável pela revitalização do Carnaval de 

rua no período do Carnaval oficial do Brasil. 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - 

(DANILO SÉRGIO SALVADEO) - Próximo 

homenageado, Édson Papo Furado. (Pausa) 

Integrante, na época, do bloco Amarra o 

Burro, foi o primeiro intérprete da Escola de 

Samba Unidos da Piedade. Édson Papo Furado é 

músico e compositor.  

 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
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O SR. CERIMONIALISTA - 

(DANILO SÉRGIO SALVADEO) - 

Encerrando as homenagens da noite, Luís 

Fernando Barbosa. (Pausa) 

Sempre ligado ao universo do samba, 

quando ingressou na universidade, em 1979, 

promovia rodas de samba no campus e nas festas 

do curso de Engenharia. Em 1990, se tornou 

presidente da Unidos de Jucutuquara e ganhou o 

primeiro título da escola com o enredo da torta 

capixaba. 

 

 (Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - 

(DANILO SÉRGIO SALVADEO) - 

Encerradas as homenagens, neste momento 

devolvo a palavra à Senhora Deputada Cláudia 

Lemos, para o encerramento desta sessão solene. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (CLÁUDIA 

LEMOS - PRB) - Nosso querido Kleber 

Simpatia fez uma fala aqui muito bacana, que é o 

sentimento da gente. Aqui é a Casa do Povo, não 

é, Deputado Sergio? Aqui é a Casa do Povo! 

Qual expressão mais identifica o povo, a 

confraternização, a alegria, a superação? O 

ambiente do samba é um ambiente que traz para 

a gente, para quem está acostumado, segurança 

e, principalmente, acolhimento.  

É lógico que nós, quando vamos para a 

avenida, temos nossas preferências, quando 

assistimos, mas o bacana disso tudo é esse 

sentimento. Na hora em que as meninas, que o 

tambor começa a bater, não é, Deputado 

Hércules, todo mundo aqui na Mesa começou a 

fazer a batucada, foi contagiante. E contagia o 

coração e, principalmente, todo o ser de todos 

nós.  

Que nós possamos, sabe, acho que nós 

entramos agora no mês de dezembro, que nós 

possamos, que é o mês do Natal, que é o mês da 

fraternidade, que é o mês quando nós vamos 

estar daqui a pouco comemorando o nascimento 

de Cristo... E o samba tem isso: o samba 

energiza, o samba traz acolhimento. E eu fico 

muito feliz, sinto-me realizada, gratificada por a 

gente estar aqui hoje na Casa do Povo recebendo 

o samba capixaba. 

 

E eu quero agradecer, para finalizar, a 

cada um de vocês que saíram das suas casas, 

porque, sem vocês, nós não teríamos essa 

brilhante solenidade hoje. Não é isso, Joel? 

Agradecer à Casa. Como a Deputada Luzia 

falou... 

Esse é o nosso diretor-geral, o Joel 

Rangel. Ele faz questão de estar presente e com a 

equipe, porque, para que isso acontecesse, não só 

a equipe de gabinete, os assessores dos 

deputados, mas nós temos uma equipe aqui na 

Casa que faz por merecer. E agradecemos muito 

ao cerimonial aqui da Casa, ao pessoal da TV 

Assembleia, que leva essa mensagem. Eu tenho 

certeza: houve uma repercussão muito bacana, 

uma mídia positiva muito bacana durante a 

semana com essa homenagem. E isso fortalece, 

porque a gente está falando dessa cultura 

fantástica, que é o samba. 

Então, que Deus possa nos abençoar. Eu 

já tive alguns deputados falando comigo, eu não 

vou estar aqui no ano que vem, mas tenho 

certeza de que nós teremos essa solenidade no 

próximo ano.  

Queremos finalizar e, antes disso, 

agradecer. Eu gostaria que, se pudesse, ficasse de 

pé a família do mestre Ditão, que aqui está. 

Saiba que foi consenso e que essa comenda será 

muito bem representada, eternizada, 

representando todo o samba capixaba. Parabéns! 

Que vocês recebam, eu tenho certeza de que 

estão orgulhosos, porque a vida dele foi dedicada 

ao samba. 

Eu quero muito agradecer aos meus 

colegas deputados, à Deputada Luzia Toledo, 

que teve que sair para outro compromisso; ao 

Deputado Luiz Durão, que foi para Linhares; ao 

Deputado Hércules, que ficou conosco até o 

final, e ao Deputado Sergio Majeski. Muito 

obrigada pela presença de vocês, pela 

cooperação e por vocês terem contribuído para 

que nós pudéssemos fazer com que isso 

acontecesse. 

E agradecer, Kleber, a sua participação 

especial, a brilhante participação. Você é esse ser 

bacana, iluminado e nos engrandece muito. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 

a presente sessão. Antes, porém, convoco os 

Senhores Deputados e Deputadas para a 

próxima, que será ordinária, amanhã, dia 05 de 

dezembro de 2018, às 9h.  

Está encerrada a sessão solene. 

 

Encerra-se a sessão às vinte e uma 

horas e doze minutos. 
 

*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

ocorrências desta sessão.  
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Suplentes: Dep. Padre Honório (PT) e Dep. Luzia Toledo (MDB) 

 
CE dos 11,98% (Res. Nº 3.990/15) 
Presidente: Dep. Enivaldo dos Anjos (PSD) 
Vice-Presidente: Dep. Gilsinho Lopes (PR) 
Relator: Dep. Sergio Majeski (PSB) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep.Pr. Marcos Mansur (PSDB). 

 
CE dos Resíduos Sólidos (Res. Nº 4.112/15) 
Presidente: Dep. Marcos Bruno (REDE) 
Vice-Presidente: Dep. 
Relator: Dep. Bruno Lamas (PSB) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Padre Honório (PT) e Dep. Freitas (PSB). 

 
CE das Divisas Municipais no ES (Res. Nº 4.503/16) 
Presidente: Dep. Nunes (PT) 
Vice-Presidente: Dep. Enivaldo dos Anjos (PSD) 
Relator: 01 (uma) vaga. 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Padre Honório (PT) e Dep. Freitas (PSB). 

 
CE do Desenvolvimento do Sul (Res. Nº 4.604/17) 
Presidente: Dep. Rodrigo Coelho (PDT) 
Vice-Presidente: Dep. Pr. Marcos Mansur (PSDB) 
Relator:  
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Amaro Neto (PRB), Dep. Doutor Hércules (MDB) e 
Dep. Janete de Sá (PMN). 

 
CE dos Processos dos Policiais Militares (Res. Nº 4.608/17) 
Presidente: Dep. Gilsinho Lopes (PR) 
Vice-Presidente: Dep. Da Vitória (PPS) 
Relator: Dep. Jamir Malini (PP) 
Efetivos: Dep. Gildevan Fernandes (PTB) e Dep. Raquel Lessa 
(PROS). 
Suplentes: Dep. Padre Honório (PT), Dep. Eliana Dadalto (PTC), 
Dep. Dr. Rafael Favatto (PEN), Dep. Marcelo Santos (PDT) e Dep. 
Luzia Toledo (MDB). 

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