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COMISSÕES PERMANENTES 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
Presidente: Gildevan Fernandes 
Vice-Presidente: Luzia Toledo 
Efetivos: Dary Pagung, Janete de Sá, Rafael Favatto, Marcelo Santos Raquel Lessa e 
Rodrigo Coelho. 
Suplentes: Amaro Neto, Bruno Lamas, Esmael Almeida, Sandro Locutor, Padre 
Honório, Gilsinho Lopes e Pr. Marcos Mansur. 
(terças-feiras, às 13h30min, Plenário Rui Barbosa) 
 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
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Presidente: Dary Pagung 
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Efetivos: Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, Jamir Malini, José Esmeraldo e Luzia 
Toledo. 
Suplentes: Eliana Dadalto, Esmael Almeida, Freitas, Gildevan Fernandes, Hudson Leal, 
Marcelo Santos e Nunes. 
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(terça-feira, às 9h, Plenário Deputada Judith Leão Castello Ribeiro) Reuniões 
quinzenais. 
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Presidente: Rodrigo Coelho 
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COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 
Presidente: Eliana Dadalto 
Vice-Presidente: Dr. Hércules 
Efetivos:  Doutor Hércules e Eliana Dadalto. 
Suplentes: Bruno Lamas, Marcos Bruno, Raquel Lessa. 

(quarta-feira, às 12h, Plenário Deputada Judith Leão Castello Ribeiro) Reuniões 
quinzenais. 

 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 
Presidente: Pr. Marcos Mansur 
Vice-Presidente: Da Vitória 
Efetivos: Enivaldos dos Anjos. 
Suplentes: Gildevan Fernandes, Janete de Sá e Sandro Locutor. 
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Suplentes: Da Vitória, Enivaldo dos Anjos, Hudson Leal, Jamir Malini e Marcelo 
Santos. 
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 
Presidente: Euclério Sampaio 
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N. do E: Conforme solicitação da Mesa Diretora esta 

EDIÇÃO EXTRA tem finalidade específica de dar 

publicidade ao Projeto de Decreto Legislativo nº 

115/2018 e ao Projeto de Resolução nº 36/2018. 
 

 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DA DEPUTADA CLAUDIA LEMOS 

 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 36/2018 

 

Cria 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 Fica instituída a Comenda “Dona Ivone 

Lara”, no âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º A Comenda será concedida àqueles que 

atuam ou atuaram nas mais variadas modalidades do 

samba no Estado do Espírito Santo. 

 

§ 1º Cada deputado terá direito a uma 

indicação, a cada ano, do total de 30 (trinta) a 

serem disponibilizadas, acompanhada da 

justificativa e currículo do homenageado. 

 

§ 2º Na falta de indicações correspondentes ao 

número de comendas previstas, compete a Comissão 

de Cultura e Comunicação Social complementar 

estas indicações. 

 

 

Art. 3º Na impossibilidade dos agraciados, por 

qualquer motivo, receberem a Comenda na data 

estabelecida, a mesma poderá ser entregue em outra 

data, junto com outras homenagens prestadas pela 

Assembleia Legislativa, mesmo sendo fora de suas 

dependências. 

 

Parágrafo Único.- A indicação deverá ser feita até 

20 (vinte) dias antes do evento. 

 

Art. 4º A entrega da Comenda ocorrerá, 

preferencialmente, em Sessão Solene da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, a ser realizada na primeira quinzena de 

dezembro, a coincidir com a semana que ocorre o 

Dia Nacional do Samba, comemorado no dia 2 de 

dezembro. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 12 de 

novembro de 2018. 

 

CLAUDIA LEMOS 

Deputada Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

'Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, 

ou é ruim da cabeça, ou doente do pé'... 

 

Com este trecho de um dos clássicos do samba 

brasileiro, obra de Dorival Caymmi, que virou 

um jargão popular, justificamos a criação desta 

honraria denominada Comenda Dona Ivone 

Lara. 

 

A palavra samba procede da expressão africana 

semba, empregada para designar a dança de 

roda, popular em todo o país. E apesar dos 

subgêneros relacionados a este ritmo musical, 

ele continua conquistando ouvidos e corações, 

e assim, sendo reconhecido como símbolo da 

identidade nacional. 

 

Para simbolizar essa honraria, dá o nome a 

Comenda um dos grandes ícones do samba no 

Brasil, Dona Ivone Lara. 

 

A importância de Yvonne Lara da Costa 

vai além do seu sucesso na música, pois foi 

a primeira mulher a assinar sambas, num 

momento em que este era 

predominantemente masculino, e dentro 

das rodas de compositores não se 

permitiam mulheres. 
 

Mas foi pisando “devagarinho” que Dona 

Ivone foi conquistando seu lugar, e o 

samba agradece, as mulheres agradecem, a 

cultura agradece, a música agradece, e 

assim suas canções ecoam até hoje 

gravadas por Clara Nunes, Maria Bethânia, 

Caetano Veloso, Gilberto Gil, Beth Carvalho, 

Marisa Monte, entre outros. 

 

Sendo assim, essa proposição se justifica, pois 

visa reconhecer os méritos daqueles que vivem 

no samba, e vivem do samba, porque o samba 

pede espaço, e a Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo reconhece isso. 
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(*) O número do projeto foi digitado por não constar no documento em pdf, os nomes dos deputados que 

assinaram também. 
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CPI/CE 
 

CPI da Sonegação de Tributos (Res. Nº 3.937/15, aditada pela 
Res. Nº 4.349/16) 
Presidente: Dep. Enivaldo dos Anjos (PSD) 
Vice-Presidente: Dep. Pr. Marcos Mansur (PSDB) 
Relator: Dep. Marcelo Santos (PDT) 
Efetivos:  (02 (dois) vagas). 
Suplentes: Sergio Majeski (PSB). 
 

CPI da Máfia dos Guinhos (Res. Nº 3.941/15, aditada pela Res. Nº 
4.348/16) 
Presidente: Dep. Enivaldo dos Anjos (PSD) 
Vice-Presidente: Dep. Marcelo Santos (PDT) 
Relatora: Dep. Janete de Sá (PMN) 
Efetivos: Dep. Raquel Lessa (PROS), 01 (uma) vaga. 
Suplentes: Dep. Luzia Toledo (MDB). 

 
CPI dos maus tratos contra os animais 
Presidente: Dep.Janete de Sá (PMN) 
Vice-Presidente: 01 (uma) vaga.  
Relator: Dep. Gildevan Fernandes (PTB) 
Efetivos: Dep. Amaro Neto (PRB), Dep. Marcos Bruno (REDE), Dep. 
Pr. Marcos Mansur (PSDB) 
Suplentes: Dep. Luzia Toledo (MDB), Dep. Eliana Dadalto (PTC), 
Dep. Raquel Lessa (PROS), Dep. Gilsinho Lopes (PR). 01 (uma 
vaga). 
 
CPI da Grilagem 
Presidente: Dep. Euclério Sampaio (PSDC) 
Vice-Presidente: Dep. Gilsinho Lopes (PR) 
Relator: Dep. Bruno Lamas (PSB) 
Efetivos: Dep. Marcelo Santos (PDT) e Dep. Hudson Leal (PRB) 
Suplentes: Dep. Da Vitória (PPS), Dep. Freitas (PSB). 01 (uma) 
vaga. 

 
CPI do Fundap (Res. Nº 4.607/17) 
Presidente: Dep. Gildevan Fernandes (PTB) 
Vice-Presidente: Dep. Sandro Locutor (PROS) 
Relator: Dep. Gilsinho Lopes (PR) 
Efetivos: Dep. Pr. Marcos Mansur (PSDB) Dep. Rodrigo Coelho 
(PDT) e Dep. Luzia Toledo (MDB). 
Suplentes:  Dep. Amaro Neto (PRB), Dep. Nunes (PT), Dep. Janete 
de Sá (PMN), Dep. Enivaldo dos Anjos (PSD), Dep. Dary Pagung 
(PRP) e Dep. Jamir Malini (PP). 

 
CE do Petróleo, Gás e Energia (Res. Nº 3.932/15) 
Presidente: Dep. Marcelo Santos (PDT) 
Vice-Presidente: Dep. Gilsinho Lopes (PR) 
Relator: Dep. Hudson Leal (PRB) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Luzia Toledo (MDB), e Dep. Padre Honório (PT) 
CE do Granito e Rochas Ornamentais (Res. Nº 3.934/15) 
Presidente: Dep. Enivaldo dos Anjos (PSD) 
Vice-Presidente: Dep. Freitas (PSB) 
Relator: Dep. Da Vitória (PPS) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Bruno Lamas (PSB) e Dep. Euclério Sampaio 
(PSDC). 
 
 

 
 

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

CE da Crise Hídrica 
Presidente: Dep. Nunes (PT) 
Vice-Presidente: Dep.  
Relator: Dep. Marcos Bruno (REDE) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Padre Honório (PT) e Dep. Luzia Toledo (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:  
Suplentes: Dep. Padre Honório (PT), Dep. Eliana Dadalto (PTC), 
Dep. Dr. Rafael Favatto (PATRI), 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) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Rodrigo Coelho (PDT), Dep. Pr. Marcos Mansur 
(PSDB) e Dep. Marcos Bruno (REDE). 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 
Diretor-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS 
Procurador-Geral 

 

FABIANO BUROCK FREICHO 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

FERNANDO VAILANT SA PRADO CARREIRO 
Secretário de Comunicação Social 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Chefe de Comunicação Social da Presidência 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral 
 

RICARDO BENETTI FERNANDES MOÇA 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

MARCELO SIANO LIMA 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

WANDERSON MELGAÇO MACEDO 
Diretor de Redação 

 

JOÃO MANOEL MIRANDA NUNES 
Diretor da Procuradoria 

 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor de Taquigrafia Parlamentar 

 

JONSTON ANTÔNIO CALDEIRA DE SOUZA JÚNIOR 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

DENILSON JOSE DE OLIVEIRA 
Diretor de Documentação e Informação 

 

JOSÉ ROBERTO SILVA HERNANDES 
Diretor da Consultoria Temática 

 

SEBASTIÃO DA SILVEIRA CARLOS NETO 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

CLAUDIO VICTOR 
Diretor de Segurança Legislativa 

 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 

 

ANDRE GOMES GIORI 
Diretor de Controle Interno 
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MESA DIRETORA 
 

 ERICK MUSSO – PRB 
Presidente 

 

RAQUEL LESSA – PROS 
1ª Secretária 

 
 

ENIVALDO DOS ANJOS – PSD 
2º Secretário 

 
 
 
 

JAMIR MALINI – PP 

MARCELO SANTOS – PDT 
1º Vice-Presidente 

 

JANETE DE SÁ – PMN 

 
 
 

MARCOS MANSUR – PSDB 

3º Secretário 2ª Vice-Presidenta 4º Secretário 
 

 

GABINETE DAS LIDERANÇAS 
 

DEM - Theodorico Ferraço PDT - Marcelo Santos PT - Nunes PR - Gilsinho Lopes PSB - Freitas 

PTB - Gildevan Fernandes PSDB - Marcos Mansur PROS - Sandro Locutor PRP - Dary Pagung PATRI - Rafael Favatto 

PMN - Janete de Sá PTC - Eliana Dadalto PPS - Da Vitória PP - Jamir Malini PSD - Enivaldo dos Anjos 
PSDC - Euclério Sampaio PRB - MDB -  REDE - Marcos Bruno  

 

 
Líder do Governo 

MARCELO SANTOS - PDT 
Vice-Líder do Governo 

 
 

 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
 

DEM THEODORICO FERRAÇO. 
MDB DOUTOR HÉRCULES, JOSÉ ESMERALDO E LUZIA TOLEDO. 
PT JOSÉ CARLOS NUNES E PADRE HONÓRIO. 
PR GILSINHO LOPES. 
PSB BRUNO LAMAS, FREITAS E SERGIO MAJESKI. 
PDT MARCELO SANTOS E LUIZ DURÃO. 
PSDB PASTOR MARCOS MANSUR. 
PRP DARY PAGUNG. 
PATRI DOUTOR RAFAEL FAVATTO. 
PMN JANETE DE SÁ. 
PTC ELIANA DADALTO. 
PSD ENIVALDO DOS ANJOS E ESMAEL ALMEIDA. 
REDE MARCOS BRUNO. 
PROS RAQUEL LESSA E SANDRO LOCUTOR. 
PP JAMIR MALINI. 
PPS DA VITÓRIA. 
PRB AMARO NETO, ERICK MUSSO, HUDSON LEAL E CLAUDIA LEMOS. 
PTB GILDEVAN FERNANDES. 
PSDC EUCLÉRIO SAMPAIO. 
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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 111/2018 

 

Concede Título de Cidadania Espírito-Santense ao 

Sr. EDIMAR HERMÓGENES. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido ao Sr. Edimar Hermógenes o 

Título de Cidadão Espírito-Santense. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 09 de novembro de 

2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1.ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2.º Secretário 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Natural de Mesquita - MG, 51 anos, empresário rural, 

Edimar é o 19º de 26 filhos do casal Tereza 

Anunciação Hermógenes e Joaquim Cipriano 

Hermógenes. 

 

casado com Flavia Siqueira Hermógenes, pai de 

Edimara, Stefani, Gabriela e avô de Isabela, Natália e 

Lavínia, reside em Santa Teresa – ES 

 

Em 1984, aos 17 anos, Edimar escolheu o Estado do 

Espirito Santo, municipio da Serra, buscando 

oportunidade de emprego e renda, além de 

desenvolvimento humano. Sua primeira atividade 

profissional foi como pesquisador da FINDES. Nos 

finais de semana atuava como peixeiro em Serra 

Dourada III. Seu primeiro emprego formal foi no 

ramo de geração de vapor, como vendedor de 

equipamentos e peças para caldeiras. 

 

Após alguns anos como empregado, adquiriu 

grande conhecimento e graças a seu espírito 

empreendedor, assumiu o desafio de montar sua 

própria empresa. Assim nasceu o empresário 

Edimar, e as empresas Tecnovendas Ind. e Com. 

Ltda e Hermotec Serviços Técnicos Ltda. Ficou 

20 anos na atividade metal-mecânica, 

produzindo geradores de vapor. Orgulha-se de 

ter inovado neste setor, quebrando crenças na 

relação de empresas com o sistema de geração de 

vapor. 
 

Sempre teve como meta prospectar novos 

desafios, e assim surgiu a oportunidade de 

reativar as atividades de uma fábrica de papel 

reciclado, localizada na Serra. Atento à realidade 

ecológica e social, percebeu a importância da 

reciclagem para o meio ambiente e as 

necessidades de centenas de famílias que 

dependiam desta atividade para sua 

sobrevivência. Foram 4 anos de um trabalho de 

reconstrução que trouxeram, como maior 

conquista, o desenvolvimento social. 
 

Edimar sempre pensou na atividade rural, não 

somente como meio de subsistência, mas também 

como estilo de vida familiar e saudável. Daí surgiu 

um novo desafio, que foi o desenvolvimento de 

uma pequena propriedade rural que atuasse no 

agro-turismo, gerando renda, qualidade de vida e 

fixação de mão de obra no campo. O Rancho 

Goiabal, situado no Alto Santo Antonio, em Santa 

Teresa, é o símbolo desta paixão de Edimar. Lá 

encontra-se: o aconchegante restaurante A Dona da 

Casa, especializado em culinária mineira e 

comandado pela Chef Flavia Siqueira Hermógenes; 

criação e seleção degado Jersey e seus 

subprodutos; ovinocultura e a pousada Estancia 

Rural, com 9 suítes, toda construída com madeira 

de demolição. Edimar almeja viver e produzir com 

responsabilidade social, prezando a 

sustentabilidade e ampliando a cobertura vegetal 

da propriedade. 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CLAUDIA LEMOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 113/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

ROSEMARIO DE OLIVEIRA VILARIM. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Rosemario de Oliveira Vilarim. 
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Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 13 de 

novembro de 2018. 

 
CLAUDIA LEMOS 

Deputada Estadual – (PRB) 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Rosemario de Oliveira Vilarim, nascido em 12 de 

dezembro de 1971 no Rio de Janeiro. Filho de 

Rosemiro e Maria de Lurdes, Esposo de Vania, Pai 

de Lucas e Natália. Devido ao trabalho dos seus pais, 

moraram em 9 estados, mas foi no Espírito Santo que 

fincaram raízes graças à família da sua mãe, natural 

de Itaguaçu. 

 
Em Itaguaçu e Itarana, foi professor de música na 

“Escola de Cultura Musical Villarim” por 10 anos. 

 
Trabalhou por muitos anos como comerciante em 

Itaguaçu e outros municípios vizinhos como Itarana, 

Santa Maria e Santa Teresa. Do constante contato 

com as pessoas surgiu a sua militância política. 

Elegeu-se vereador em Itaguaçu em 2008. Como 

reflexo do seu trabalho na Câmara, se tornou assessor 

do Deputado Federal Carlos Manato, passando a 

atuar diretamente em vários municípios do estado. 

 

Gabinete da Deputada Cláudia Lemos 

Em 2015 entrou para a equipe do Governador Paulo 

Hartung, como assessor da Casa Civil. 

Posteriormente assumiu a chefia de gabinete do 

Governador, e atualmente ocupa a Subsecretaria de 

Estado da Casa Civil. 

 

Pelo exposto e pela relevância dos trabalhos 

prestados pelo Sr. Rosemario de Oliveira Vilarim ao 

povo capixaba, é que se justifica a concessão do 

título de Cidadania Espírito-Santense. 

 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

ATOS DA CORREGEDORIA GERAL 

 
CORREGEDOR-GERAL: Deputado SANDRO 

LOCUTOR 

38ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário Judith Leão Castello Ribeiro 

DATA: 20.11.2018 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18h05min 

PAUTA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIADA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - LEITURA DO EXPEDIENTE: 

 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não há. 

 

B - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 

Não há. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

Discussão e votação das seguintes matérias: 

Não há. 

 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

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

TOMADA DE CONTAS 
 

PRESIDENTE: Deputado DARY PAGUNG 

MEMBROS: Deputado ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado JAMIR MALINI  

Deputado JOSÉ ESMERALDO 

Deputada LUZIA TOLEDO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 19/11/2018 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 13h30min 

 

PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE 

 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

01 – Ofício CMSJC nº 302/2018, do Presidente da 

Câmara Municipal de São José do Calçado, 

encaminhando Relatório Final da Comissão 

Parlamentar de Inquérito – CPI da Licitação, que 

apurou denúncia sobre Aquisição de medicamentos 

através de compra direta, sem licitação, e, 

Contratação de Empresa para realizar obras e 

serviços para implantação do sistema de esgotamento 

sanitário.  

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E 

DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 

DEPUTADOS: 
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Projeto de Lei nº 131/2017  

Autora: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Institui no Estado as Áreas Especiais de 

Interesse Turístico e Cultural. 

Relator: Deputado José Esmeraldo 

Entrada na Comissão: 31/10/2018 

Prazo do Relator: 03/12/2018 

Prazo da Comissão: 10/12/2018 

 

Projeto de Lei nº 94/2018  

Autora: Deputada Janete de Sá 

Ementa: Institui no Calendário Oficial do Estado do 

Espírito Santo a EXPOAGRO – Exposição 

Agropecuária de Patrimônio da Penha, no Município 

de Divino São Lourenço. 

Relator: Deputado Euclério Sampaio 

Entrada na Comissão: 06/11/2018 

Prazo do Relator: 03/12/2018 

Prazo da Comissão: 10/12/2018 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 
 

- Deliberar sobre a seguinte matéria: 

 

Projeto de Resolução nº 36/2017  

Autor: Mesa Diretora  

Ementa: Cria os projetos “Escolas na Ales” e 

“Universitários no Parlamento”, no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e 

dá outras providências. 

Relatora: Deputada Luzia Toledo 

Entrada na Comissão: 21/03/2018 

Prazo da Relatora: 04/06/2018 

Prazo da Comissão: 11/06/2018 
 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 
 

Obs. Pauta gerada no dia 13/11/2018 às 11h sujeita 

a alteração até a hora da Reunião. 

 

 

COMISSÃO DE TURISMO 
‘ 

PRESIDENTE: Deputada LUZIA TOLEDO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado NUNES  

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 

DATA: 19/11/2018 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 10:00 horas 

 

PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

1 - EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Ofícios 49; 95; 123; 135; 139; 140; 144; 145; 146; 

147; 148; 149; 150; 151; 153; 339; 340/2018 –  do 

Secretário de Esportes e Lazer, comunicando a 

celebração de Convênios que especificam. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

PROJETO DE LEI Nº 124/2018 - Análise de 

Mérito.  

AUTORA: Dep. Raquel Lessa  

EMENTA: Declara o município de Pancas Capital 

do Esporte Radical e Dá outras providencias 

 

PROJETO DE LEI Nº 127/2018 - Análise de 

Mérito.  

AUTORA: Dep. Luzia Toledo  

EMENTA: Fica criado no Estado a Rota Caminho 

dos Jesuítas e declarado como de relevante interesse 

turístico e cultural 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES: 

 

PROJETO DE LEI Nº 30/2018 - Análise de 

Mérito.  

AUTOR: Dep. Gilsinho Lopes  

EMENTA: Declara o município de Guarapari 

Capital do Turismo do Estado do Espírito Santo. 

Relator: Dep. Luzia Toledo 

Entrada na Comissão: 21/05/18 

Prazo relator: 04/06/2018 

Prazo Comissão: 11/06/18  

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45/2017 - 

Análise de Mérito.  

AUTOR: Dep. Enivaldo dos Anjos.  

EMENTA: Institui o certificado de mérito “Gabino 

Rios”, a ser concedida pela ALES, aos árbitros de 

futebol que se destacam no cumprimento de seu 

trabalho. 

Relator: Dep. Nunes 

Entrada na Comissão: 21/05/18 

Prazo relator: 04/06/2018 

Prazo Comissão: 11/06/18  

 

PROJETO DE LEI Nº 62/2018 - Análise de 

Mérito.  

AUTOR: Dep. Janete de Sá.  

EMENTA: Cria o Circuito Turístico das Três Santas 

– Santa Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria de 

Jetibá, na região serrana do ES.. 

Relator: Dep. Nunes 

Entrada na Comissão: 23/04/18 

Prazo relator: 04/06/2018 

Prazo Comissão: 11/06/18  
 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 
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PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

 

2 - ORDEM DO DIA:  

 

PROJETO DE Lei Nº 377/2017 - Análise de 

Mérito.  

AUTOR: Ex-Dep. Almir Vieira.  

EMENTA: “Institui o Santuário São José de 

Anchieta como Patrimônio Turístico, Histórico e 

Religioso do Estado do Espírito Santo”. 

Relatora: Dep. Luzia Toledo 

Entrada na Comissão: 23/04/18 

Prazo relator: 08/05/2018 

Prazo Comissão: 15/05/18  

 
PROJETO DE Lei Nº 181/2017 - Análise de 

Mérito.  

AUTOR: Dep. Amaro Neto.  

EMENTA: “Institui o programa adote uma área 

esportiva no âmbito do Estado e da outras 

providências”. 

Relator: Dep. Nunes 

Entrada na Comissão: 23/04/18 

Prazo relator: 08/05/2018 

Prazo Comissão: 15/05/18 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 45/2017 - 

Análise de Mérito.  

AUTOR: Dep. Enivaldo dos Anjos.  

EMENTA: Institui o certificado de mérito “Gabino 

Rios”, a ser concedida pela ALES, aos árbitros de 

futebol que se destacam no cumprimento de seu 

trabalho. 

Relator: Dep. Nunes 

Entrada na Comissão: 21/05/18 

Prazo relator: 04/06/2018 

Prazo Comissão: 11/06/18  

 
PROJETO DE LEI Nº 62/2018 - Análise de 

Mérito.  

AUTOR: Dep. Janete de Sá.  

EMENTA: Cria o Circuito Turístico das Três Santas 

– Santa Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria de 

Jetibá, na região serrana do ES.. 

Relator: Dep. Nunes 

Entrada na Comissão: 23/04/18 

Prazo relator: 04/06/2018 

Prazo Comissão: 11/06/18  

 
PROJETO DE LEI Nº 30/2018 - Análise de 

Mérito.  

AUTOR: Dep. Gilsinho Lopes  

EMENTA: Declara o município de Guarapari 

Capital do Turismo do Estado do Espírito Santo. 

Relator: Dep. Luzia Toledo 

Entrada na Comissão: 21/05/18 

Prazo relator: 04/06/2018 

Prazo Comissão: 11/06/18  

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado 

VICE-PRESIDENTE:  Deputada LUZIA 

TOLEDO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário  “Dep. Judith Leão Castelo 

Ribeiro”  

DATA:  20/11/2018 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 12:00h 

 

PAUTA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

Convite – O Laboratório de Inovação da 

Gestão – LAB.ges da SEGER e a Junta 

Comercial de Estado do Espírito Santo convidam 

para uma edição especial do Cinedebate.gov, 

ação do LAB.ges que promove discussões sobre 

inovação e gestão pública, através de sessões de 

cinema. 
 

Programação: 

 

MÃO NA MASSA: Scrum – Método ágil de 

gerenciamento de projetos – que será realizado no dia 

23 de novembro de 2018, às 14 h, no LAB.ges 

(Laboratório de Inovação na Gestão). 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 
 

 

Obs. Pauta gerada no dia 13/11/2018 às 10h sujeita 

a alteração até a hora da Reunião. 
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COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 

VICE-PRESIDENTE: Deputada ELIANA 

DADALTO 

REUNIÃO: Extraordinária/Audiência Pública 

LOCAL: Auditório “Hermógenes Lima da 

Fonseca” 

DATA: 22/11/2018 

DIA DA SEMANA: quinta-feira 

HORÁRIO: 18 horas  

 

PAUTA DA 10ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA/AUDIÊNCIA PÚBLICA 

DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 18ª LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 
 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

Audiência Pública para debater o tema: “As 

doenças Raras no Âmbito do SUS”, tendo como 

Proponente o Exmo. Senhor Deputado Doutor 

Hércules. 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem.  

 

Obs.: Pauta gerada no dia 13/11/18, às 11:00h 

sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 

 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 

VICE-PRESIDENTE: Deputada ELIANA 

DADALTO 

REUNIÃO: Extraordinária/Audiência Pública 

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 

DATA: 23/11/2018 

DIA DA SEMANA: sexta-feira 

HORÁRIO: 09 horas 

PAUTA DA 11ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA/AUDIÊNCIA PÚBLICA 

DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

- Audiência Pública de “Prestação de Contas dos 

Trabalhos realizados pela Secretaria de Estado da 

Saúde do 2º Quadrimestre de 2018”, a ser 

apresentada pelo Exmo. Sr. Ricardo de Oliveira, em 

conformidade com o disposto no § 5º do art. 36 da 

Lei Complementar nº 141/2012. 

 

2 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem.  

 

Obs.: Pauta gerada no dia 13/11/18, às 11:00h 

sujeita a alteração até a hora da reunião. 

 

 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 

VICE-PRESIDENTE: Deputada ELIANA 

DADALTO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 20/11/18 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 9 horas 

 
PAUTA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

- Ofício nº 660/2018 do Exmo. Sr. Secretário de 

Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira,  em resposta 
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ao Of.CSS 256/2018, que versa sobre a denúncia da 

Sr.ª Gilbert a Cristina de Marchi, relativa a falta de 

medicamento no Centro Regional de Especialidades 

Médicas – CRE Metropolitano, encaminhando as 

informações da área técnica; 

 

- Ofício nº 10/2018 do Exmo. Sr. Vereador de 

Brejetuba, Antônio Marcos Bonifácio de Souza, 

solicitando a intervenção desta Comissão para 

agendar nova reunião com o Exmo. Sr. Chefe da 

Casa Civil, acerca dos equívocos da Lei do Subsídio 

dos Técnicos em radiologia, Servidores Públicos 

Estaduais, em razão da mudança do Secretário da 

respectiva Pasta; 

 

- Ofício 12/2018 do Exmo. Sr. Vereador de 

Brejetuba, Antônio Marcos Bonifácio de Souza, 

encaminhando sugestão de Projeto de Lei que trata da 

execução das Técnicas Radiológicas, exclusivamente 

por técnicos e tecnólogos em radiologia, nos termos 

da Lei Federal nº 7.394/1985; 

 

- Ofício nº 668/2018 do Exmo. Sr. Secretário de 

Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, em atenção ao 

OF. CSS nº 274/2018, acerca do relatório final da 

CPI da Câmara Municipal de São José do Calçado, 

informando que tomaram ciência do assunto, mas 

devolvem a documentação por se tratar de âmbito 

municipal;  

 

- Processo Administrativo nº 183477/2018, do 

Presidente do Grupo Especial para Revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Basico, Sr. Cláudio 

Denicoli dos Santos, convidando para colaborar e 

participar do processo de revisão do Plano Municipal 

de Saneamento Básico; 
 

- E-mail do Sr. Élcio Neves da Silva, Representante 

da Associação Mineira de Apoio às Pessoas com 

Neurofibromatose – AMANF, solicitando que esta 

Comissão encaminhe ao Secretário de Estado da 

Saúde Requerimento de Informação, para que 

informe todos os detalhes de tramitação do 

procedimento Tratamento Fora do Domicílio(TFD) 

na Secretaria de Estado da Saúde; 

 

- Convite do Presidente do CONDISI – Conselho 

Distrital de Saúde Indígena, Sr. Roberto Carlos 

Felipe Marques, para participar da Etapa local da 6ª 

Conferência Nacional de Saúde Indígena (6ª CNSI), 

com o tema: “Política Nacional de Atenção à Saúde 

dos Povos Indígenas, atenção Diferenciada, Vida e 

Saúde nas Comunidades Indígenas”, a realizar-se no 

período de 20 a 24/11/2018, das 9 às 18 horas, nas 

Aldeias Tupiniquim e Guarani. 

 

- Ofício nº 1335/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica 

Vitória/ES, Sr. Jeferson Won Rondon de Souza, 

notificando crédito de Recursos Financeiros, sob 

bloqueio, firmado com o Estado do Espírito Santo, 

assinado em 27/10/2011, no âmbito do Programa 

Serviços Urbanos de Água e Esgoto, sob a gestão do 

Ministério das Cidades, que tem por objeto 

“Ampliação e Melhoria no Sistema de Abastecimento 

de Água do Setor de Nova Rosa da Penha / 

Itanhenga”; 

 

- Ofício nº 920/2018 do Assessor Especial da 

Secretaria da Casa Civil, Sr. Wilton Alves de Souza, 

acerca da Indicação nº 619/2018 apresentada por esta 

Comissão, que sugere “Adicional de Insalubridade 

aos servidores civis, integrantes do QES – Quadro 

Especial da Saúde, lotados no HPM – Hospital da 

Polícia Militar, encaminhando a manifestação do 

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa 

Social, Sr. Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, da 

ocorrência da intempestividade da Indicação 

Parlamentar em razão do Art. 73 da Lei 9504/97, Lei 

das Eleições, que veda em seu Inciso VIII, concessão 

de gratificação no período compreendido entre 180 

dias que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos 

eleitos;  

 

- Ofício nº 902/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica 

Vitória/ES, Sr. Jeferson Won Rondon de Souza, 

notificando Crédito de Recursos Financeiros, na 

conta vinculada ao Termo de Compromisso nº 

0424418-02/2014, firmando com o Estado do 

Espírito Santo, assinado em 09/08/2014, no âmbito 

do Programa de Saneamento Básico, sob a gestão do 

Ministério das Cidades, que tem por objeto 

“Ampliação do SES de Vale Encantado; 

 

- Oficio nº 730/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica 

Vitória/ES, Sr.ª Andressa Stelzer da Cruzi, 

comunicando a liberação de recursos, destinados a 

esse Estado, referente à parcela do Contrato de 

Financiamento nº 0403338-96/2013, assinado em 

31/07/2013, no âmbito do Programa de Saneamento 

para Todos, Mutuários Públicos, Modalidade 

SAN.P/TODOS PUBLICO-MANE.AGUAS 

PLUVIAIS; 
 

- Ofício nº 1364/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica 

Vitória/ES, Sr. Jeferson Won Rondon de Souza, 

comunicando que o Contrato de Repasse nº 

771217/2012, assinado em 28/12/2012, foi extinto 

por expiração do prazo de vigência; 

 

- E-mail do Exmo. Sr. Vereador do Município de 

Brejetuba, Antônio Marcos Bonifácio de Souza, 

solicitando orientação e apoio no sentido de instituir 

e normatizar atribuições, competências e funções dos 

operadores de Bodyscan na legislação do Técnico em 

Radiologia; 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 
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PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

 

Projeto de Lei nº 166/2017  – Análise de mérito  

Autor: Deputado Pastor Marcos Mansur 

Ementa: Obriga às cooperativas de café, indústrias 

de torrefação e moagem e às indústrias de café 

solúvel a rotulagem que especifica e dá outras 

providências. 

Entrada na Comissão: 18/12/2017 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 06/02/2018 

Prazo da Comissão: 20/02/2018 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

- A Comissão recebe a visita do Sr. Petrus Lopes 

Verol Sousa, Presidente do Instituto de Jacarenema 

Pesquisa Ambiental, para discorrer o tema: “O 

Relatório do 8º Fórum Mundial das Águas”; 

 

- DELIBERAR a solicitação do Sr. Élcio Neves da 

Silva, Representante da Associação Mineira de Apoio 

às Pessoas com Neurofibromatose – AMANF, para 

que esta Comissão encaminhe ao Secretário de 

Estado da Saúde, Requerimento de Informação, no 

intuito de informar todos os detalhes da tramitação do 

procedimento “Tratamento Fora do Domicílio 

(TFD)”; 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 
 

- A Comissão de Saúde convida a todos para 

participar da Audiência Pública para debater o tema: 

“As doenças raras no âmbito do SUS”, a realizar-se 

no dia 22 de novembro, quinta-feira, às 18:00 horas, 

no Auditório “Hermógenes Lima da Fonseca”, nesta 

Casa de Leis; 

 

- A Comissão convida a todos para participar da 

“Audiência Pública de Prestação de Contas dos 

Trabalhos realizados pela Secretaria de Estado da 

Saúde do 2º Quadrimestre de 2018”, pelo Exmo. 

Sr. Ricardo de Oliveira, em conformidade com o 

disposto no § 5º do Art. 36 da Lei Complementar nº 

141/2012, que será realizada no dia 23 de novembro, 

sexta-feira, às 09h, no Plenário “Dirceu Cardoso”, 

nesta Casa de Leis; 

 

- A Comissão estará recebendo a visita do Sr. Thiago 

Meneghel, Diretor da empresa Natureza Viva 

Reciclagem de Resíduos Sólidos, na Reunião 

Ordinária do dia 27 de novembro, terça-feira, às 9 

horas, no Plenário “Rui Barbosa”, nesta Casa de Leis, 

para discorrer o tema: “Resíduos Sólidos”. 

Pauta atualizada no dia 13/11/18, às 10:59 horas, 

sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 

 

COMISSÃO POLÍTICAS SOBRE DROGAS 
 

PRESIDENTE: Deputado PADRE HONÓRIO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado ESMAEL DE 

ALMEIDA  

REUNIÃO: ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário “Dep. Judith Leão Castello 

Ribeiro” 

DATA: 19/11/2018 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 13h00min 

 

PAUTA DA 13ª.  REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA:  

O que ocorrer.  

 
3 - COMUNICAÇÕES 

 
1 - Presença da Sra. Rosangela Elizio – Assistente 

Social e Terapeuta Familiar.  

Na oportunidade, conheceremos seu projeto baseado 

em suas experiências no 

atendimento/acompanhamento de adolescentes em 

cumprimento de medidas sócio educativas, 

dependentes químicos e seus familiares.  

 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, 
DE MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 
PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
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VICE-PRESIDENTE: Deputado JAMIR 

MALINI 

REUNIÃO: ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário “RUI BARBOSA” 

DATA: 19/11/2018 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 10h 

 

PAUTA DA 7.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer.  

 

3 - COMUNICAÇÕES 

As que ocorrerem. 

 

 

CPI DA SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS 
 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

VICE-PRESIDENTE:  

RELATOR: Deputado MARCELO SANTOS 

REUNIÃO: 3ª Reunião Ordinária  

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso”  

DATA: 20/11/2018 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Ofício da Assessoria jurídica do Banco do Brasil 

solicitando adiamento da oitiva da 

superintendente do Banco do Brasil, devido a 

compromissos assumidos anteriormente. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

 

Objetivo da Comissão: Apurar suposta 

irregularidade no pagamento e sonegação de 

tributos e valores gerados nas atividades de 

exploração e produção de petróleo e gás natural 

no Estado do Espírito Santo, bem como, possível 

omissão e ou abuso de autoridade de Agentes 

Políticos e Públicos na defesa dos interesses 

fiscais, financeiros e administrativos do Estado 

do Espírito Santo e seus Municípios, 

especialmente no cumprimento do dever 

constitucional de suas funções de fiscalização, 

apuração, cobrança e execução judicial de 

dívidas tributárias, junto as empresas petrolíferas 

e suas empresas contratadas e sua relação com 

possíveis doações financeiras efetuadas a 

organizações do Terceiro Setor, especialmente 

ONG’S e OSCIP’S, apurando a origem e 

destinação dos respectivos recursos; e, 

pagamento de benefícios salariais a servidores 

públicos sem a devida cobertura legal, conforme 

consta no Requerimento nº 101/2015, e também, 

apurar denúncias quanto ao funcionamento de 

indústrias poluidoras sem licenciamento 

ambiental, com licenciamento vencido ou com 

eventuais condicionantes não cumpridos; sobre o 

alto nível de emissão de poluentes pelos veículos 

de transporte público em desacordo com a 

legislação vigente; quanto a inobservância de 

teto remuneratório constitucional nos poderes do 

Estado; quanto o pagamento de auxílio moradia 

sem lei específica; quanto o vazamento ilegal de 

interceptações telefônicas por agentes públicos e 

quanto à cobrança de emolumentos em valores 

abusivos pelos cartórios extrajudiciais e a 

negativa de recebimento de valores por meios 

que facilitem o atendimento aos usuários (cartões 

de crédito e débito) no âmbito do Estado do 

Espírito Santo.” 

 
 

CONVOCADOS: 
 

Eliane Moura Gascon - Superintendente 

Estadual do Banco do Brasil 

 

Júlio Cesar Sturzbecher - Gerente do Banco do 

Brasil no Município de Santa Teresa 
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AGENDAS 
 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

Diretoria das Comissões Parlamentares - DCP 

Coordenação Especial das Comissões Temporárias e 

Órgãos Especiais - CECTOE 

 

AGENDA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 

DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 

PERÍODO DE 19/11 a 23/11/2018 
 

DATA LOCAL HORÁRIO COMISSÃO TIPO 

COORDENADO

R/ 

RESPONSÁVEL 

TEL 

RECURSOS 

20 

11 

terça-feira 

Plenário 

“Dirceu 

Cardoso” 

11h 

CPI da 

Sonegação de 

Tributos 

3ª 

Reunião 

Ordiná 

ria 

Miguel 

Karina 

3878 

Comunicação 

Social, Som, TV 

ALES, 

Taquigrafia e 

Garçom 

22 

11 

quinta-feira 

Plenário 

“Dirceu 

Cardoso 

 

” 

14h 

Frente 

Parlamentar 

em defesa dos 

direitos da 

mulher vítima 

de violência 

doméstica e 

familiar 

Reunião 

Miguel 

Marise 

3878 

Comunicação 

Social, Som, TV 

ALES, 

Taquigrafia e 

Garçom 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

Carlos Eduardo Casa Grande - Secretário 
Geral da Mesa 

Marcelo Siano Lima - Diretor das Comissões 

Parlamentares - DCP 

Miguel Pedro Amm Filho - Coordenador Especial 

das Comissões Temporárias e Órgãos Especiais – 

CECTOE 

 

 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
ATO Nº 1514 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, resolve: 
 

 CONCEDER LICENÇA, ao Deputado 

LUIZ DURÃO, para tratamento de saúde, por 

03 (três) dias, a partir de 05/11/2018, na forma 

do Art. 305, inciso II, do Regimento Interno. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1515 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

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

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

janeiro de 1994, ALEXANDRE ROBERTO 

GUIMARÃES DE LIMA, do cargo em comissão de 

Assessor Júnior de Secretaria, código AJS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

  

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1516 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

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

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

janeiro de 1994, LOYANA AMORIM LYRA DOS 

SANTOS CARLINI, do cargo em comissão de 

Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

  

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 1517 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

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

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

janeiro de 1994, MONICA MAURICIO DA 

VITORIA, do cargo em comissão de Assessor Júnior 

da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1518 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

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

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

janeiro de 1994, RICARDO FREDDI CARREIRA, 

do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, do 

gabinete do Deputado Amaro Neto, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

183643/2018. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1519 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, RICARDO FREDDI CARREIRA, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de novembro de 2018. 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1520 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em virtude 

do falecimento do ex-deputado Estadual, 

HELIO GUALBERTO VASCONCELLOS, 

resolve declarar luto oficial neste Poder, por 03 

(três) dias, a partir de 12 de novembro de 2018, 

em face dos notáveis e relevantes serviços 

prestados a Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 13 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1521 

 

 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 181283, resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 

Resolução nº 4.971/2017 ao servidor HENRIQUE 

GONÇALVES COSWOSK, matrícula nº 208012, 

ocupante do cargo em comissão de Assessor Júnior 

de Secretaria, código AJS. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 1522 
 

 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 183519, resolve: 
 

 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 

Resolução nº 4.971/2017 à servidora CHAYANI 

SCHMIDT, matrícula nº 209524, ocupante do cargo 

em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO 
 

A Subdireção Geral da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, em atendimento ao 

disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, torna 

público que a Mesa Diretora ratificou a 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a 

contratação do Sindicato das Empresas de 

Transporte de Passageiros do Espírito Santo 

(CNPJ nº 27.054.717/0001-72), referente ao 

fornecimento de vale-transporte municipal de Vitória 

para atender as necessidades de deslocamento dos 

servidores da Ales, com base no artigo 25, caput, da 

citada lei e parecer da procuradoria constante no 

processo nº 182660/2018. 

 

VALOR TOTAL: R$ 189.744,00 (cento e oitenta e 

nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais). 

 

Vitória/ES, 13 de novembro de 2018. 

 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 14.11.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 
CPI DA MÁFIA DOS 

GUINCHOS 
Reunião Ordinária 

03h25 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

04h50 
COMISSÃO DE 

COOPERATIVISMO 
Reunião Ordinária 

06h00 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV 

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

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

ambiente. A Gliricídia sepium se caracteriza como uma leguminosa arbórea 

perene considerada de múltiplo uso. A leguminosa tem um enraizamento 

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

alimentar os animais. 

08h00 STJ: STJ CIDADÃO 
O programa aborda  os conflitos de crianças e adolescentes  que crescem em 

periferias  

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

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

12h00 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL(V) 
Reunião Ordinária 
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13h00 DEDO DE PROSA 

Fabio Daflon é autor de vários livros, o mais recente, “Título Provisório". Já 

em sua segunda edição, a obra conta a história da imprensa e movimentos 

estudantis na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ – a Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro, nas décadas de 60 a 80, Daflon também 

apresenta o livro “Vagalume-Farol, de poesias. 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  
O programa aborda as pesquisas feitas com o baculovírus, muito utilizado no 

controle biológico de insetos na agricultura. 

14h00 CONEXÃO ELEITORAL 

O programa desta semana mostra que o eleitor deve ficar atento ao prazo 

para a justificativa de ausência nas urnas e que o TSE confirma a data de 

diplomação do Presidente eleito Jair Bolsonaro entre outras notícias. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

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

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 DIÁLOGOS LEGISLATIVOS Entrevista com o senador eleito Fabiano Contarato. 

18h30 MP COM VOCÊ 

A promotora Sueli Lima e Silva, responsável pela Promotoria de Justiça de 

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

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

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

19h00 
HOMENAGEM AO DIA DO 

SERVIDOR  
Sessão solene 

20h30 CONEXÃO CIÊNCIA 
O programa aborda as pesquisas feitas com o baculovírus, muito utilizado no 

controle biológico de insetos na agricultura. 

21h00 STJ NOTICIAS 
Confira uma matéria especial sobre o fornecimento de medicamentos  entre 

outras noticias 

21h30 CIÊNCIAS E LETRAS Saúde mental para atenção básica. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

22h15 SOM DA TERRA 
O Som da Terra, que apresenta novo formato, recebe o cantor e compositor 

capixaba Di Morais, com MPB e samba rock. 

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. 

 

 

• QUINTA-FEIRA - 15.11.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO  Reunião Ordinária 

03h35 COMISSÃO DE FINANÇAS Audiência Pública 

04h25 CIÊNCIA E TECNOLOGIA  Audiência Pública 

06h35 COMISSÃO DE FINANÇAS Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O programa apresenta o tema: azeite de abacate 

08h00 STJ NOTÍCIAS 
Confira uma matéria especial sobre falência de empresas entre outras 

noticias 

08h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

08h45 MOSAICO ENTREVISTA 
O programa apresenta entrevista com a atriz e coordenadora do Curso de 

Artes Cênicas da UVV, Rejane Arruda. 

09h00 
COMISSÃO DE 

INFRAESTRUTURA 
Reunião Ordinária 

11h10 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

12h00 COM A PALAVRA O programa entrevista com o deputado eleito Luciano Machado 

12h30 MP COM VOCÊ 

A atuação da Central de Inquéritos e como a concentração de peças 

criminais em um só local agiliza a resolução de casos apurados pela polícia e 

pelo Ministério Público Estadual. Esse é o principal assunto da entrevista 

com o promotor Sérgio Alves Pereira, que coordena a Central de Inquéritos 

Criminais de Vitória. 

13h00 DEDO DE PROSA 
Antônio Marcus Carvalho Machado apresenta o livro “Melodias Imortais – 

A História Musical Capixaba dos anos 50 e 60”, que descreve eras e 
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entrevistas com pessoas que participaram de um momento importante da 

música capixaba nas cidades de Vitória e Vila Velha.  

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  
A pesquisadora Elizabeth Sabato, da Embrapa, fala sobre as doenças que 

atacam as lavouras de milho. 

14h00 A GRANDE REPORTAGEM 

A Constituição Federal completa trinta anos de promulgação em 2018. A 

Grande Reportagem faz um resgate histórico sobre a elaboração da lei maior 

do país e o que representou a nova Constituição após o período da ditadura. 

Também aponta avanços e desafios a serem enfrentados pela chamada 

"Carta Magna 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO ES Trabalhos do Tribunal de Contas do ES 

18h00 COM A PALAVRA O programa entrevista com o deputado eleito Luciano Machado 

18h30 DEDO DE PROSA 

Antônio Marcus Carvalho Machado apresenta o livro “Melodias Imortais – 

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

entrevistas com pessoas que participaram de um momento importante da 

música capixaba nas cidades de Vitória e Vila Velha.  

19h00 
HOMENAGEM AOS ARAUTOS 

DA PAZ 
Sessão Solene 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

22h15 SOM DA TERRA O programa dessa semana recebe o cantor Evandro Bellumat 

22h45 MP COM VOCÊ 

A atuação da Central de Inquéritos e como a concentração de peças 

criminais em um só local agiliza a resolução de casos apurados pela polícia e 

pelo Ministério Público Estadual. Esse é o principal assunto da entrevista 

com o promotor Sérgio Alves Pereira, que coordena a Central de Inquéritos 

Criminais de Vitória. 

23h15 DEDO DE PROSA 

Antônio Marcus Carvalho Machado apresenta o livro “Melodias Imortais – 

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

entrevistas com pessoas que participaram de um momento importante da 

música capixaba nas cidades de Vitória e Vila Velha.  

23h45 COM A PALAVRA Entrevista com o deputado eleito Luciano Machado 

 

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

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

 

 

• SEXTA-FEIRA - 16.11.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV O programa apresenta o tema: azeite de abacate 

01h15 CONEXÃO CIÊNCIA  
A pesquisadora Elizabeth Sabato, da Embrapa, fala sobre as doenças que 

atacam as lavouras de milho. 

01h45 
COMISSÃO DE 

INFRAESTRUTURA 
Reunião Ordinária 

03h55 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

04h45 
COMISSÃO DE 

INFRAESTRUTURA 
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 o tema: respeito ao idoso 

08h30 PANORAMA Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

09h00 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

10h45 COMISSÃO DE FINANÇAS Audiência Pública 

12h00 DIÁLOGOS LEGISLATIVOS 

O governador do Estado Renato Casagrande, eleito com mais de um milhão 

e setenta e dois mil votos na última eleição  é o entrevistado do programa 

Diálogos Legislativos. Planos de governo, mobilidade urbana, obras e 

situação econômica do Estado, assim como a relação com a Assembleia e 
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com a bancada federal capixaba são alguns dos temas abordados pelo 

governador. 

12h30 MP COM VOCÊ 

O promotor de Justiça do Ministério Público, em Nova 

Venécia, Leonardo Augusto de Andrade César dos Santos, fala sobre a 

corrupção e que é preciso criar consciência do mal que representa os atos 

ilícitos, tanto nos poderes públicos e privados como no cotidiano da 

sociedade brasileira 

13h00 DEDO DE PROSA 

Bárbara é um livro de contos. Ambientado em um prédio, cada apartamento 

tem uma história para contar. O Centro de Vitória foi inspiração para a 

autora, Brunella Brunello. 

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 

O programa desta semana mostra que o eleitor deve ficar atento ao prazo 

para a justificativa de ausência nas urnas e que o TSE confirma a data de 

diplomação do presidente Eleito Jair Bolsonaro entre outras notícias. 

14h30 PANORAMA  Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

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

15h00 
TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ES 
Trabalhos do Tribunal de Contas do ES 

18h00 DIÁLOGOS LEGISLATIVOS 

O governador do Estado Renato Casagrande, eleito com mais de um milhão 

e setenta e dois mil votos na última eleição  é o entrevistado do programa 

Diálogos Legislativos. Planos de governo, mobilidade urbana, obras e 

situação econômica do Estado, assim como a relação com a Assembleia e 

com a bancada federal capixaba são alguns dos temas abordados pelo 

governador. 

18h30 DEDO DE PROSA 

Bárbara é um livro de contos. Ambientado em um prédio, cada apartamento 

tem uma história para contar. O Centro de Vitória foi inspiração para a 

autora, Brunella Brunello. 

19h00 

COMEMORAÇÃO AO DIA 

DOS NOTÁRIOS E 

REGISTRADORES 

Sessão Solene 

20h00 MPT – TRABALHO LEGAL 

Saiba como evitar distrações no horário do expediente. Entenda o que são 

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

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

dos funcionários. 

20h30 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. 

21h00 STJ NOTÍCIAS 
Confira uma matéria especial sobre o fornecimento de medicamentos  entre 

outras noticias. 

21h30 CIÊNCIAS E LETRAS Comunicação, Mídia e Saúde. 

22h00 PANORAMA  Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

22h15 SOM DA TERRA 

O Som da Terra recebe a cantora lírica Patrícia Eugênio, que está com um 

novo projeto, de música popular brasileira. Vamos conhecer seu novo 

trabalho e um pouco da sua história na música. 

22h45 MP COM VOCÊ 

O promotor de Justiça do Ministério Público, em Nova 

Venécia, Leonardo Augusto de Andrade César dos Santos, fala sobre a 

corrupção e que é preciso criar consciência do mal que representa os atos 

ilícitos, tanto nos poderes públicos e privados como no cotidiano da 

sociedade brasileira 

23h15 DEDO DE PROSA 

Bárbara é um livro de contos. Ambientado em um prédio, cada apartamento 

tem uma história para contar. O Centro de Vitória foi inspiração para a 

autora, Brunella Brunello. 

23h45 DIÁLOGOS LEGISLATIVOS 

O governador do Estado Renato Casagrande, eleito com mais de um milhão 

e setenta e dois mil votos na última eleição é o entrevistado do programa 

Diálogos Legislativos. Planos de governo, mobilidade urbana, obras e 

situação econômica do Estado, assim como a relação com a Assembleia e 

com a bancada federal capixaba são alguns dos temas abordados pelo 

governador. 
 

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

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



Vitória-ES, quarta-feira, 14 de novembro de 2018 Diário do Poder Legislativo - 15 

• SÁBADO - 17.11.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 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. 

01h15 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. 

01h45 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

03h30 COMISSÃO DE FINANÇAS Audiência Pública 

04h40 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

05h35 
COMISSÃO DE 

COOPERATIVISMO 
Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai falar sobre a “Gestão da pesca no Pantanal”. 

08h00 SABOR 

Mais uma série especial "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre comida 

árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito Santo para mostrar 

a culinária e um pouco da história da vinda para o Brasil desse povo que 

come muito bem. 

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

08h30 PANORAMA Telejornal com as principais informações do legislativo 

09h00 
CPI DA MÁFIA DOS 

GUINCHOS 
Reunião Ordinária 

10h45 COMISSÃO DE CULTURA Reunião Ordinária 

11h35 COMISSÃO DE FINANÇAS Reunião Ordinária 

12h00 SABOR 

Mais uma série especial "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre comida 

árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito Santo para mostrar 

a culinária e um pouco da história da vinda para o Brasil desse povo que 

come muito bem. 

12h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

12h30 MP COM VOCÊ 

A promotora de Justiça Mônica Bermudes Medina Pretti, apresenta as ações 

do Ministério Público Estadual, para assegurar direitos e auxílios aos 

capixabas atingidos, cobrando e fiscalizando ações das empresas envolvidas 

na tragédia da barragem de rejeitos da mineradora Samarco em Mariana 

(MG). 

13h00 DEDO DE PROSA 

Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última obra é o 

romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de dois irmãos pelo 

interior do Espírito Santo em busca de um carro que pertenceu ao pai. A 

obra é um convite para o leitor cruzar estradas capixabas e mergulhar na 

busca de sua própria existência. 

 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  

A pesquisadora da Embrapa Mariana Vidal explica o conceito de transição 

agroecológica, um processo que envolve mudança de um sistema de 

produção rural simples para um mais complexo. 

14h00 SOM DA TERRA 
Com mais de dez anos de estrada, a banda Eletrofonia mostra suas 

referências no rock dos anos 1980, 1990 e 2000. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais informações do legislativo 

15h00 A GRANDE REPORTAGEM 

Na Grande Reportagem sobre Violência contra a mulher, vamos mostrar 

histórias de vítimas de violência domiciliar e debater com especialistas por 

que há tanta violência, que políticas públicas são feitas para tentar diminuir 

o sofrimento de tantas famílias, e se existe um perfil dos agressores. Vamos 

apresentar um panorama desse triste quadro de criminalidade de gênero no 

país e falar de algumas iniciativas para enfrentar o problema. 

15h35 
COMISSÃO POLÍTICAS SOBRE 

DROGAS 
Audiência Pública 

17h35 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
Reunião ordinária 
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18h00 COM A PALAVRA Entrevista com o deputado eleito Carlos Von. 

18h30 DEDO DE PROSA 

Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última obra é o 

romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de dois irmãos pelo 

interior do Espírito Santo em busca de um carro que pertenceu ao pai. A 

obra é um convite para o leitor cruzar estradas capixabas e mergulhar na 

busca de sua própria existência. 

19h00 

HOMENAGEM A CADEIA 

PRODUTIVA DO CAFÉ COM 

ENTREGA DA COMENDA 

DARIO MARTINELL 

Sessão Solene 

21h00 TSE: CONEXÃO ELEITORAL 

O programa desta semana mostra que o eleitor deve ficar atento ao prazo 

para a justificativa de ausência nas urnas e que o TSE confirma a data de 

diplomação do presidente Eleito Jair Bolsonaro entre outras notícias. 

21h30 A GRANDE REPORTAGEM 

Na Grande Reportagem sobre Violência contra a mulher, vamos mostrar 

histórias de vítimas de violência domiciliar e debater com especialistas por 

que há tanta violência, que políticas públicas são feitas para tentar diminuir 

o sofrimento de tantas famílias, e se existe um perfil dos agressores. Vamos 

apresentar um panorama desse triste quadro de criminalidade de gênero no 

país e falar de algumas iniciativas para enfrentar o problema. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais informações do legislativo 

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

22h45 SOM DA TERRA 
Com mais de dez anos de estrada, a banda Eletrofonia mostra suas 

referências no rock dos anos 1980, 1990 e 2000. 

23h15 DEDO DE PROSA 

Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última obra é o 

romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de dois irmãos pelo 

interior do Espírito Santo em busca de um carro que pertenceu ao pai. A 

obra é um convite para o leitor cruzar estradas capixabas e mergulhar na 

busca de sua própria existência. 

23h45 COM A PALAVRA Entrevista com o deputado eleito Carlos Von. 

 

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

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

 

 

• DOMINGO - 18.11.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai falar sobre a “Gestão da pesca no Pantanal” 

01h15 CONEXÃO CIÊNCIA  

A pesquisadora da Embrapa Mariana Vidal explica o conceito de transição 

agroecológica, um processo que envolve mudança de um sistema de 

produção rural simples para um mais complexo. 

01h45 
CPI DA MÁFIA DOS 

GUINCHOS 
Reunião Ordinária 

03h30 COMISSÃO DE CULTURA Reunião Ordinária 

04h20 COMISSÃO DE FINANÇAS Reunião Ordinária 

04h45 
COMISSÃO POLÍTICAS SOBRE 

DROGAS 
Audiência Pública 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV 

O Dia de Campo na TV vai apresentar as técnicas conservacionistas 

adotadas na região Serrana Fluminense, principal polo agrícola do estado do 

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

por pesquisadores da Embrapa e instituições parceiras, vem ajudando 

produtores, que após as enchentes de 2011 tiveram as propriedades agrícolas 

destruídas. 

08h00 SABOR 

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

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

vegana. 

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

08h30 PANORAMA Telejornal com as Principais informações do Legislativo 

09h00 
COMISSÃO DE 

INFRAESTRUTURA 
Reunião Ordinária 
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11h10 COMISSÃO DE FINANÇAS Audiência Pública 

12h00 SABOR 

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

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

vegana 

12h15 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba. 

12h30 MP COM VOCÊ 

O programa MP com Você recebe o promotor de justiça Hermes Zaneti 

Junior, responsável pela Promotoria de Justiça Cível de Cachoeiro de 

Itapemirim e autor do livro Justiça Multiportas. 

13h00 DEDO DE PROSA 

O professor e crítico literário Raoni Huapaya apresenta a nova edição do 

livro “Doutrina do Engrossamento”, de Graciano Neves. Nome importante 

para a política capixaba, Neves publicou, em 1901, a obra satírica que é um 

ensaio sobre a bajulação e seu uso na política. Cheia de atualidade, a edição 

assinada por Raoni é um convite para refletir sobre a política brasileira. 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  

Conexão Ciência conversa com Fábio Suinaga, pesquisador da Embrapa, 

para saber mais sobre as pesquisas voltadas ao melhoramento genético da 

alface. 

 

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

seu trabalho que mistura congo e música eletrônica 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais informações do Legislativo 

15h00 A GRANDE REPORTAGEM 

Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca de 60 milhões de 

brasileiros estão negativados. O número representa cerca de 40% da 

população. Especialistas afirmam que uma das principais causas do 

endividamento é a falta de educação financeira. Saiba mais sobre o assunto e 

as dicas dos especialistas para sair do vermelho e ter saúde financeira.  

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

15h35 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

17h00 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO Reunião Ordinária 

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

18h30 DEDO DE PROSA 

O professor e crítico literário Raoni Huapaya apresenta a nova edição do 

livro “Doutrina do Engrossamento”, de Graciano Neves. Nome importante 

para a política capixaba, Neves publicou, em 1901, a obra satírica que é um 

ensaio sobre a bajulação e seu uso na política. Cheia de atualidade, a edição 

assinada por Raoni é um convite para refletir sobre a política brasileira. 

19h00 
HOMENAGEM AO DIA DO 

SERVIDOR 
Sessão Solene 

20h30 CIÊNCIAS E LETRAS A potência política do corpo. 

21h00 STJ NOTÍCIAS 
Confira uma matéria especial sobre falência de empresas entre outras 

noticias.  

21h30 A GRANDE REPORTAGEM 

Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca de 60 milhões de 

brasileiros estão negativados. O número representa cerca de 40% da 

população. Especialistas afirmam que uma das principais causas do 

endividamento é a falta de educação financeira. Saiba mais sobre o assunto e 

as dicas dos especialistas para sair do vermelho e ter saúde financeira.  

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais informações do legislativo 

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

22h45 SOM DA TERRA 
O som da terra bate um papo com o músico Fabio  Carvalho, que apresenta 

seu trabalho que mistura congo e música eletrônica 

23h15 DEDO DE PROSA 

O professor e crítico literário Raoni Huapaya apresenta a nova edição do 

livro “Doutrina do Engrossamento”, de Graciano Neves. Nome importante 

para a política capixaba, Neves publicou, em 1901, a obra satírica que é um 

ensaio sobre a bajulação e seu uso na política. Cheia de atualidade, a edição 

assinada por Raoni é um convite para refletir sobre a política brasileira. 

23h45 DIÁLOGOS LEGISLATIVOS Entrevista com o senador eleito Marcos do Val. 
 

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 SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 07 

DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar 

o início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Doutor Hércules, 

Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, 

Jamir Malini, Marcelo Santos, Padre 

Honório, Raquel Lessa e Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 

Deputada Raquel Lessa e a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos) 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Esmael de Almeida) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Há quorum para a abertura da 

sessão.  

De acordo com o painel eletrônico, já temos 

o registro dos seguintes parlamentares: Doutor 

Hércules, Líder do MDB nesta Casa; Enivaldo 

Euzébio dos Anjos; Esmael de Almeida; Euclério de 

Azevedo Sampaio Júnior, 2.º suplente do vice-líder; 

Jamir Malini; Marcelo Santos; Padre Honório, Líder 

do PT nesta Casa; Raquel Lessa; e o Líder da 

Oposição absoluto, Sergio Majeski. 

Convido a Deputada Raquel Lessa para 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia.   

Sendo assim, registro também a presença a 

Deputada Eliana Dadalto. E solicito a todos que se 

coloquem de pé, em posição de respeito. (Pausa)  

 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Salmos, 37:3)  

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – A Deputada Raquel Lessa 

solicita à Mesa quem registre a presença da prefeita 

de São Gabriel, Prefeita Céia.  
 

Cumprimentos da Mesa Diretora a S. Ex.ª.  

Solicito ao Deputado Enivaldo Euzébio dos 

Anjos que proceda à leitura da ata da sessão anterior.  

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Senhor presidente, a pedido 

do Deputado Esmael, vou considerar a ata como lida.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – A solicitação do Deputado 

Esmael chega até V. Ex.ª e é acatada.  

Ata aprovada como lida.  

A ata inclusive consta na rede, 

disponibilizada pelo sistema Ales Digital.  

Senhor Deputado Sergio Majeski, V. Ex.ª 

deseja se manifestar junto à Mesa? Não, né? 

Com a palavra a Deputada Raquel Lessa para 

proceder à leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA – (RAQUEL 

LESSA – PROS) – Primeira parte do Expediente 

para simples despacho:  

 

01 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 050/2018 

 

Vitória, 06 de novembro de 2018. 

 

Senhor Presidente: 

 

Com fulcro no Capítulo IV, artigo 305, §6º, 

do Regimento Interno, solicito justificar a minha 

ausência na sessão ordinária realizada no dia 

31/10/2018 (quarta feira). 

Atenciosamente, 

 

LUIZ DURÃO 

Deputado Estadual/PDT 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Justificada a ausência. À 

Secretaria. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

02 – CAIXA 

GERÊNCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE 

GOVERNO – VITÓRIA/ES 

Rua Desemb. Homero Mafra, 89 – Greenwich 

Tower, 7º Andar – Enseada do Suá 

29050-275 – Vitória – ES 

 

OFÍCIO N.º 1351/2018 

 

Vitória, 26 de outubro de 2018. 
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Assunto: Extinção Contratual 

Senhor Presidente, 

 

1 Servimo-nos da presente para comunicar a 

Vossa Senhoria que o Contrato de Repasse n.º 

778650/2012 – Operação 1003305-62, assinado em 

31/12/2012, foi extinto por expiração do prazo de 

vigência. 

2  

Atenciosamente, 

 

JEFERSON WON RONDON DE SOUZA 

Gerente de Filial 

Gerência Executiva e Negocial de Governo – 

Vitória/ES 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Ciente. Às Comissões de 

Ciência e Tecnologia e de Finanças.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

03 - CAIXA 

GERÊNCIA EXECUTIVA E NEGOCIAL DE 

GOVERNO – VITÓRIA/ES 

Rua Desemb. Homero Mafra, 89 – Greenwich 

Tower, 7º Andar – Enseada do Suá 

29050-275 – Vitória – ES 

 

OFÍCIO N.º 1364/2018 
 

Vitória, 31 de outubro de 2018. 

 

Assunto: Extinção Contratual 

 

Senhor Presidente, 

 

1 Servimo-nos da presente para comunicar a 

Vossa Senhoria que o Contrato de Repasse n.º 

771217/2012 – Operação 0387704-81, assinado em 

28/12/2012, foi extinto por expiração do prazo de 

vigência. 

Atenciosamente, 

 

JEFERSON WON RONDON DE SOUZA 

Gerente de Filial 

Gerência Executiva e Negocial de Governo – 

Vitória/ES 

 

Ao  

Ex. mo Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Ciente. Às Comissões de Saúde 

e de Finanças.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

04 - Ofício n.º 116/2018, do Presidente da 

Comissão de Política sobre Drogas, encaminhando 

relatório das atividades, referente ao mês de 

outubro 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=67859&arquivo=Arquivo/Docume

nts/OF/114247696806112018-assinado.pdf#P67859  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Ciente. Arquive-se. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

05 - Emenda n.º 001/2018, da Mesa 

Diretora e outros, a Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 003/2018, de autoria do ex-

Deputado Rodrigo Coelho e outros, que insere a 

seção II – A com art. 122-A  na Constituição 

Estadual, regulamentando a Procuradoria Geral 

do Município.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=67880&arquivo=Arquivo/Docume

nts/EM/155534468906112018(7087)-

assinado(7092)(7089)(7086)(7088)(7084)(7085).pdf#

P67880  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Dary Pagung) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Só um minuto, por favor. 

(Pausa) 

Determino baixada de pauta para que a Mesa 

tome ciência, primeiro, do que está sendo feito agora.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

06 - Emenda n.º 001/2018, do Deputado 

Padre Honório, ao Projeto de Lei n.º 283/2018, de 

autoria do Governador do Estado, que institui a 

Política Estadual de Produção Agroecológica e 

Orgânica.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=67877&arquivo=Arquivo/Docume

nts/EM/143939340306112018-assinado.pdf#P67877  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67859&arquivo=Arquivo/Documents/OF/114247696806112018-assinado.pdf#P67859
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67859&arquivo=Arquivo/Documents/OF/114247696806112018-assinado.pdf#P67859
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67859&arquivo=Arquivo/Documents/OF/114247696806112018-assinado.pdf#P67859
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67880&arquivo=Arquivo/Documents/EM/155534468906112018(7087)-assinado(7092)(7089)(7086)(7088)(7084)(7085).pdf#P67880
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67880&arquivo=Arquivo/Documents/EM/155534468906112018(7087)-assinado(7092)(7089)(7086)(7088)(7084)(7085).pdf#P67880
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67880&arquivo=Arquivo/Documents/EM/155534468906112018(7087)-assinado(7092)(7089)(7086)(7088)(7084)(7085).pdf#P67880
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67880&arquivo=Arquivo/Documents/EM/155534468906112018(7087)-assinado(7092)(7089)(7086)(7088)(7084)(7085).pdf#P67880
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67880&arquivo=Arquivo/Documents/EM/155534468906112018(7087)-assinado(7092)(7089)(7086)(7088)(7084)(7085).pdf#P67880
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67877&arquivo=Arquivo/Documents/EM/143939340306112018-assinado.pdf#P67877
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67877&arquivo=Arquivo/Documents/EM/143939340306112018-assinado.pdf#P67877
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67877&arquivo=Arquivo/Documents/EM/143939340306112018-assinado.pdf#P67877
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

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

283/2018. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

07 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

078/2018, do Deputado Jamir Malini, que concede 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao senhor 

Alberth Kauê Gomes Oliveira. Publicado 

integralmente no DPL do dia 05 de novembro de 

2018. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Nunes) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PDT) – Bom, primeiro, à leitura do item 

5, eu vou dar segmento: Junte-se à Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 03/2018. 

O item que V. Ex.ª acabou de ler, item n.º 7, 

publique-se. Às Comissões de Justiça e de Cidadania, 

na forma do art. 276 do Regimento Interno desta 

Casa. 

Registro a presença do Deputado Sandro 

Locutor e também a do Deputado mais rico desta 

casa, Presidente da Comissão de Finanças, Dary 

Pagung, liderança absoluta da região do Guandu. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) – 

Obrigado, presidente! 

Gostaria também de aproveitar e registrar... 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PDT) – Brigado ou obrigado? O senhor 

não está brigado comigo, não é? 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) – 

Registrar a presença do nosso Prefeito e Presidente 

da Amunes, ex-Deputado estadual e Presidente desta 

Casa, Guerino Zanon. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PDT) – A Mesa acolhe e cumprimenta o 

ex-Deputado Guerino Zanon, Prefeito de Linhares. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

08 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

079/2018, do Deputado Hudson Leal, que concede 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao senhor 

Idelson Roberto Pedruzz. Publicado integralmente 

no DPL do dia 05 de novembro de 2018. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Sandro Locutor) 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

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

Justiça e de Cidadania, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno. 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

09 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

092/2018, do Deputado José Esmeraldo, que 

concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

senhor Elson Mathias Modesto. Publicado 

integralmente no DPL do dia 08 de novembro de 

2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PDT) – Peço a V. Ex.ª que faça a leitura 

de todos os títulos de cidadania numa única leitura de 

decreto legislativo. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

10 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

093/2018, do Deputado José Esmeraldo, que 

concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

senhor Valdir Ioti Freitas. Publicado 

integralmente no DPL do dia 08 de novembro de 

2018. 

 

11 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

094/2018, da Deputada Raquel Lessa, que concede 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao senhor 

Geraldo Ferreira. Publicado integralmente no 

DPL do dia 08 de novembro de 2018. 

 

12 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

095/2018, da Mesa Diretora, que concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao senhor Grimaldo 

Pereira da Cruz Junior. Publicado integralmente 

no DPL do dia 08 de novembro de 2018. 

 

13 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

096/2018, do Deputado Erick Musso, que concede 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao senhor 

Iure Simiquel Brito. Publicado integralmente no 

DPL do dia 08 de novembro de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PDT) – São todos de título de cidadania? 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA – (RAQUEL 

LESSA - PROS) – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PDT) – Publiquem-se. Às 

Comissões de Justiça e de Cidadania, na forma 

do art. 276 do Regimento Interno. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

14 - Pareceres n.
os

 061/2018, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

juridicidade e legalidade; 03/2018, da 

Comissão de Infraestrutura, pela aprovação, 

na forma do artigo 276, do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei n.º
 

459/2017, da 
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Deputada Luzia Toledo, que institui o Dia 

Estadual dos Portos do Espírito Santo.  

Parecer n.º 061/2018, na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique): 

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

4592017/568872-11391527042018.pdf  
 

Parecer n.º 003/2018, na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PC/16

4337984105112018-assinado(7062).PDF  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

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

para cumprimento do prazo recursal. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

15 - Parecer n.º
 
292/2018, da Comissão de 

Justiça, pela aprovação da redação final do 

Projeto de Lei n.º 187/2018, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 96/2018, que altera a Lei n.º 

7.001, de 27 de dezembro de 2001, que define as 

taxas devidas ao Estado em razão do exercício 

regular do Poder de Polícia e dá outras 

providências, visando à adequação da legislação.  

Parecer n.º 292/2018, na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique): 

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

1872018/596245-150522754507112018.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PDT) – Publique-se. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

16 - Parecer n.º
 
293/2018, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

aprovação, na forma do artigo 276, do Regimento 

Interno, do Projeto de Resolução n.º 027/2018, da 

Mesa Diretora, que denomina Espaço José 

Marques Cosme “Zé Precão” a sala localizada no 

2.º (segundo) andar da torre administrativa da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo. 

Parecer n.º 293/2018, na íntegra, localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique): 

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

272018/596237-150301688607112018.pdf  

 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME DOCUMENTOS 

DISPONIBILIZADOS NO 

SIALES 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PDT) – Inclua-se na Ordem do Dia para 

cumprimento do prazo recursal. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 2.ª parte do 

Expediente sujeito à deliberação.  

17 - Requerimento de Urgência n.º 

095/2018, do Deputado Padre Honório e Deputado 

Nunes, ao Projeto de Lei n.º 283/2018, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 161/2018, que 

institui a Política Estadual de Produção 

Agroecológica e Orgânica. 

Documento na íntegra, localizado no endereço abaixo 
(utilize Ctrl +clique): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo
2/Digital.aspx?id=67878&arquivo=Arquivo/Docume
nts/RU/151919208906112018-
assinado(7083).pdf#P67878  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PDT) – Todas as matérias do item 17 até 
o item 21 ficam prejudicadas por não termos o 
número suficiente de parlamentares para que 
possamos deliberar. Temos apenas treze 
parlamentares, e as matérias todas ficam sobrestadas, 
prejudicadas na votação, tendo em vista o número de 
apenas quatorze parlamentares, com a chegada do 
Presidente da Comissão de Justiça Gildevan 
Fernandes e também com a presença do Deputado 
Freitas. (Pausa) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes) 

  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PDT) – Está registrado. O coronel 
Enivaldo já registrou a presença de V. Ex.ª.  

Deputado Freitas, V. Ex.ª marcar a presença.  
Deputado Evo Morales não, Deputado 

Euclério Sampaio, por gentileza, V. Ex.ª quer se 
manifestar ao microfone? (Pausa)  

Registro a presença do Deputado Guerino 
Zanon, Presidente da Amunes. A Mesa Diretora, 
neste momento, recebe V. Ex.ª de braços abertos. 

Neste momento, então, passo à fase das 
Comunicações, tendo em vista o Expediente estar 
prejudicado por insuficiência de quorum.  

Se eu tivesse a lista dos deputados inscritos, 
eu até chamaria. O Deputado Sergio Majeski acabou 
de me devolver.  

Concedo a palavra ao Deputado Gildevan 
Fernandes. (Pausa)  

Tendo declinado, passo a palavra ao 
Deputado Gilson Lopes, que também declina. 

Hudson Bocão Leal. (Pausa)  

Também declina. 

Deputado Jamir Malini (Pausa) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Freitas e Hudson Leal) 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) – 

Ele não tem nada para falar não, presidente. Está 

declinando também. Ele não tem nada para falar não. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) – Ele tem um conteúdo. Ele tem 

detalhes.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL4592017/568872-11391527042018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL4592017/568872-11391527042018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PC/164337984105112018-assinado(7062).PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PC/164337984105112018-assinado(7062).PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL1872018/596245-150522754507112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL1872018/596245-150522754507112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/PR272018/596237-150301688607112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/PR272018/596237-150301688607112018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67878&arquivo=Arquivo/Documents/RU/151919208906112018-assinado(7083).pdf#P67878
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67878&arquivo=Arquivo/Documents/RU/151919208906112018-assinado(7083).pdf#P67878
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67878&arquivo=Arquivo/Documents/RU/151919208906112018-assinado(7083).pdf#P67878
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67878&arquivo=Arquivo/Documents/RU/151919208906112018-assinado(7083).pdf#P67878
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Deputado Jamir Malini. 

 

Antes da manifestação do Deputado Jamir 

Malini, quero registrar que estão presentes conosco 

os alunos do Ifes de Cariacica, nossa cidade, 

acompanhados pelo professor Leandro Quintão, 

alunos do terceiro ano. São trinta e três alunos de 

Cariacica, município que eu tenho a oportunidade 

também de representar nesta Casa como deputado 

estadual. É uma satisfação tê-los aqui.  
 

Neste momento, quem vai fazer o uso da 

palavra é o vice-líder do Governo, o Deputado Jamir 

Malini. Vocês estão assistindo a uma sessão 

ordinária, onde, em pouco tempo, estaremos votando 

e deliberando matérias de interesse da sociedade. É 

um prazer tê-los aqui. 

Com a palavra o Deputado Jamir Malini. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Depois, V. Ex.ª me concede um aparte? 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) – Agora. 

 

O Sr. Euclério Sampaio - (DC) - A 

esperança da base aliada é que V. Ex.ª faça a defesa 

das sérias acusações que foram dirigidas ao Governo 

do Estado, este Governo falido, que tanto mal faz ao 

estado do Espírito Santo na área da saúde, segurança. 

Enfim, a esperança nossa é que, após o dia 31 de 

dezembro, a autoestima do povo do Espírito Santo 

seja devolvida.  

Então, V. Ex.ª, como vice-líder, tem 

conteúdo brilhante, como diz o Deputado Marcelo, é 

meu amigo pessoal, V. Ex.ª, faça essa defesa. Depois, 

me conceda um aparte para eu retrucar, bater um 

bate-papo aqui. O deputado vai abrir mão do tempo. 

Obrigado, Deputado Jamir Malini, pelo carinho de V. 

Ex.ª. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Eu 

agradeço V. Ex.ª. Em um momento mais propício, 

nós vamos fazer essa defesa, mas os jornais, hoje, 

estampam o trabalho do Governo do Estado. Não 

preciso nem falar muita coisa sobre isso, mas 

agradeço V. Ex.ª. 

Estou vendo aqui que Cariacica, Deputado 

Euclério, já é a segunda vez, esta semana, que 

prestigia com os alunos aqui para o entendimento do 

Plenário.  

Sua certidão é de lá? Nasceu em Cariacica, o 

Deputado Euclério Sampaio. Aí, depois, logo foi 

mandado embora porque era um aluno muito 

problemático, segundo informações. 

A gente agradece aos alunos presentes, aos 

professores. Parabéns. É bom vocês conhecerem 

realmente como funciona o Parlamento capixaba, e 

esta Assembleia é uma referência nacional no que 

tange a gastos, no que tange a projetos e no 

alavancamento do estado do Espírito Santo. A 

Assembleia tem dado sua contribuição para que o 

estado continue avançando no caminho certo. Isso a 

gente agradece a vocês.  

É importante que vocês divulguem, que as 

pessoas participem mais do mandato de cada 

deputado. É isso que faz com que a sociedade tome o 

rumo certo. É isso que a gente precisa, que a 

sociedade se apodere do conhecimento das leis que 

alavancam nosso estado e o coloca onde está hoje, no 

patamar de reconhecimento do estado do Espírito 

Santo em nível Brasil. Então, obrigado pela presença 

de vocês. Sejam todos muito bem-vindos.  

Deputado Marcelo Santos, nosso presidente, 

esta Casa de Leis tem demonstrado aqui, em nível de 

Brasil, Deputado Euclério, a referência que nós 

somos em nível de Brasil, no que diz a gastos e 

outras coisas mais. A Assembleia Legislativa tem os 

deputados que são parceiros do estado do Espírito 

Santo, independente da base ser oposição ou não, 

mas cada um dá a sua contribuição.  

A gente ouve muito bem nas ruas até sobre o 

trabalho de V. Ex.ª à frente desta Casa. O trabalho de 

V. Ex.ª nesta Casa também. Quando eu falo até, é 

porque tem os outros demais que fazem cada um uma 

linha, e a gente respeita muito isso. V. Ex.ª é um 

grande parlamentar, eu tenha certeza disso. Por isso 

foi reconduzido a esta Casa de Leis, porque trabalha 

sério. Isso a gente entende e ouve nas ruas.  

Quero dizer que nós, do município de Serra, 

não logramos êxito nesta questão da reeleição, 

deputado, mas nós trabalhamos com dois anos de 

muito afinco para que pudéssemos levar 

desenvolvimento ao município de Serra e a outros 

municípios do estado do Espírito Santo. Fomos 

parceiros desta gestão, como fui parceiro também da 

gestão passada, do ex-governador e agora atual eleito, 

o Governador Renato Casagrande. Nós também o 

ajudamos na época. A nossa função aqui, no estado 

do Espírito Santo, é de fiscalizar os atos do Governo, 

mas também contribuir para que ele possa dar a 

retribuição, aquilo que o capixaba realmente 

depositou de confiança nos Governos eleitos. E quero 

só agradecer também ao atual Governo que cumpriu 

aquilo que foi prometido aos municípios. E a Serra 

está assinando um convênio, Deputado Dary, assinou 

um convênio de oito milhões e trezentos mil reais, 

sobre os equipamentos para equipar o Hospital 

Materno Infantil, de Serra. Isso foi uma promessa 

antes de campanha e está sendo cumprida. 
 

Então, quero, assim, agradecer ao atual 

Governo que foi lá, a época, e em uma visita falou 

que iria contribuir para que aquele hospital pudesse 

funcionar até 2019, 2020, com a aquisição desses 

equipamentos no valor de oito milhões e trezentos 

mil reais. Isso o Governo está cumprindo.  

 

Foi assinado na semana passada, eu estive 

presente junto do secretário de Saúde de Serra, junto 

com o atual Prefeito Audifax, e nós assinamos esse 

convênio. Isso é bacana. Foi promessa feita antes de 

campanha que agora está sendo cumprida pelo atual 
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Governo. Quero agradecer em nome da população de 

Serra por esse convênio, que foi prometido Deputado 

Dary, antes, volto a falar, antes de eleição, porque eu 

estava presente em uma visita à obra em Serra, uma 

obra que vai atender ao estado todo. Isso é bacana, o 

Hospital Materno Infantil, em Serra Sede. 

É uma forma de a gente também agradecer. 

A gente critica, puxa, quando precisa puxar, mas 

também tem que falar o que é bom. Eu quero 

agradecer ao Governo por esse investimento no 

município de Serra.  

Deputado Dary Pagung, V. Ex.ª. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Bruno Lamas) 

 

O Sr. Dary Pagung – (PRP) – Deputado 

Jamir, quero te parabenizar. V. Ex.ª é um deputado 

que representa muito bem o Espírito Santo, 

principalmente a sua cidade, o município de Serra. 

Prestando atenção na sua fala, V. Ex.ª fala sobre 

convênio no município de Serra e quero, assim, 

parabenizar V. Ex.ª pelo trabalho, o Prefeito Audifax. 

Esta Casa também tem um papel importante, 

teve um papel importante, quando trabalhou junto 

com o Governador Paulo Hartung, não só a 

Assembleia, mas todos os poderes do estado do 

Espírito Santo, como o Poder Judiciário, o Ministério 

Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública.   

Hoje, V. Ex.ª já viu no jornal, o Espírito 

Santo é o estado com as contas mais organizadas do 

país. O jornal Metro fala que: o estado é nota A na 

capacidade de pagamento. A Gazeta: o Espírito 

Santo é o único do país a ganhar nota máxima do 

Tesouro. A Tribuna: estado é o único a ter nota 

máxima do Tesouro.  

Então, eu acredito muito que esta Casa 

ajudou muito o estado do Espírito Santo a chegar 

num resultado tão bonito, principalmente agora, no 

final de Governo. Nós analisamos, tem muitos 

estados da Federação, como o nosso estado vizinho, o 

Rio de Janeiro e os estados do Rio Grande do Sul, de 

Minas Gerais que estão sem capacidade de 

investimento, sem capacidade de pagar a folha de 

pagamento, os seus fornecedores e o Espírito Santo 

está sendo exemplo para o país. 

Quero aqui parabenizar os trinta deputados 

desta Casa, que sem dúvida nenhuma, foram 

parceiros do Governo do Estado para que nós 

pudéssemos ter chegado nesta meta que hoje toda a 

imprensa do estado do Espírito Santo está 

anunciando, que o estado do Espírito Santo é nota A, 

segundo o Tesouro Nacional. Então, parabéns, 

também por V. Ex.ª.  
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Erick Musso) 

 

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

Deputado Dary Pagung, nosso presidente da 

Comissão de Finanças. É isso que é bacana. É um 

estado pequeno, em nível de Brasil, mas grande 

nessas informações bacanas e de referências. É disso 

que a gente precisa, estar com as contas em dia, no 

caminho certo. Vai dar sequência, vem o governador 

Renato Casagrande, está assumindo agora. Vai pegar 

o estado organizado para trabalhar.  

Isso é de se comemorar também, gente. É 

isso que a gente precisa. Nós que trabalhamos juntos 

aqui, como o Dary falou, todos os trinta deputados 

fizeram, deram e estão dando a sua contribuição. 

Então, assim, por que não? Agora, não é hora de estar 

esticando a corda, e sim, de olhar para frente para que 

todos nós possamos nos dar as mãos para que o 

estado continue avançando e crescendo cada dia 

mais. É isso que a gente torce. Quem seja o novo 

gestor que vai assumir que faça e faça bem, porque 

quem sai ganhando é quem está aqui no nosso estado, 

a população capixaba e as pessoas que aqui moram. É 

para isso que a gente torce, não é, doutor Severino? 

Para que as coisas continuem caminhando e 

caminhando bem, porque quando o Estado vai bem, a 

nossa família vai bem e a população sai ganhando. 

Então, quero aqui agradecer, mais uma vez, 

aos demais colegas. 

Deputado Marcelo Santos, devolvo a palavra 

a V. Ex.ª e deixar um abraço para o Deputado 

Prefeito Guerino Zanon, que se faz presente nesta 

Casa de Leis. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado José Esmeraldo) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PDT) – Concedo a palavra à Deputada 

Janete de Sá. (Pausa) 

Não estando presente, Deputado José 

Esmeraldo. 

Concedo a palavra ao Deputado José 

Esmeraldo. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – 

Senhor presidente, senhores deputados, quarta-feira, 

o plenário está cheio, para não dizer o contrário.  

Satisfação muito grande em voltar a esta 

tribuna da qual sou frequentador assíduo. É 

importante que os deputados venham aqui para fazer 

as suas falas. 

Gostaria também de fazer uma solicitação ao 

Presidente Erick Musso. Gostaria de fazer uma 

solicitação a V. Ex.ª, deputado, no que tange à 

questão da nossa fala para fora. Em outros rincões, 

em outros municípios, é muito importante que a 

nossa fala seja repercutida, deputado, meu amigo, 

brilhante deputado da ponte. Pode-se chamar de 

deputado da ponte. É importante a sua presença nesta 

Casa, Deputado Euclério. 

Quero fazer uma solicitação a você, 

Deputado Erick, no que tange à questão da nossa fala 

repercutir lá fora. Grande parte dos deputados aqui 

ninguém conhece lá fora, até mesmo porque são 

poucos que vêm aqui para fazer fala. São poucos 
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aqui, tem uma meia dúzia. Esta que é a verdade! Que 

tem coragem de falar aqui são poucos e este aqui é 

um cara que tem coragem, porque não tem rabo preso 

com ninguém. 

Sempre falo para o Doutor Hércules, que está 

sentadinho ali. Doutor Hércules é um sobrevivente e 

eu também, Doutor Hércules. Passamos numa curva e 

quase que saímos pela tangente. Quase que fomos 

pela tangente, mas, graças ao bom Deus, estamos 

aqui vivos e vamos dar trabalho, pode ter certeza, 

vamos dar trabalho aqui a partir do ano que vem. Vai 

depender da forma como vamos ser tratados. Temos 

quatro anos. Se for um tratamento igualitário, tudo 

bem. Se não for, aí são quatro anos da tribuna. Eu só 

dou no fígado. Não acerto no lugar que não dói, não. 

Quero saudar o Prefeito Guerino, que só 

aparece aqui de três em três anos, mas hoje ele 

apareceu. Devia ter aparecido antes da eleição, 

importante. 

Quero aqui saudar todos vocês e dizer que 

agradeço de coração a todos aqueles nossos amigos 

que disputaram com a gente a eleição. Não foi uma 

eleição fácil, eleição muito difícil. Então, volto a falar 

porque o agradecimento é importante, você agradecer 

às pessoas que colocaram seus nomes. 

Quero também agradecer à Luzia Toledo, 

que foi uma pessoa que lutou muito para que o nosso 

partido não fosse, cada vez mais, para o fundo do 

poço. 

Quero agradecer, de coração, a todos os 

nossos amigos. Eu estava até com a lista, a relação de 

nomes aqui comigo, mas, como eu troquei de paletó, 

então eu deixei no outro paletó. Mas eu queria citar o 

nome de todos: Arnaldinho Borgo. Arnaldinho Borgo 

foi um cara importante. A vários colegas nossos, 

queridos amigos que participaram desta eleição, o 

nosso muito obrigado. Porque vocês foram, também, 

fundamentais para que o MDB, hoje, pudesse ter aqui 

dois deputados: o Doutor Hércules, que veio em 

queda livre. O Doutor Hércules, que teve trinta e três 

mil votos, quarenta e três mil votos, veio 

despencando, coitado, e chegou aos trinta. E José 

Esmeraldo, que teve vinte e três, foi para os vinte. 

Não foi fácil! Não foi fácil.  
 

Quero agradecer a Deus, porque, sem Ele, na 

verdade, nós não somos nada. Agradecer por tudo 

isso que aconteceu. Se eu estou aqui, agradeço a Ele 

e, depois, àqueles que acreditaram e votaram no 

Deputado José Esmeraldo. Uma eleição em que 

faltou muito, muita coisa faltou ali. Nós não podemos 

nos preocupar só conosco, na eleição, não. Nós temos 

que nos preocupar é com o conjunto. Essa é que é a 

realidade! Preocupar-nos com o conjunto, o conjunto 

do partido, e não houve essa preocupação. Cada um 

correu para um lado, principalmente os poderosos.  

Volto a falar no que tange à questão do 

mosquito. Ontem eu falei, a chuva está aí. As pessoas 

têm que tomar cuidado em suas casas, em função 

desse Aedes aegypti, que é um mosquito perigoso. 

Ele mata. Na verdade, ele mata e é muito triste 

quando uma família tem um óbito em função desse 

inseto pernicioso, venenoso, que traz uma tragédia 

para os lares.  

Então fica aqui o nosso aconselhamento, a 

nossa orientação, a nossa solicitação, para que todas 

as pessoas procurem olhar com muita 

responsabilidade os seus terrenos, se moram em casa. 

Também não jogar lixo na rua. É importante que as 

pessoas olhem com muito carinho, para que não 

aconteça algo de pior. São coisas simples, mas a 

menor distância entre dois pontos é uma reta. Mas é 

importante a gente falar porque, no dia a dia, nós que 

estamos acostumados a levantar e, às vezes, você vê 

uma vasilha com água ali ou um plástico. É 

importante que a gente tire, que a gente ajude 

também o setor público. O setor público não pode 

fazer tudo. Ele tem que fazer alguma coisa para que a 

população possa não ter essa decepção de ter um 

membro da sua família vindo a óbito, em função de 

uma situação como essa.  

Por isso, quero saudar aqui o nosso amigo 

também de Cariacica, brilhante deputado, que 

também ficou na pinguela. Você ficou na pinguela, 

também!  

Quero fazer uma saudação especial, até por 

orientação do nosso querido amigo Marcelo Santos, a 

todos os alunos que estão na galeria. Parabéns. 

Voltem. Podem voltar. É importante a presença de 

vocês aqui. 

Quero citar aqui o nome dos nossos amigos, 

porque tem muita gente que ganha a eleição e depois 

esquece. Eu não esqueço, não! 

Estão aqui os que participaram e, Doutor 

Hércules, V. Ex.ª também deveria falar a mesma 

coisa: André Garcia, Arnaldinho Borgo, Aécio 

Matos, Branca do Açaí, Dalton Perim, Distone, 

Doutor Adail, Doutor Hércules, Evelyn Macedo, José 

Esmeraldo que fala da tribuna, Leila Moura, Lucas 

Scaramussa, Luzia Toledo, Marcos Damiani, Penha, 

Ramon Garcia e Zilda Guimarães.  

A todos esses amigos, o meu muito obrigado, 

e acredito que o obrigado também do Doutor 

Hércules, porque foi o somatório de forças de cada 

um que hoje a gente pode estar nesta tribuna e dizer: 

ficaremos mais quatro anos aqui representando, com 

muita determinação, com muita competência, com 

muita boa vontade, com muita responsabilidade e 

com muito respeito a uma parcela significativa da 

população do nosso estado.  
 

O meu muito obrigado! 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Marcos Bruno e 

Cláudia Lemos) 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 

Presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) – Deputado Bruno. 
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O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Quero 

agradecer e cumprimentar o Prefeito Guerino Zanon, 

Presidente da Amunes e ex-deputado; cumprimentar 

o prefeito Audifax Barcelos, que se faz presente, e 

fazer uma proposta. Temos convidados, senhor 

presidente, e parece que o presidente da Amunes quer 

se manifestar. Sugiro à Mesa que consulte o plenário 

para que possamos fazer, neste momento, a fala do 

presidente da Amunes. Em seguida, damos sequência 

à fase das Comunicações para fazer prevalecer a 

cortesia nesta Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) – Consulto os colegas de plenário. Os 

Deputados que aprovam, permaneçam como estão.  

(Pausa) 

Aprovado. 

Queria também autorizar a entrada. Vi o 

Brizola, que está sem terno; Juninho, que está sem 

terno; e alguns prefeitos. Que possam se fazer 

presentes no plenário neste momento, de uma forma 

excepcional.  

O prefeito Gilson Daniel está aí. 

Passo então a palavra ao Prefeito Guerino 

Zanon, Presidente da Amunes.  

 

O SR. GUERINO ZANON - Bom dia a 

todos! 

Marcos Bruno, querido colega. Quero 

cumprimentar todos os nobres deputados, os colegas 

de plenário, Casa que tive o prazer já de estar de 

2007 a 2008 e depois de 2015 a 2016. É um ambiente 

que sempre gostei de frequentar e é um prazer 

retornar. 

Quero cumprimentar os meus colegas 

prefeitos e também a prefeita Céia, que está presente, 

o Juninho, o Brizola, Ermínio e Audifax, nosso 

prefeito de Serra. 

O Juninho e o Brizola não se acostumaram 

ainda que para adentrar ao plenário tem que estar de 

terno e gravata. Mas vão se acostumar. 

Cumprimentar os demais presentes no 

plenário; os servidores desta Casa, obrigado 

novamente pelo carinho de sempre. Cumprimentar e 

desejar um bom dia a todos que nos acompanham 

pela TV Assembleia. 

Senhor presidente, Mesa Diretora, meus 

agradecimentos, como presidente da Amunes, por 

este espaço - cumprimentar o Prefeito Gilson Daniel, 

Deputado Enivaldo -, para que possamos conversar 

um pouquinho sobre uma demanda que já tem mais 

de vinte dias, nos fazendo tomar as perigosas estradas 

para, constantemente, estarmos em reuniões aqui em 

Vitória, para discutir os assuntos de interesse não dos 

prefeitos, mas dos cidadãos que habitam os nossos 

municípios, Deputada Raquel. 
 

Fez-se necessário e este é o ambiente 

propício para a gente dialogar não só com quem 

conquistou o direito de votar, que são os deputados, 

através das urnas, mas também conversar com a 

população do estado do Espírito Santo. Nós sabemos 

as dificuldades que o Estado do Espírito Santo vem 

enfrentando desde o final de 2014. Nós sabemos que 

a crise que se abateu todo o país é muito pequena 

comparada à crise que o Estado do Espírito Santo e 

sua população foram acometidos nesses últimos três 

anos: 2015, 2016, 2017.  

Os nobres deputados e eu, que estava aqui 

também, nos recordamos quando, na virada de 2014 

para 2015, Deputado Gildevan, o governador atual, 

Paulo Hartung, solicitou a esta Casa para fazer uma 

alteração no Orçamento do Estado para 2015, 

retirando quase dois bilhões de reais no Orçamento, 

porque se não iam lhe entregar uma peça que, com 

certeza, não seria possível usá-la. Nós íamos dar uma 

peça orçamentária ao governador com mais de dois 

bilhões, sem ter a segurança que teríamos à 

arrecadação condizente. E a gente sabe que a peça 

orçamentária também influencia nos repasses dos 

demais poderes: da Assembleia, Tribunal de Justiça e 

outros órgãos.  

E ao longo desses três anos, 2015, 2016, 

2017, todos nós, prefeitos e prefeitas, e os senhores 

também, deputados, sabem o quanto foi difícil o 

Governo atual, primeiro, arcar com os compromissos 

deixados pelo Governo anterior, com os convênios 

assinados, em parcelas, alguns com pagamento 

integral em 2014, mas a maioria em parcelas, só que 

o Governo atual não tinha a receita suficiente e nem a 

reserva de recursos deixada pelo anterior, para cobrir 

os compromissos que o Estado assumiu com os 

Municípios capixabas.  

Foi feito um trabalho de recuperação neste 

Estado. Ontem mesmo, já saiu no Gazeta Online, 

novamente referências à administração estadual 

desses quatro anos. O Tesouro Nacional classifica 

essa administração, a gestão e o Estado do Espírito 

Santo, com classificação A, com relação aos 

pagamentos dos seus débitos e com a possibilidade 

de fazer novos empréstimos. Deixando para o 

Governo futuro uma situação invejável no equilíbrio 

das contas públicas. 

Ninguém, quem votou ou não votou no atual 

Governo, quem é a favor ou contra, ninguém pode 

deixar de admitir o trabalho no equilíbrio das contas 

públicas que foi praticado pelo Governador Paulo 

Hartung e toda a sua equipe, ao longo desses quatro 

anos. 

E essa situação, Presidente Erick, está nos 

permitindo sonhar com a possibilidade de realização 

de assinaturas de convênios tão importantes e 

necessários para que possamos tocar serviços e 

empreendimentos para a melhoria da qualidade de 

vida da nossa população. 
 

Não sei por que a boa prática, tanto política 

como administrativa, precisa ser combatida como 

está sendo, pela equipe de transição do futuro 

governador do estado do Espírito Santo. Não 

podemos aceitar os argumentos usados. E quero 

acreditar que os argumentos usados com relação aos 
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convênios são apenas pano de fundo para outras 

ações que estão por vir. 

Não posso aceitar que, se um Governo, 

durante quatro anos, prima pelas boas práticas e 

consegue chegar num final de Governo dando abono 

a todos os servidores públicos estaduais de um mil e 

quinhentos reais, tenha alguém, ainda, que queira que 

ele deixe esse abono para ser dado pelo Governo 

seguinte. Não é justo. Não é justo, Deputado Dary, 

com um Governo que tem recursos em caixa e a 

legislação permite, pois em nenhum momento ainda 

nos foi dito que a legislação que está aí, que é o 

Decreto n.º 2737-R/2011, assinado pelo ex-

governador Renato Casagrande, perdeu sua validade 

ou está sendo usada inadequadamente.  

Uma vírgula no final do art. 2.º do § 12º, fez 

com que a equipe de transição entrasse com pedido 

cautelar, e ontem, às 22h, o Conselheiro Sérgio 

Borges concedeu, para que não fosse permitido ao 

Estado fazer pagamentos integrais de convênios em 

obras que seriam realizadas em um prazo de doze 

meses. 

A Amunes se movimentou, deputados e caros 

prefeitos. Na assembleia de segunda-feira, 

solicitamos ao governador a alteração desse decreto. 

E ontem mesmo foi publicada essa alteração, 

Deputado Amaro, meu amigo Amaro.  

O que nos traz a esta Casa? Notícias 

divulgadas ontem, de que o nobre Deputado Bruno 

Lamas estava solicitando aos colegas assinaturas para 

um decreto legislativo tornando sem efeito um 

decreto governamental.  

Peço desculpas ao nobre deputado, mas já 

temos jurisprudência, do próprio Tribunal de Justiça, 

contrária a essa solicitação, que não sei ainda se foi 

protocolada aqui em plenário. E peço também aos 

caros deputados, nobres deputados, que, se, por 

ventura, essa solicitação de decreto parlamentar for 

colocada em pauta, uma aprovação, além de dar uma 

demanda, provocar uma demanda judicial, temos 

plena certeza - pelos todos julgados até o presente 

momento - de que será derrubada. É o que a 

jurisprudência tem mostrado. 
 

Mas mais do que isso, temos a certeza de que 

muito dificultará as ações dos gestores municipais. 

Vocês andaram por este estado durante o período 

eleitoral, vocês viram, sentiram as dificuldades de 

cada um dos prefeitos e prefeitas do Espírito Santo. E 

em um momento em que o estado tem recursos para 

pagar convênios à vista - e nunca vi, uma prática que 

deveria ser banida, uma prática que faz com que 

prefeitos e prefeitas assinem convênios e, depois, 

tenham que ficar a cada dois, três meses com o pires 

nas mãos pedindo ao chefe do Executivo e até aos 

colegas parlamentares para liberarem novas parcelas 

-, num momento em que alguém tenta dar 

tranquilidade às administrações municipais 

colocando os recursos integrais das contas da 

prefeitura, eu não posso aceitar que alguém seja 

contra isso. 

Justificar que o Estado sai perdendo por um 

atraso na execução do convênio não é verdade, 

porque a correção que o dinheiro que o Estado 

repassou teria no Tesouro, na conta do Tesouro do 

Estado, também a mesma correção nas contas dos 

municípios. E todos nós sabemos que a correção que 

for fruto da aplicação desses recursos, no final, na 

prestação de contas, tem que retornar para os cofres 

do Estado. Então, não se justifica. 

Justificar - e agora peço desculpas a quem 

usou a expressão - que os gestores municipais são 

irresponsáveis, aí, não podemos aceitar. Se nós 

fôssemos irresponsáveis, não deveriam ir atrás de nós 

para pedir o nosso apoio e os nossos votos com a 

nossa população. Tenho plena certeza de que os 

gestores municipais são responsáveis. E, se eu fosse 

governador, entregaria, com muito prazer, os 

recursos, integralmente, de cada convênio que fosse 

assinado. 

Senhoras deputadas, senhores deputados, 

minha querida Deputada Luzia, meus colegas 

prefeitos e prefeitas, sabendo que esse é o desejo de 

cada um dos senhores, peço que nos deixem 

trabalhar. Não estamos ferindo nenhuma legislação. 

Temos um Estado saneado, e o futuro governador vai 

receber este Estado com as finanças em ordem, com 

os convênios assinados em uma única parcela, com 

todos os recursos depositados nas contas das 

prefeituras, com todos os convênios assinados em 

mais de uma parcela com uma conta separada e os 

recursos garantidos para o futuro governador fazer 

jus aos compromissos que o Estado está assumindo. 

E, mais do que isso, vai receber entre duzentos e 

trezentos milhões livres para começar o que nós 

esperamos ser um belo Governo, porque esse é o 

desejo de quem votou e de quem não votou no doutor 

Renato Casagrande para governar este estado de 2019 

a 2022. 

Obrigado pela oportunidade, presidente. 

Obrigado aos nobres deputados e aos meus colegas 

aqui presentes. Um abraço a todos. 

  

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Doutor 

Rafael Favatto, Janete de Sá e 

Luzia Toledo) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Vou abrir espaço para os deputados que 

queiram se pronunciar, estou aqui com o livro de 

inscrição. Se até quiser fazer alguma pergunta... Não 

sei se o Guerino está à disposição dos deputados. 

 

O primeiro orador inscrito é o Deputado 

Euclério Sampaio, logo em seguida o Deputado 

Bruno. Se algum outro Deputado quiser fazer... 

Deputado Freitas, está aberta, à disposição. Deputado 

Majeski. 
 

Deputado Euclério, V. Ex.ª está com a 

palavra. 
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – 

Saúdo todos os prefeitos presentes na pessoa do 

nosso amigo, o Prefeito Guerino Zanon, de Linhares. 

E de forma muito respeitosa vou expressar a minha 

opinião e o que eu acho. Não sou contra o convênio 

com as prefeituras, não sou contra o abono, Prefeito 

Guerino. Sou contra a maneira que é feito, como está 

sendo feito. 

Este atual Governo pegou o Estado com mais 

de dois bilhões em caixa – por algum tempo fui 

enganado, que não tinha dinheiro, que o Estado 

estava quebrado.  

Durante três anos e meio o povo sofreu. Eu 

vivo e ando o estado todo, não ando apenas no 

município em que resido. Sofreu porque não tem 

saúde e as pessoas morrem nas portas e nos 

corredores dos hospitais; sofreu porque não tem 

segurança e os policiais militares e civis são 

perseguidos, principalmente militares; sofreu porque 

os servidores não têm reajuste, não têm reposição; 

sofreu porque é um Estado que não investiu nada na 

área social; sofreu porque é um Governo que pensou 

só em massacrar o adversário. Então este é o Espírito 

Santo em que eu vivo, em que eu ando.  

Queria que ele tivesse dado aumento não de 

mil e quinhentos, mas de dois, três mil desde o 

primeiro ano. E essa história de que não tinha 

dinheiro não existe, é balela a história do Governo. 

V. Ex.ª eu respeito os argumentos.  

É isso que eu não entendo e não posso aceitar 

que no apagar das luzes de um Governo que tanto fez 

o povo sofrer no Espírito Santo, porque no estado em 

que eu vivo, na cidade em que eu ando, o povo está 

sofrendo. É assalto, é assassinato, é falta de saúde, 

são as pessoas morrendo porque não têm um médico, 

não têm remédio: este é o Espírito Santo em que eu 

vivo. E no apagar das luzes se distribui dinheiro, se 

autorizam obras diversas! Sou a favor do convênio, 

mas por que no finalzinho de um Governo falido, 

onde o governador, em minha opinião, vai sair pela 

porta dos fundos?  

Então, se esse decreto que V. Ex.ª disse der 

entrada, eu, com todo o respeito, vou votar favorável. 

E não vou deixar de trabalhar, de exercer o meu 

mandato com medo de que alguém entre na Justiça, 

mas vou fazer a parte com a minha consciência, com 

aquilo que eu entendo que é correto e justo. E vou 

lutar para que governador ajude cada município deste 

estado, porque todos precisam de ajuda. Espero que, 

de fato, o atual governador deixe o Espírito Santo 

com pelo menos um terço do estado que ele recebeu. 

É só isso. 

No mais, esta Casa vai estar aberta para todos 

os municípios e todos os prefeitos. Agradeço a 

presença de vocês aqui, que muito nos honra nesta 

Casa de Leis. 
 

E também, senhor presidente, parabenizar o 

Tribunal de Contas na pessoa do Conselheiro Sérgio 

Borges, que tomou uma medida corajosa em 

contrário ao Governo do Estado, apesar de eu 

entender que é justo o convênio com os municípios. 

Obrigado, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Com a palavra o Deputado Bruno Lamas. 

Logo em seguida o Deputado Freitas e na 

sequência o Deputado Sergio Majeski. Se mais algum 

deputado ou deputada quiser se inscrever é só me 

falar. (Pausa) 

Deputado Hércules e Deputada Luzia. 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 

presidente, Deputado Erick Musso, senhores 

deputados e deputadas, quero também cumprimentar 

a todos que acompanham as nossas sessões através da 

TV Assembleia, a você, capixaba, que está sempre 

conosco.  

Sabemos que estas sessões são rebatidas para 

quase todo o estado e, hoje, é uma sessão das muitas 

importantes que aqui vivemos. 

Quero cumprimentar a todos os prefeitos e 

prefeitas aqui presentes, sejam muito bem-vindos! 

Alguns com passagem por esta Casa, como é o caso 

do ex-deputado Guerino Zanon, de quem já fui eleitor 

em determinado momento com muita satisfação, com 

muita honra e alegria; eu, meus pais, minha família, 

meus amigos e milhares de serranos.  

Quero cumprimentar a todos na pessoa do 

Prefeito Audifax Barcelos, prefeito da maior cidade 

do estado, da cidade mais complexa deste estado, 

uma cidade com seiscentos mil habitantes, com vinte 

e cinco mil famílias inscritas no programa Bolsa 

Família, um bom prefeito, bom gestor, um bom 

amigo com quem tenho muita alegria de dividir 

conquistas na cidade, pelo líder que é, pela 

capacidade que tem.  

Quero cumprimentar o Prefeito Audifax, é 

uma honra recebê-lo aqui na Assembleia Legislativa, 

e a todos carinhosamente.  

Quero, Deputado Erick, saber quantos 

minutos eu tenho. Não gosto de ultrapassar. Dez 

minutos? Ok. 

Mas é importante fazer alguns registros. O 

estado aqui apresentado não é o estado em que 

vivemos. Esse não é o Espírito Santo. O Espírito 

Santo é um estado que pode estar em vantagem, e 

certamente está, se comparado a alguns estados do 

Brasil que deram péssimos exemplos, como Rio de 

Janeiro, como Minas Gerais.  

 

O Governo de Minas Gerais, por exemplo, 

agora, a montadora Toyota toma quinhentas viaturas 

que foram compradas e não foram pagas. É verdade! 

O Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, com os seus 

erros com a previdência, que é um problema, uma 

questão a ser resolvida, e de forma respeitosa a todos 

os idosos e todos aqueles que deram sua contribuição 

nesta Nação, mas o Rio Grande do Sul erra na mão 

na previdência e compromete o Estado pelas 

próximas décadas.  
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Mas também podemos comparar o Espírito 

Santo com estados que vão bem, obrigado, que 

fizeram o dever de casa, que tiveram 

responsabilidade fiscal. Temos vários exemplos pelo 

país afora de estados que também fizeram o que é 

obrigação: se organizaram, alinharam as suas contas.  

O que nos assusta, o que nos preocupa, e hoje 

a preocupação maior da Amunes, ou, pelo menos, da 

representação da Amunes, não deve ser a Assembleia 

Legislativa. A Assembleia Legislativa tem o seu 

papel, a sua responsabilidade, nunca vai se furtar a 

esse papel. Aqui dentro temos bons debates, bons 

debatedores, divergências de pensamento, mas é uma 

Assembleia produtiva. Tudo o que o Governo do 

Estado do Espírito Santo precisou a Assembleia 

esteve ao lado com agilidade.  

Este deputado mesmo, que aqui fala, esteve 

entre os cinco deputados que mais votou com o 

Governo do Estado nas suas diversas reformas, nos 

TACs, nas prorrogações de convênios, no momento 

que precisou abrir o capital da Cesan, uma coisa 

difícil de votar, no momento que tivemos que 

prorrogar o reajuste do salário dos servidores, mas 

também votamos, várias vezes, suplementações de 

crédito, votos de confiança, recurso para construção 

de presídios, entre outros.  

No meu entendimento, o Governador Paulo 

Hartung vai ao contrário da sua história. Um homem 

respeitado por seu trabalho, por sua vivência, 

experiência, mas neste momento dá um péssimo 

exemplo, vai à contramão mesmo da sua história de 

vida.  

Sabemos, e aqui ninguém é contra, Prefeito 

Guerino, os convênios. Todos os deputados são 

favoráveis aos convênios. Os municípios, hoje, vivem 

literalmente com pires na mão, precisando de ajuda. 

O pacto federativo, ou um novo pacto federativo, é 

uma coisa que é um sonho ainda. A gente sabe que o 

Governo Federal abocanha os recursos, que chegam 

poucos ao estado e chega quase nada aos municípios, 

engessando o gestor.  

A gente sabe que o Governo Federal coloca 

lá três, quatro, cinco milhões para a construção de 

uma creche ou de uma escola e deixa o custeio o 

resto da vida com o gestor da cidade, com o prefeito, 

e o gestor tem duas opções: ou ele mete o pé no 

acelerador e inaugura sua obra, porque o dinheiro o 

Governo Federal deu boa parte dele, e depois não tem 

como colocar o professor, o merendeiro, o vigilante, 

a ajudante, o estagiário, o cuidador, ou então ele tira 

o pé do acelerador e vai medindo e não consegue 

fazer a entrega da obra. Dizem na roça que só sabe a 

temperatura da panela a colher. Essa é a vida dos 

prefeitos, nós reconhecemos.  

Mas quando eu digo que o Governador Paulo 

Hartung vai à contramão da sua história, e quem está 

dizendo isso, hoje, é o Tribunal de Contas. 

Repito: hoje, a Assembleia não deve ser o 

principal ponto de preocupação da Amunes, e sim o 

Tribunal de Contas. A decisão veio do Tribunal de 

Contas, uma análise técnica do Tribunal de Contas. 

Que vai ser julgada por um Pleno, ótimo! Melhor 

ainda para a democracia, melhor ainda para o debate, 

melhor ainda para o nosso estado. Agora, aqui entre 

nós, esses convênios, a maioria deles, já estavam 

prontos há muito tempo. A secretaria já havia 

elaborado as propostas, os planos de trabalho já 

poderiam ter sido assinados há muito tempo. Os 

prefeitos já poderiam ter recebido a primeira, a 

segunda, a terceira, a quarta parcela, e não haveria 

nem a necessidade de a gente estar discutindo isso 

aqui. O Governador Paulo Hartung nega sua própria 

história, neste momento, com essas canetadas 

desenfreadas.  

Deputado Erick, solicito cinco minutos para 

concluir meu pronunciamento. 

E aqui dizer que o Estado que foi herdado é 

um Estado desequilibrado, aí também é negar a 

história do nosso Estado. Aqui está indo bem, porque 

não pegou um Estado como o Rio de Janeiro. A 

grande verdade - e as urnas disseram isso, não quero 

fazer um debate político, mas quem é o dono da 

razão, verdadeiramente, é a população – é a eleição 

de Renato Casagrande ao Governo do Estado. É a sua 

própria eleição!  

O Estado foi deixado com dois bilhões de 

reais em caixa, e ainda tinha mais dinheiro, que é o 

dinheiro da espécie de compensação pelo fim do 

Fundap, aquele dinheiro do BNDES, a meio por 

cento, que tinha mais de dois bilhões, e vai ser 

entregue com menos de setecentos mil reais em 

caixa. E isso que estou dizendo aqui, agora, eu disse 

ao longo do nosso mandato.  

Esse dinheiro, por exemplo, que está a meio 

por cento, se aplicado no Banestes, se fosse feito 

chegar ao pequeno empresário, aquele que gera 

oportunidade, renda, riqueza, verdadeiramente, neste 

estado, neste país, teria girado. Talvez, teríamos 

lucro, bastava acreditar. Mas não! Ele foi usado para 

algumas obras, para convênios. Então, por que agora, 

de forma acelerada, dizer – eu disse aqui, há mais de 

um ano - tem um bilhão em caixa de recurso próprio. 

Chegaram a dizer que eu estava beirando a loucura, 

os críticos destrutivos. A opinião desses não importa. 

Depois o Secretário da Fazenda vir aqui dizer que 

tem um bilhão em caixa e agora dizer que vai deixar 

trezentos milhões em caixa! Trezentos, já quer 

abaixar para cento e cinquenta milhões, porque já 

estão anunciando aí uma antecipação dos direitos dos 

royalties, sendo que a Assembleia também votou 

uma lei, vinda do próprio Governo, que regulamenta 

o pagamento e a distribuição de royalties. 

Para que isso de forma acelerada? Vai deixar 

trezentos milhões – quer antecipar cento e cinquenta 

–, cento e cinquenta milhões em caixa! Que dinheiro 

é esse? Que dinheiro é esse? 

Nós temos que governar para os capixabas, 

para aqueles que mais precisam. Ninguém aqui é 

contra o convênio. Nós só defendemos que esses 

convênios sejam feitos, sim, de forma parcelada, 
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como é feito historicamente neste Estado, como foi 

feito no Governo Casagrande, como foi feito no 

Governo Paulo Hartung até quarenta e cinco dias, 

cinquenta dias para terminar o Governo. 

E a gente se assusta com mais coisas. Tem 

chegado, senhores prefeitos, muitos créditos 

suplementares, chegou o orçamento, o reajuste do 

servidor. Legal! Por que não deu antes? Servidor 

precisa de reajuste, sim, mas quer dar dez por 

cento. O tíquete-alimentação, no orçamento do 

ano passado, o impacto foi de trezentos e vinte e 

nove milhões de reais. Imagine com o reajuste agora 

também de mais cinco por cento? Quanto é o 

impacto, setecentos milhões? 
 

Então, que essa transição seja uma transição 

respeitosa. Que essa transição seja uma transição 

transparente.  

 

E eu parabenizo a atitude do Tribunal de 

Contas. Nós sabemos que, entre os argumentos 

técnicos – eu não li ainda a decisão lá, mas o que a 

imprensa divulgou –, tem prefeitura que pode receber 

o recurso sem nem sequer ter o projeto contratado. Se 

tiver, melhor ainda. E a gente sabe que dinheiro em 

caixa gira.  

É direito do governador atual e é direito do 

próximo ter o recurso em caixa, fazer esse recurso 

girar para o benefício dos capixabas, traçando as 

prioridades, cumprindo as prioridades e mantendo em 

dia. Porque este foi um histórico do Governo 

Casagrande: pagar em dia. Pagar em dia é obrigação 

de Paulo Hartung, é obrigação de Casagrande, é 

obrigação de todos nós. 

 

Então, nós temos convicção de que esses 

convênios serão mantidos na sua íntegra. Falo isso 

como alguém que conhece Renato Casagrande há 

vinte e cinco anos e convive com ele há vinte e cinco 

anos. Aliás, para concluir, além de me dirigir 

novamente aos prefeitos, me colocar inteiro à 

disposição, sou um homem do diálogo. Não sou 

presidente desta Casa, não presido comissões 

importantes, não sou o líder do Governo, sou amigo 

dos meus amigos, deputados e deputadas, 

trabalhando com franqueza. Estou à disposição da 

Amunes, à total disposição, na minha humildade, na 

minha simplicidade. 

 

Por fim, deixar registrado que quem foi 

prefeito e quem é prefeito sabe que o Casagrande foi 

o governador do Fundo de Apoio aos Municípios, da 

divisão igualitária aos municípios. Independente da 

cor da bandeira, se era vermelha, azul, verde ou 

amarela, o recurso chegava, proporcional, mas 

chegava. E nós sabemos que, lamentavelmente, esse 

fundo foi extinto. Se esse fundo ainda existisse, 

talvez, hoje, não estaríamos aqui neste debate, que é 

importante, que é oportuno, mas poderíamos estar 

produzindo aqui algo muito melhor para os 

capixabas.  

Eu agradeço a oportunidade, senhor 

presidente, e devolvo a palavra a V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Deputado 

Freitas. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Nobres colegas, 

deputados e deputadas, Mesa Diretora, senhores e 

senhoras prefeitos e prefeitas, que nos visitam nesta 

manhã, quero cumprimentar o presidente da Amunes, 

Deputado Guerino Zanon, e quero cumprimentar o 

prefeito de Pedro Canário, Bruno 5 Estrelas, lá do 

extremo Norte do estado, que o cumprimento em 

nome de todos os prefeitos. 

Deputado Guerino, eu penso da mesma 

forma que o Deputado Bruno Lamas, que o momento 

pudesse ser de oportunidade de confraternização. 

Seria mais nobre, seria muito mais nobre a visita e o 

encontro desse número até representativo de prefeitos 

com os deputados. Isso é muito importante que 

acontecesse mais vezes durante a gestão, haja vista o 

que o Deputado Bruno já disse aqui, a bela parceria 

desta Casa, do Parlamento do Estado do Espírito 

Santo com o Governo do Estado, e por que não dizer, 

com os prefeitos. 

Quero cumprimentar o pronunciamento do 

Deputado Bruno Lamas. Foi um pronunciamento 

quase irretocável, um pronunciamento belo, bom de 

ouvir e que dá recado, respostas a contento, com 

propriedade, com respeito, com diálogo, com 

fundamento. Então, foi um belo pronunciamento e eu 

o cumprimento por isso.  

Mas eu quero ir além, eu quero que vocês me 

ajudem a recordar a situação que o nosso Estado se 

encontrava em 2002, e qual que foi a proposta para 

que nós pudéssemos tirar o Estado da situação em 

que estava. A proposta era que nós nos uníssemos, 

que tivéssemos uma unidade de gestão com os 

gestores, com o chefe do Executivo estadual, com os 

executivos municipais, com os parlamentos, o 

Parlamento estadual e todos os parlamentos 

municipais, com a sociedade civil organizada por 

completo, com a bancada federal, os três senadores e 

os dez deputados federais. Esse era o movimento e o 

movimento que fez com o que o Estado saísse do 

abismo e chegasse onde nós estamos, literalmente, 

onde estamos. 
 

Quero recordar o Deputado Guerino Zanon, 

que citou a avaliação que ora o chefe do Executivo 

tem, mas que poderia ter citado também a mesma 

avaliação que o Renato Casagrande teve ao final do 

seu Governo. Foi a mesma avalição, Deputado 

Guerino Zanon. Foi nota A, do Ministério da Fazenda 

para todos os setores, para o Governo, foi nota A. Aí, 

eu repito o que o Deputado Bruno já disse, foram 

deixados dois bilhões no cofre do Governo do 

Estado, e o Renato teve que pagar um preço grande 

nesta Casa, com CPIs procurando cabelo em ovo, 

gente! Sugerindo para o Tribunal de Contas que 
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rejeitasse as contas do Governador Rentado 

Casagrande por duas ocasiões, contas que tiveram 

classificação de nota A.  

Isso mostra que, naquele momento, este 

Estado, que se uniu para sair do abismo, por liderança 

de alguém que fez, naquele momento, o movimento 

de o quanto pior, melhor, o movimento de 

desestabilizar o Estado, quebrar a unidade que nós 

construímos para tirar o Estado do abismo. Fez o 

movimento e este movimento, Deputado Guerino 

Zanon, prejudica as relações. Não é movimento do 

diálogo, de ações republicanas que foram instituídas 

no nosso estado ao logo de mais de uma década. 

Rompe relações institucionais importantes: relação 

com senadora; relação com parlamentares, como o 

Deputado Theodorico Ferraço; relação com prefeitos, 

como o prefeito importante de Vila Velha; relações 

com pessoas importantes deste estado, como o Luiz 

Paulo Vellozo Lucas. E esses rompimentos, essa 

desunião faz com que o nosso estado flerte com um 

retrocesso. E isso precisa ser considerado. 

Políticas republicanas que foram alcançadas 

ao longo dessa mais de uma década, como, por 

exemplo, o programa Estado Presente, que todos os 

prefeitos, que estão aqui, sabem a importância do 

programa Estado Presente, que devia ter deixado de 

ser um programa de Governo e passar a ser um 

programa de Estado. O Estado precisa estar 

executando o programa Estado Presente, que tirou o 

estado da marca negra, da marca ruim de ser o estado 

com os maiores índices de violência do nosso país, e 

melhorou consideravelmente os índices, mas foi 

deixado de lado. 

Foram cortados linearmente os investimentos 

na área de segurança e na área da saúde, como bem 

falou o Deputado Bruno Lamas, um corte de vinte 

por cento linear. Todos vocês sabem, principalmente 

do Executivo, que corte linear é um corte burro. Não 

é um corte inteligente. 

Tem áreas que a gente pode cortar cinquenta 

por cento, mas tem área que não pode cortar nada, 

como gasolina de viatura. Um corte, Deputado 

Guerino Zanon, de zerar os concursos de inserção de 

policiais no efetivo. Tem quatro anos que este estado 

não tem um concurso de novos policiais. E eu cansei 

dizer aqui dessa tribuna, que em quatro anos, foram 

para a reserva dois mil novos policiais para a reserva. 

E são dois mil policiais a menos no efetivo da Polícia 

Militar. 

Aí, nós estamos pagando o preço. A relação 

com essa instituição, de quase dois séculos, a relação 

da Polícia Militar, que fez com que acontece o 

fevereiro negro, que o mundo inteiro pôde ver no 

nosso estado. Isso não devia ter acontecido.  

Eu, da mesma forma que o Deputado Bruno, 

peço alguns minutos para encerrar, senhor presidente.  

Então, o nosso estado não merece esse tipo 

de diálogo. Gostaria de estar vendo aqui, Deputado 

Guerino Zanon, setenta e oito prefeitos, gostaria de 

estar vendo setenta e oito prefeitos. Mas muitos, 

muitos - e eu poderia citar nomes, mas prefiro não - 

não estão aqui, porque apoiaram A, B ou C, contra a 

vontade do governador, que foi convidado ou 

convocado um prefeito no gabinete e dito: Se apoiar 

fulano de tal, não tem o convênio depois da eleição. 

E não teve o convênio. Que gestão republicana é 

essa? Que corta o Fundo Cidades? Como bem disse o 

Deputado Bruno, que colocava recursos de forma 

republicana em setenta e oito municípios.  

Vila Velha recebia treze milhões e oitocentos 

por ano. Mas Pedro Canário recebia dois milhões. 

Setenta e oito municípios recebiam recursos do 

Fundo Cidades, para que vocês pudessem aplicar de 

acordo com as necessidades dos municípios, e cadê o 

Fundo Cidades? Por que não continuou com um 

programa republicano como esse, que não tem o 

partido do prefeito, que não tem acordo do prefeito? 

E eu pergunto para os amigos prefeitos: quantos 

convênios assinaram ao logo dos quatro anos? 

Quantos convênios cada um de vocês assinaram logo 

dos quatro anos? A grande maioria está assinando o 

primeiro convênio do atual Governo, o primeiro 

convênio. E aí para dizer que assinou um convênio e 

pagou, quer pagar de parcela única. 

E eu repito, quando foi que os amigos 

prefeitos e prefeitas, quando foi na história, de que 

foi prefeito - como o Guerino está pela terceira ou 

quarta vez e o Brizola está pela terceira vez - quando 

foi que assinaram um convênio e receberam o recurso 

de forma integral? Quando foi? Nunca. Por que agora 

quer pagar de uma vez? Quer pagar de uma vez 

porque quando chegou ao Governo, encontrou 

convênios assinados e pediu dinheiro de volta das 

prefeituras, por isso que quer pagar de uma vez. Fica 

imaginando que o sucessor vai fazer da forma como 

foi feito; porém, o sucessor, que toma posse em 1.º de 

janeiro, tenham certeza vocês todos, é homem do 

diálogo, é homem republicano, na essência da 

palavra, que trata setenta e oito municípios de forma 

igual.  
 

Tem prefeito no Espírito Santo que até hoje 

não sabe como está o gabinete do governador, que 

não teve uma visita. Pediu visita insistentemente e 

não conseguiu uma fala com o governador, um estado 

pequeno de setenta e oito municípios. Não é dessa 

forma. Está pagando o preço do comportamento, do 

comportamento.  

 

Precisamos que o nosso estado seja de volta 

um Estado que tenha unidade política, um Estado em 

que os trinta parlamentares, o Governo do Estado, a 

bancada federal por completo e os prefeitos tenham 

harmonia, sentem à mesa e façam um diálogo. E a 

gente trabalha para o Estado ser cada vez melhor, que 

programas como o Programa Estado Presente passem 

a ser programa de Estado e não programa de 

Governo. Nosso estado é pequeno, setenta e oito 

municípios. O nosso estado tem total possibilidade de 

ser gerido de forma que só desenvolva em todos os 

setores.  
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Termino da mesma forma: estou aberto ao 

diálogo. Podemos, sim, dialogar; podemos, sim, 

assinar os convênios, mas assinar o convênio da 

forma como em toda vida fizemos convênios. Por que 

não parcelado? Não concordo, em hipótese nenhuma, 

de que não possa ter uma fiscalização em cada 

parcela aplicada, porque tem municípios com alta 

capacidade de fazerem o investimento; agora tem 

município que não faz a aplicação correta e, portanto, 

não fazendo a aplicação correta, não tem direito à 

segunda parcela. Nós temos que cuidar desse recurso. 

Ele não é nosso. E por que não ter a primeira, a 

segunda, a terceira, a quarta parcelas, desde que 

apliquem bem cada uma delas. 

Estou aberto ao diálogo. Penso que 

precisamos continuar com o nosso estado numa 

unidade total em favor do desenvolvimento 

econômico e social. 

Tenho dito. Muito obrigado! 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos à Mesa. Cumprimento o Prefeito 

Guerino e, cumprimentando o Guerino, cumprimento 

os demais prefeitos aqui, cumprimento os colegas 

presentes no plenário, aqueles que nos visitam nas 

galerias no dia de hoje, os funcionários da Casa e 

aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. 

Acho lamentável que a gente esteja tendo 

essa conversa sem uma preparação. Não sabia que 

hoje íamos tratar disso, então precisaríamos estar 

aqui muito bem fundamentados e com outras pessoas 

presentes. 

Apresentei um projeto no ano passado, um 

projeto em que, quando terminasse um Governo e 

houvesse a equipe de transição, que isso fosse 

acompanhado por, pelo menos, três funcionários de 

carreira do Tribunal de Contas, e que o Tribunal de 

Contas desse o aval no final de qual é a real situação 

do Estado, de tal forma que acabasse com essa 

polêmica de quem está saindo disse que deixou 

dinheiro em caixa, quem está entrando disse que está 

tudo falido, e a história é sempre a mesma. É assim 

nos municípios, é assim no Governo de Estado, e não 

interessa quem seja que está entrando e saindo, é 

sempre a mesma história. 
 

Mas, curiosamente, o projeto foi dado como 

inconstitucional por esta Casa. Não sei onde estava a 

inconstitucionalidade de você oferecer transparência 

e um grande serviço à sociedade, que em meio a 

polêmicas como esta fica perdida sem saber em quem 

acreditar. 

Não conhecemos as contas do Estado a rigor, 

para saber, exatamente, o que pode ou não pode ser 

feito. Então, respeitando muito o Deputado Guerino, 

uma pessoa de que gosto muito, mas todo mundo 

sabe que o Deputado Guerino é aliado de primeira 

hora do Governo Paulo Hartung e falou muito mais 

na defesa do Governo do que na defesa propriamente 

dita da associação de prefeitos. 

Precisaríamos ter aqui um contraponto, 

então, - e sugiro isto à Mesa - antes de qualquer 

questão, que fosse ouvido, com números concretos, a 

equipe do Governo e a equipe de transição, para que 

soubéssemos exatamente qual é a situação das contas 

do Estado. O que o Governo está deixando, e o que 

não está deixando. O que é que tem que ser feito 

agora, sob pena de que isso cause um grande prejuízo 

a municípios ou a categorias ou a setores, e aquilo 

que pode, sim, ser repensando e ser visto depois.  

Não dá para ser dessa forma!  

Eu não sabia que, hoje, prefeitos estariam 

aqui. Eu não sabia e – me perdoem a sinceridade –, 

mas me parece uma pressão para que os deputados 

acreditem numa determinada versão.  

Eu me sinto muito à vontade, Deputado 

Guerino – e os prefeitos podem vir sempre aqui, 

serão sempre muito bem-vindos – porque eu não me 

deixo pressionar por absolutamente nada. Eu confio 

naquilo que podem me apresentar como dados 

concretos. Agora, em relação à questão de que o atual 

Governo toma atitudes, no mínimo, estranhas para 

um homem que sempre tentou vender a imagem de 

republicano, de democrata, de grande gestor: é 

estranho, sim! Porque a arrecadação do Estado, este 

ano, cresceu praticamente nada; então, o Governo 

anuncia que vai dar mil e quinhentos reais de abono 

para os funcionários públicos. Quer dizer, cinquenta 

por cento superior ao do ano passado. Os 

funcionários públicos merecem salários dignos. E não 

sou contra o abono. Mas por que o maior bônus da 

história, agora?  

O Governo, no início do seu mandato, baixou 

um decreto proibindo professores de pedirem licença 

remunerada para fazerem mestrado e doutorado. 

Aliás, proibiu até licença sem vencimento. Vários 

professores tiveram que pedir demissão para concluir 

o seu doutorado e seu mestrado. Agora, no apagar das 

luzes, o Governo decreta um programa de incentivo a 

mestrado e doutorado com remuneração.  
 

Ora, aqui – e vão se lembrar, porque o 

Deputado Guerino participou disto – , quando o 

Plano Estadual de Educação foi aprovado nesta Casa, 

e, então, eu apresentei trinta e três emendas, e aquilo 

foi atropelado de qualquer forma. Então, assim: Olha, 

vamos tentar negociar uma emenda. E a emenda que 

eu queria que fosse incutida ali, e que estava prevista 

no Plano Nacional era, justamente, garantindo aos 

professores a licença remunerada. Então, assim: por 

que é que tudo aquilo que foi proibido durante um 

Governo inteiro, no apagar das luzes, agora, está 

sendo feito? Isso não é normal. Isso não é 

republicano. Isso não é digno. Isso não combina com 

a imagem de quem tentou passar a imagem para o 

resto do país, de grande gestor.  
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Então, agora, sem fazer acusações, e eu não 

quero entrar em polêmica. Eu acho que isso aqui não 

é nem o ambiente, nem o momento para isso. Mas eu 

creio que nós precisamos ouvir, então, muito antes de 

qualquer coisa, quem pode apresentar os números 

concretos do que é que tem no Estado, do que o 

Estado está deixando, e por que o Governo resolveu, 

no apagar das luzes, fazer tantas coisas? Assinar 

tantas coisas? Assinar tantos compromissos e tantas 

despesas para o Estado? No caso do repasse do 

convênio para as prefeituras: se o dinheiro será 

repassado da mesma forma, por que precisa ser de 

uma vez só? Essas coisas precisam ser explicadas.  

Então, assim, nós podemos, e eu sugiro à 

Mesa Diretora que convide, aqui, um representante 

do Governo, sei lá, o secretário da Fazenda ou sei lá 

quem, para que venha aqui explicar isso e nos 

mostrar, em números, quais são as condições. E que 

venha, aqui, um representante da equipe de transição, 

para que a gente possa fazer um bom debate; para 

que a gente entenda, na base do concreto, o que está 

acontecendo. Porque, é óbvio: se vem aqui um aliado 

do Governo, vai dizer maravilhas sobre o Governo, e 

que tudo pode ser feito, e que está tudo maravilhoso.  

Então, mais uma vez, eu lembro, se nós 

tivéssemos naquela ocasião, aprovado o projeto de lei 

que garantisse o acompanhamento de funcionários de 

carreira do Tribunal de Contas nesta fase de 

transição, boa parte dessas polêmicas seria diluída, 

uma vez que o próprio Tribunal de Contas teria que 

dar o aval da verdadeira condição em que o Estado se 

encontra, cada vez que um Governo deixasse e outro 

assumisse.  
 

Então, estas são as ponderações que eu 

gostaria de fazer. E, mais uma vez, eu digo: não sabia 

que hoje trataríamos deste assunto. Do contrário, nós 

deveríamos ter nos preparado muito mais para este 

debate.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes) 

 

O SR. GUERINO ZANON – Deputado 

Sergio, longe de nós nos dirigirmos – eu que já estive 

aqui por duas vezes – a este Plenário para fazer 

qualquer tipo de pressão. Viemos trazer nossas 

preocupações. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Ok. 

 

O SR. GUERINO ZANON – E quando o 

senhor fala das garantias, só estou fazendo a defesa 

porque me foi colocado o conhecimento necessário 

para afirmar que o Governo tem, em sua 

disponibilidade financeira, recursos para pagar todos 

os convênios que foram assinados em uma única 

parcela, deixar reservado para o futuro governador os 

recursos para pagar todos os convênios assinados em 

mais de uma parcela. Então, estou fazendo essa 

defesa porque a gente tem esse conhecimento, e que 

também deveria ser dado a cada deputado, com 

certeza. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Então, Deputado Guerino, é isso que eu digo. Entendi 

o que o senhor falou e não estou desconfiando 

daquilo que o senhor disse. O que eu gostaria de 

ouvir e ver em números concretos é aquilo que tem, 

aquilo que pode e aquilo que não pode. Por isso que 

digo, ouvir as duas partes e trazer isso em números 

concretos aqui, documentados de tal forma que a 

gente tenha a firmeza sobre aquilo que a gente 

precisa ou não fazer, seria fundamental.  

Muito obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PRB) – Quem estaria com a palavra agora seria o 

Deputado Hércules, mas chegou uma solicitação dos 

prefeitos também. Queria comunicar ao Plenário, já 

que estamos em uma casa de debates, que o Prefeito 

Audifax pudesse fazer também uso da palavra. Então, 

numa mescla em que quatro deputados já falaram, 

passaria agora a palavra ao Prefeito Audifax, depois 

ao Deputado Hércules, à Deputada Luzia e a quem 

quiser fazer uso da palavra. 

Prefeito Audifax com a palavra. 

 

O SR. AUDIFAX BARCELOS – Senhor 

presidente, obrigado, mais uma vez, a toda a Mesa, 

senhores deputados, senhoras deputadas, prefeitos, 

prefeitas.  

Queria, Deputado Majeski, agradecer, mais 

uma vez, por esta oportunidade para esclarecer 

algumas coisas.  

Falo aqui como prefeito da Serra, então, em 

nome de mais de meio milhão de habitantes, 

Deputado Bruno. E a razão central de estarmos aqui é 

trazer benefícios para os nossos moradores. Essa é a 

razão central de estarmos aqui. 

Vou falar um pouco como gestor. Tenho 

experiência de dez anos como prefeito e de vinte anos 

como secretário, desde secretário de Vila Velha, de 

Vitória, secretário na Serra, do que acontece. E 

alguns benefícios e vantagens, no que diz respeito ao 

repasse do recurso único, a pergunta que eu faço é: 

por que não repassar os recursos? E as vantagens 

desses recursos para os cofres dos municípios? 

Se for possível a gente tirar um pouco essa 

discussão de ex-governador, governador, e tratar a 

questão dos municípios, da nossa população, que é o 

meu clamor aqui, que é a razão nossa de estarmos 

aqui. 
 

Deputado Majeski, quando a gente vai – os 

prefeitos aqui sabem disso – fazer uma licitação de 

convênio, meus queridos, é uma dor de cabeça muito 

grande. Sejam esses convênios de Estado, sejam 

esses convênios de órgão federal. E a vantagem, 

Deputado Enivaldo, quando você tem um recurso 

totalmente na sua conta, no mínimo, a concorrência 
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de uma licitação aumenta. Quando você tem um 

recurso todo na conta, no mínimo, você tem um 

desconto na licitação. Quem ganha com isso, gente? 

Vamos parar um pouquinho e pensar com muito 

carinho, com muito respeito a todos. Quem ganha 

com isso é a população. 

Queria que os senhores e as senhoras se 

colocassem um pouco no lugar dos prefeitos numa 

situação de crise, de queda de receita. Alguém pode 

imaginar aqui que a cidade da Serra é muito rica, é o 

segundo orçamento, mas, para os senhores terem uma 

ideia, este ano, a arrecadação da Serra vai ser igual à 

de dez anos atrás, de dez anos atrás! De dez anos 

atrás.  

Então, vocês imaginam quando um recurso 

está na conta, a agilidade que isso traz para o início 

de um obra, a agilidade que isso traz na execução da 

obra, Esmael, a facilidade que você tem na obtenção 

do desconto, porque o fornecedor ou o empreiteiro, e 

não estamos tratando aqui de investimento, sabe, 

queridos – com todo o respeito, chamando-os de 

queridos, meus amigos – estamos tratando aqui de 

investimento para a população, gente! Nós estamos 

tratando aqui de obra para a população e as vantagens 

que isso vai trazer para as nossas cidades, a vantagem 

que isso vai trazer para cada morador da nossa cidade 

no que diz respeito a essas questões.  

E aí vocês imaginam também a entrega dessa 

obra, ou seja, quando o recurso está em conta, 

Favatto, a entrega da obra. Eu estou colocando os 

detalhes para vocês me permitirem, como gestor, a 

importância disso. A entrega de uma obra dessas é 

muito mais rápida quando o convênio é parcelado, 

gente. Estou falando aqui para os prefeitos que sabem 

o que estou colocando isso, ou seja, quem ganha com 

tudo isso é a população e se tem um recurso, e se tem 

o recurso e tem o recurso, com todo o respeito, essas 

questões foram passadas pela procuradoria, além da 

responsabilidade do Governador Paulo Hartung, que 

é o gestor que é, mas isso passou pela procuradoria, 

isso passou pelas nossas procuradorias dos 

municípios também. Isso passou pelas controladorias 

também. 
Então, eu venho aqui pedir a vocês, dentro da 

sensibilidade que todos aqui têm, sabendo que isso 

então gera emprego, gera emprego já. Gera emprego 

já. Sabendo que as licitações, provavelmente, terão 

um preço menor, sabendo que a entrega das obras 

será num prazo maior e, sabem, queridos, a gente não 

pode trabalhar ou pensar que os setenta e oito 

prefeitos são irresponsáveis, que os setenta e oito 

prefeitos não fazem as coisas certas, porque a gente 

está nessa teoria, ou seja, a tese está equivocada, com 

todo respeito aos senhores e às senhoras.  

Eu acho que independente dessa discussão 

política, independente dessa questão de A ou B, mais 

uma vez eu peço aos senhores e às senhoras, se for 

possível, se colocarem no lugar desses prefeitos, no 

lugar desses setenta e oito prefeitos. Eu estou aqui 

falando em nome deles, Guerino me autoriza isso, 

porque a gente está querendo aqui, repito, além de 

melhorar a vida dos nossos moradores, além de dar 

agilidade nas obras, além de proporcionar, do ponto 

de vista da entrega dessas obras, de conseguir os 

preços menores, é a nossa segurança também. É a 

segurança.  

A gente não sabe, amigos, o que vai 

acontecer ano que vem. Não estou falando em relação 

ao Governo do estado, a gente não sabe o que vai 

acontecer com o país ano que vem, deputados. 

Ninguém aqui sabe o que vai acontecer com nosso 

país ano que vem. Então vocês imaginam se os 

prefeitos tiverem esses recursos em conta para fazer 

obra. Isso não é para custeio, isso não é para 

manutenção, é para fazer obra. Obra, Favatto! É obra, 

repito. Benefícios para a população, além de geração 

de emprego e outras coisas mais. 

Então, eu venho aqui pedir perdão, se falei 

alguma coisa, não foi a minha intenção de ferir ou 

magoar ninguém, e sim, falo em nome da minha 

cidade, eu tenho autoridade para isso, para que a 

gente possa fazer as coisas para as nossas cidades. 

Está bom, queridos? 

Muito obrigado. Bom dia a todos. Deus 

abençoe a todos, meu deputado, para que a gente 

possa avançar e fazer ainda mais para a nossa 

população, que é a intenção de todos aqui, tenho 

certeza disso, de todos os deputados, de todas as 

deputadas e, também, dos prefeitos. Muito obrigado e 

um bom dia. Desculpa e me perdoem. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO  

–  PRB) – Com a palavra  o Deputado Doutor 

Hércules, que está ali colocando o símbolo do 

Novembro Azul no Prefeito Gilson Daniel. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, nosso querido amigo Erick 

Musso, quero me dirigir a todos os prefeitos, 

especialmente ao nosso querido Guerino, que já foi 

presidente da nossa Casa, honrou muito o nosso 

Poder pelo tempo que passou por aqui e continua 

honrando como prefeito de uma das maiores cidades 

do estado, que é Linhares.  

Com todo respeito a todos os demais 

prefeitos, quero me dirigir também a outro prefeito, 

que esse aí eu carreguei no colo, lá em Cachoeiro, 

que é o Juninho. Juninho, o pai dele, nós fomos 

colegas de futebol e ele morava na rua Neca Bom 

Gosto e eu também morava na rua Neca Bom Gosto. 

Então do Juninho posso falar porque carreguei ele no 

colo. E ele ficou mais sabido do que eu, porque eu 

não fui prefeito até hoje. Mas sou muito novo ainda. 

É questão de tempo. Não é, Juninho? 2020 está aí. 
 

Com máxima vênia a todas as opiniões, com 

o máximo de respeito, conforme sempre conduzi o 

meu mandato, ou oposição ou situação, acho que o 

momento no Brasil, e no Espírito Santo não poderia 

ser diferente, é um momento de união. Eu fico muito 

triste quando vejo no cenário nacional já algumas 
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pessoas, alguns deputados, senadores, se organizando 

para fazer oposição ao presidente eleito. O que tem 

que fazer é se juntar e ajudar. Porque o País está 

quebrado, os municípios estão quebrados, o estado 

aqui, felizmente, está com as finanças equilibradas.  

O que acho estranho é o seguinte: Se tem 

dinheiro em caixa, por que parcelar? Por que pagar 

depois? Não dá para entender. Todos os prefeitos 

aqui, e que não estão aqui, estão de pires na mão. Os 

municípios estão quebrados. Então, se o governador 

tem dinheiro em caixa, por que não pagar agora? Isso 

é punir, não o prefeito, isso é punir o munícipe, isso é 

punir o cidadão que está sem saúde, sem segurança, 

sem saneamento básico.  

Menos de cinquenta por cento do País, hoje, 

não tem saneamento básico. Consulta o site Trata 

Brasil que os senhores vão ficar assustados. Isso aí, a 

falta de saneamento, eu lutei muito, venho lutando 

aqui há doze anos para que toda prefeitura tenha seu 

plano de tratamento de esgoto, senão não terão 

financiamento a partir do ano que vem. Foi 

prorrogado por mais um ano. Mandei ofício para 

todos os prefeitos, pela Comissão de Saúde, alertando 

para isso. Então, o que acontece? Os prefeitos estão 

gastando muito mais do que os quinze por cento 

estabelecidos por quem nos deu a rasteira, há pouco 

tempo. O que é isso?  

Fizemos um movimento grande, Saúde Mais 

Dez. Liderei esse movimento aqui no estado para que 

o Governo Federal destinasse dez por cento da receita 

para a saúde pública para socorrer o munícipe que 

está lá ponta, que está sendo muito mal atendido. E 

não é culpa do prefeito, não. O Governo Federal, 

todos eles não têm tido atenção com os estados, com 

os municípios. Especialmente com os municípios, 

onde acontece tudo, onde a gente nasce, onde a gente 

vive, onde a gente morre. É no município. 

Tem prefeitura gastando trinta por cento com 

saúde pública. Ele já entra devendo vinte e cinco por 

cento para a educação. Muito bom isso. Aí tem que 

gastar mais quinze. Quarenta por cento. Alguns 

sobram sessenta por cento para tudo; alguns. Na 

verdade, nós precisamos fazer é o seguinte: 

Desculpem-me todos, não estou ofendendo ninguém, 

a eleição já acabou, a eleição já acabou.  

O Casagrande, quero que ele faça um bom 

Governo. Vou ajudar Casagrande aqui, como ajudei 

no Governo dele, como ajudei o Paulo Hartung, mais 

de uma vez. Mas quero pedir, fazer um apelo aos 

meus pares, porque é estranho, se tem dinheiro e não 

paga. É muito estranho isso.  
 

Deixar a dívida para Casagrande, aí eu sou 

contra, mas se puder pagar agora, se o governador 

tiver caixa agora, que pague agora! Pague agora! Não 

é possível postergar isso, e a nossa população 

continuar sofrendo, sem esgoto, sem saúde, sem 

transporte, sem moradia, enfim, sem saneamento 

básico, que é pelo que venho lutando há muitos anos. 

Então, quero agradecer, presidente, já estou 

encerrando, e dizer que realmente eu não entendo, 

que se tenha dinheiro em caixa e não possa pagar. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) – Com a palavra a Deputada Luzia Toledo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) – 

Presidente Deputado Erick Musso, demais deputados 

e deputadas que estão nesta Casa. Quero 

cumprimentar o presidente da Amunes com muito 

carinho, nosso amigo de sempre, que deixou uma 

marca nesta Casa, a marca da elegância, a marca da 

fidalguia, Guerino Zanon é o exemplo disso. E eu não 

falo isso hoje não, falei sempre e continuo falando. 

De modo que nós o recebemos com muito carinho, 

assim como todos os demais prefeitos e nossa 

prefeita Céia, que está aqui representando as 

mulheres. Muito importante a presença da prefeita de 

São Gabriel da Palha, Céia. 

Quero fazer uma reflexão: estou saindo do 

Parlamento depois de oito mandatos. Eu sempre fui 

considerada não só pela classe política, mas pela 

imprensa, como construtora de pontes. Lembro-me 

de quando A Gazeta, eu estava saindo do Senado, deu 

uma manchete de que eu era uma política construtora 

de pontes. Isso ficou muito forte na minha cabeça. E 

eu sou construtora de pontes mesmo, porque eu tento 

jogar para dentro. Sempre! Acho tão ruim na política 

essa coisa das pessoas, dos companheiros ficarem se 

atritando, às vezes de graça.  

Esse momento nosso é um momento muito 

importante, porque não tem ninguém aqui nesta Casa, 

eu não acredito, que esteja contra o governador eleito 

Renato Casagrande. E nem poderia estar contra ele, 

considerando que o povo do nosso estado o aprovou 

nas urnas. É o momento democrático deste País.  

Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma linha, a 

gente tem que fazer uma análise do País. Como vai 

ser este País em 2019? Quem tem uma ideia de como 

vai ser o País em 2019? Nós tivemos vários debates 

em várias emissoras de televisão. Em todas elas, os 

nossos cientistas políticos falando das dificuldades 

que nós vamos enfrentar em 2019, seja com A, seja 

com B.  

E eu quero ir na linha da fala do nosso 

prefeito de Serra. Eu acho que este é um momento 

em que esta Casa não pode deixar, ex-deputado, 

prefeito Guerino Zanon, de seguir o que está 

arrumado. O Governador Paulo Hartung arrumou a 

casa, isso ninguém tira, arrumou a casa. Hoje está na 

imprensa. Em vários jornais do País, nós estamos em 

primeiro lugar em tudo. 
 

O governador fez o equilíbrio das contas, 

como disse o Prefeito Audifax, como os prefeitos que 

estão aqui estão com as casas arrumadas, o que não é 

fácil. Tem muitos prefeitos que estão quebrados, tem 

muitas prefeituras que estão quebradas. Parabéns 

àquelas que estão conseguindo sobreviver, e ainda 

chegando ao final do ano com as suas contas 

equilibradas.  
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Vou na linha do meu líder, na linha do 

Deputado Doutor Hércules. Se tem dinheiro, aí não 

tem nada equivocado, não tem nada equivocado. Vou 

partir, eu perguntava agora o nome do Casado, 

Iranilson Casado. Vou dar este exemplo porque acho 

que este exemplo é bem próprio para este momento. 

Iranilson Casado, no Governo de Renato Casagrande, 

eu aliada do Governo Casagrande, Iranilson Casado 

fez um projeto para um dos municípios mais pobres 

deste estado, Bom Jesus do Norte. Bom Jesus é uma 

cidade que precisa ter uma arrumação naquele 

município, não é para o prefeito, não é para a equipe 

do prefeito, é para os moradores, para as pessoas que 

moram lá terem um município mais arrumado. 

Iranilson Casado fez um projeto de urbanização para 

Bom Jesus do Norte.  

O Governo agora tem o dinheiro, o convênio 

está pronto e tem o dinheiro. Olha só quem vai 

ganhar? A população. É a população de Bom Jesus 

do Norte, assim como a de Marataízes, como de 

Serra, como dos municípios de Rio Novo do Sul, 

enfim, Anchieta, os municípios todos, Viana, 

Linhares.  

Quero fazer um apelo aqui – uma pessoa que 

nem precisava estar falando, não vou continuar nesta 

Casa – mas isso é a pura realidade. Se o nosso estado 

tem o dinheiro, não atrapalha em nada o futuro 

governador, o futuro Governo Renato Casagrande, 

muito pelo contrário, ele já chega com as obras para 

inaugurar. Ele vai inaugurar as obras, porque esse é o 

ritual, é assim mesmo que acontece. Quem chega e 

pega as obras prontas inaugura as obras, quem 

ganha? A população.  

Então, venho aqui e faço um apelo aos meus 

colegas, esse momento é de jogar para dentro. 

Quando o nosso estado assinar esses convênios, 

assim é Santa Teresa, assim são os municípios todos 

que estão aqui. Estaremos ajudando o estado do 

Espírito Santo e com dinheiro em caixa. A coisa mais 

difícil que tem é você assinar um convênio e depois 

não pagar a segunda parcela, não pagar a terceira 

parcela, como aconteceu no passado e nós passamos 

por isso. 

Quero deixar aqui, com muito respeito a 

todos os meus colegas que falaram, com muito 

respeito aos que estão aqui no Plenário Dirceu 

Cardoso, aos nossos telespectadores e 

telespectadoras. Mas quero dizer que a minha vinda 

aqui é literalmente a favor do povo, literalmente a 

favor de quem precisa dos serviços, daqueles que 

precisam da obra. 
 

Se tem o dinheiro, por que inviabilizar os 

convênios que estão prontos para assinar? Temos 

que, pelo contrário, valorizar essa atitude e valorizar 

o nosso estado que está arrumado e está podendo, 

realmente, assinar o convênio com dinheiro em caixa.  

Sempre não foi isso que nós buscamos? 

Sempre foi isso que nós buscamos em nível de Brasil, 

não é em nível de Espírito Santo, é em nível de 

Brasil. E o nosso estado está à frente, nosso estado 

pode e deve ser feito, com todo o respeito ao nosso 

futuro Governador Renato Casagrande, e todos os 

nossos colegas da Casa. Mas os nossos prefeitos 

merecem esse respeito, essa decisão, e merecem 

realmente assinar os convênios com dinheiro em 

caixa. 

 

Muito obrigada presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado José Esmeraldo. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (MDB) – 

Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, 

quero fazer uma saudação aos prefeitos presentes. 

Aliás, seria muito bom que os prefeitos, de vez em 

quando, viessem ao plenário desta Casa para que eles 

ficassem mais bem conhecidos dos deputados.  

Quero, hoje, na minha fala, me reportar a esta 

questão desses convênios. O Governador Paulo 

Hartung jamais ia praticar ilegalidade. É importante 

falar isso aqui. Conheço Paulo desde 92, quando dei 

posse a ele como vereador mais votado de Vitória e 

ele foi prefeito, brilhante prefeito.  

Falar desse decreto é muito fácil, muito 

simples, porque, com certeza, nós estaríamos 

prejudicando não os prefeitos, nem a prefeita, não. 

Estaríamos prejudicando a população do município 

no qual todos os deputados, que estão aqui, foram 

para pegar voto. Porque quando você faz um repasse 

e o prefeito – estou falando como engenheiro de 

carreira da Prefeitura Municipal de Vitória – tem 

certeza que aquela obra vai ser realizada, até para o 

empreiteiro, ele vai ter uma responsabilidade maior, 

porque me parece, do jeito que a coisa está, que se o 

Paulo Hartung não passasse, porque ele vai passar o 

valor em sua integralidade, lá na frente o Governo 

que entrar não repassaria a segunda ou a terceira 

parcela. Então, me causa estranheza.  

Causa-me estranheza, uma vez que o 

Governo é Governo até o dia 31. Até 31 de dezembro 

ele é governo. Ele foi eleito pela população e nós, 

automaticamente, respeitamos as decisões do 

prefeito.  

O que precisava, já que está querendo 

resolver, resolva entre eles. Que haja um acordo lá, 

uma conversa entre o Paulo e o Renato, se é que 

Renato tem esse interesse, porque o que o Paulo 

Hartung está fazendo está dentro da legalidade.  
 

Eu vou votar favorável até mesmo porque 

seria da minha parte uma ingratidão e a pior coisa 

que tem é ingratidão. Seria uma ingratidão muito 

grande que nós, que vamos lá ao interior do estado... 

Eu quero agradecer ao interior do estado porque eu 

sempre ganhei eleição na Grande Vitória e, se eu 

tivesse ficado na Grande Vitória, eu tinha perdido. 

Tenho grande apreço pelos trabalhadores, pelo povo 

do interior. Grande apreço! Grande apreço! Jamais 

deixaria de votar naquilo que é bom não para o 

prefeito, é bom para o município do prefeito. Tem 
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que haver essa distinção. Os prefeitos estão aqui 

representando seu município, a sua jurisdição, mas 

não estão aqui pedindo para eles, estão pedindo para 

a população que os elegeu. É obrigação.  

Aliás, deveriam estar aqui os setenta e oito 

prefeitos do estado do Espírito Santo. Os setenta e 

oito deveriam estar aqui.   

Sérgio Borges, meu amigo, você que andou 

comigo na praia de Guarapari, jogamos muita pelada 

lá, jogamos muita bola, e você era bom de bola. É 

uma coisa tranquila, Sérgio. Você é meu amigo, 

recebe, às vezes, por competência, nas prefeituras 

como Itaguaçu, título de cidadão espírito-santense, 

cidadão itaguaçuense. Aquela população tem que ser 

assistida. É um povo sofrido. O povo do interior é um 

povo sofrido! 

Então, não cabe aqui ao José Esmeraldo... Eu 

acho que vai ser um desastre qualquer deputado aqui 

votar contra. Depois, vai pedir voto lá no interior! 

Vota contra, depois vai lá pedir o voto do interior. Aí, 

o que o perfeito tem que fazer? Esse cara não merece 

o nosso respeito. Se eu fosse prefeito, eu fazia isso. 

Porque as prefeituras estão de pires nas mãos. Essa 

que é a realidade!  

Se o Governo foi competente para ter um 

recurso no final do seu mandato, uma vez que todos 

os estados da federação, grande parte está tudo 

quebrado, e o governador vai dar, inclusive, mil e 

quinhentos reais de abono para a população, quero 

ver quem é contra aqui! 

Vocês vão ter que me suportar. Eu tenho 

quatro anos, dois meses e uns dias. Não tenho rabo 

preso com ninguém, sou deputado ficha limpa e sei 

atacar no fígado, quando eu quero. Mexam comigo! 

Estou aqui para ajudar e vou ajudar. Agora, tem que 

ser homem. Eu represento uma parcela significativa 

da população. Eu tenho que vir aqui da tribuna e não 

tenho que ter medo! Não tenho que ter medo nem de 

Governo, nem de nada. Eu estou aqui me dirigindo à 

população. À população!  

É mais do que justo que os prefeitos, para 

poder fazer seus planos, não para melhorar a vida 

deles, mas para melhorar a vida do povo, do seu 

município, que tenham a firmeza de que a verba vai 

sair.  

Por que não sair? Por que não vai sair? Essa 

é a pergunta que eu faço. Por que não pode pagar 

logo tudo? Vai ser pago! Por quê? Porque estão 

querendo ir lá depois, pegar o prefeito e enforcá-lo? 

É isso que estão querendo fazer? 

Se, no final do mandato, isso acontecer, se 

for o contrário, o governador que entrar depois for 

outro, eu vou vir aqui e faço a mesma fala. Eu sou 

coerente! Coerência, nós temos que ter coerência! 

O prefeito vai pegar o dinheiro, 

simplesmente, vai fazer a licitação, a concorrência, e 

bota o dinheiro em caixa. É isso que vai ser feito, 

Sérgio Borges. É isso que vai ser feito! 

A população do interior não pode sofrer! A 

população do interior já come o pão que o diabo 

amassou! Os convênios têm que ser repassados na 

sua totalidade. Totalidade! Para dar segurança ao 

Executivo, para dar segurança ao prefeito, até mesmo 

para pegar uma boa concorrência. Porque, se o 

empreiteiro vai lá e sabe que o dinheiro está em 

caixa, obviamente, Deputado Malini, gente boa, 

naturalmente ele vai se interessar mais. Porque, do 

jeito que está, nenhuma empreiteira vai aparecer lá. 

Porque me parece que a concorrência, só tem lá uma 

parte, o empreiteiro que tem a sua responsabilidade, 

não vai entrar nessa. 

Dá-me mais cinco minutos. Você deu para 

todo mundo. Pode ser? Se quiser me dar dez, me dá 

dez. Eu tenho assunto aqui para falar. Vou falar de 

ninguém hoje não. 

Então, gente, quero fazer o convite aos 

nossos queridos prefeitos. O Audifax está ali no 

meio. Aquilo é o cara mais sabido e mais esperto que 

eu conheço. Está ali o bichinho, lá da Serra.  

Então, gente, é isso aí. É isso aí. É o 

procedimento correto. Não é porque está apagando a 

luz do Governo Paulo Hartung, que vou chegar aqui e 

vou votar contra. Não vou fazer isso. Primeiro que eu 

não sou frouxo e não sou covarde. Não vou trabalhar 

nessa linha. Vou trabalhar na linha da verdade.  

Já pensou se esses prefeitos vão lá para o seu 

interior e chegam lá? Tem gente que vai ter problema 

até de pressão alta aqui, porque o cara vai sem norte. 

O cara tem que sair daqui com norte, para poder fazer 

uma boa administração lá. Mas não o Governo aqui 

do Estado, que não é esse, querer mudar. E não vai 

mudar. Não vai mudar, doutor Hudson, bom de voto. 

Não vai mudar. Que nada! É muito difícil alguém 

aqui dentro do Plenário, é muito difícil algum 

deputado estadual cair na besteira. Eu já estive 

conversando com um aqui, coitado, já até saiu, e ele 

falou assim: Eu assinei, mas eu vou votar favorável. 

Agora, você bancou o sabido, mas já perdeu a 

eleição. Se tivesse feito a coisa certa, poderia ter 

ganhado. 

Então, gente, é uma coisa óbvia. Vamos 

proporcionar aos prefeitos, que sempre serão bem 

vindos nesta casa, uma tranquilidade maior na 

execução do seu trabalho. Essa que é a realidade. Ou 

vamos proporcionar... Os prefeitos vieram aqui, e a 

população do seu município? E a população do seu 

município? Vamos melhorar a qualidade de vida, mas 

como é que você vai melhorar se estão querendo aqui 

parcelar o convênio? Convênio não se parcela! 

Quando você parcela o convênio, é para botar o 

pescoço do prefeito na forca. Vem cá, agora. A 

parcela não vai sair não. Pá. Essa conversa fiada, 

rapaz, de cerca-lourenço, para cima de mim, não, 

malandro. Para cima de mim, não.  
 

Então, fica aqui a minha fala. O povo do 

interior é um povo querido. O povo do interior 

merece todo respeito de todos os trinta deputados 

desta Casa. Porque quando vocês precisam, quando 

nós precisamos, nós vamos lá. Agora, como que é 

nós vamos faltar a eles? Ou vocês já estão com medo 
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do Governo que vai vir para cá? Aí eu vou falar: 

cambada de frouxo! Vem para cá! Segura aqui! Mexe 

comigo!  

Eu vou encerrar a minha fala, Deputado 

Erick, dizendo que defendo o interior com unhas e 

dentes. Ganhei a eleição, porque tem deputado que 

ganha e depois fica escondidinho, tudo escondidinho. 

Ganhei a eleição com o apoio do interior. Sou grato 

ao interior e vai ter sempre um cara aqui da tribuna 

desta Casa de Leis para fazer uma fala em prol desse 

povo sofrido. Irresponsáveis seriam os prefeitos se 

não tivessem aqui para reivindicar, para reivindicar. 

Por isso, eu finalizo a minha fala pedindo aos 

amigos, aos deputados, que não deem um tiro no pé. 

O deputado que tiver contra, vai dar um tiro no pé e 

não vai poder mais andar com aquele pé, não, vai ter 

que botar uma perneta. Essa que é a verdade. Vai 

andar pulando, igual a galo, aqueles galinhos que 

ficam pulando. Está certo? 

Então, que Deus ajude, que Deus abençoe e 

vocês vão sair daqui vitoriosos, porque Deus é maior! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Com a palavra o último deputado inscrito, 

Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Presidente, pela ordem! 

Eu peço a V. Ex.ª, enquanto o Deputado vai 

caminhando para a tribuna, aproveitar a Amunes, 

aqui. Eu recebi, na Comissão de Saúde, um grupo de 

saúde sustentável, de saúde técnica, uma empresa, 

que estou encaminhando ofício para a Amunes. Já 

falei com o Guerino, falei com o Juninho também, 

para que os prefeitos possam capacitar gestores de 

saúde, uma vez que existe uma dificuldade muito 

grande, especialmente dos prefeitos do interior, 

conseguir um gestor da saúde com capacidade 

técnica. 

Então, essa é uma empresa que tem convênio 

com a Dom Cabral também. Já pedi ao nosso querido 

presidente para receber na Amunes essa empresa e 

mostrar a eficiência de uma gestão técnica, 

competente, uma vez que os municípios também 

atravessam, e o estado também, um momento muito 

ruim com relação à judicialização da saúde, que tem 

comprometido, tem furado - no português mais claro 

- os orçamentos dos municípios. 

Então, quero aproveitar e fazer esse convite 

de público, mas o Guerino, presidente, e o Juninho 

também já estão sabendo que vão receber esse ofício 

lá.  

Presidente, obrigado, e Marcelo, obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Senhor presidente, Deputado Erick Musso, 

cumprimentando V. Ex.ª, quero cumprimentar todos 

os meus colegas deputados; cumprimentando o 

prefeito de Linhares, o prefeito da Amunes, quero 

cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, os 

assessores, a imprensa, o público que nos assiste. 

Esta é a Casa do Povo, é a Casa do debate, 

aqui não se pode ter opinião formada sobre tudo. É 

para isso que existe o parlamento, para parlar, para 

debater, para que as pessoas possam apresentar as 

suas propostas e ideias e no plenário debater e com a 

sua soberania decidir, ao final, que caminho vai 

seguir. 

Mas eu preciso fazer aqui uma fala com 

alguns pontos, pontos para que todos nós possamos 

refletir. Primeiro que já acabou a eleição, nós não 

temos eleição mais no Brasil, acabou a eleição 

presidencial do segundo turno, a eleição aqui no 

Espírito Santo terminou no primeiro turno e os 

deputados eleitos já foram divulgados. 

Então, nós estamos agora caminhando para o 

fim de um Governo e preciso fazer um registro: um 

Governo exitoso. E eu tenho toda a legitimidade de 

dizer desse Governo, até porque eu não o apoiei, eu 

não participei do projeto da eleição do Governador 

Paulo Hartung. Eu apoiei o ex-governador 

Casagrande. Perdi a eleição apostando na eleição 

dele. Ganhei como deputado estadual, mas perdi a 

eleição com o Renato Casagrande. 

E ao governador atual, Paulo Hartung, quero 

aqui prestar uma homenagem. Como disse aqui, 

algumas pessoas que se manifestaram anteriormente 

à minha manifestação. É impossível ser um péssimo 

governador sendo reconhecido nacionalmente e até 

em outros países do mundo pela forma e modelo de 

gestão. 

Não seria um bom Governo, se ele tivesse 

acompanhado ou, como dizem alguns economistas, 

flertado com o estado do Rio de Janeiro, com Minas 

Gerais, com o Rio Grande do Sul, com o Rio Grande 

do Norte e com outros tantos estados da federação 

que estão em queda livre porque não souberam 

administrar.  

A culpa principal, também quero deixar 

claro, é do Governo Central, que mentiu para o 

estado brasileiro de que a economia estava em 

crescimento, enquanto ela estava em queda. E nisso 

acreditando, tanto prefeitos quanto governadores, o 

estado quebrou, o estado brasileiro faliu. Nós estamos 

definitivamente no fundo do poço. E quem fez o 

dever de casa, conseguiu sair. Alguns não 

conseguiram porque nem sempre é única e exclusiva 

decisão do Executivo. Cabe ao Legislativo. Alguns 

prefeitos tiveram problemas com câmaras 

municipais, outros tiveram – governadores - com as 

assembleias legislativas, mas todos trabalharam para 

não chegar aonde chegaram. Talvez, fizeram um 

caminho errado, mas no afã de tentar acertar, e hoje 

vivemos a pior crise que o Estado brasileiro já viveu. 
Diferente de alguns estados que, na 

contramão da história, não fizeram o dever de casa, o 
Espírito Santo fez. E vou dizer agora: no dia que nos 
reunimos, ainda em Palácio, com o governador eleito, 
no mês de janeiro, ele nos pediu um voto de 
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confiança para que pudéssemos mudar a peça 
orçamentária. Eu disse para o governador eleito, à 
época Paulo Hartung, que tudo que ele estava 
dizendo eu precisa ver para crer, mas eu precisava 
primeiro que acontecesse a virada do primeiro 
trimestre. Depois, tive a hombridade de dizer para ele 
que ele que estava certo e que a economia ia ter uma 
curva de queda enorme, e de fato aconteceu. Todos 
nós sabemos disso, todos nós vemos, no dia a dia, 
empresas fechadas, mais de doze milhões de 
desempregados, a receita caindo, mas nós, a partir da 
proposta do governador eleito, cortamos na própria 
carne. Cortamos o orçamento da Assembleia, 
cortamos o orçamento do Tribunal de Justiça, do 
Ministério Público, do Tribunal de Contas, da 
Defensoria e do próprio Governo do Estado. Por quê? 
Porque, de fato, precisávamos nos precaver, e nos 
precavemos.  

Estamos hoje colhendo o fruto daquilo que lá 
atrás foi entendido como algo ruim, porque nem 
sempre medidas que são benéficas para a população 
soam, num primeiro momento, como simpáticas. Elas 
são antipáticas, e foram antipatizadas as medidas 
adotadas pelo Governo naquela época, e hoje estamos 

colhendo o fruto. 
Não estou dizendo que deputado A ou B 

deva se comportar de uma forma ou de outra. Estou 
fazendo aqui, meramente, uma reflexão de uma 
realidade que estamos vivendo. No dia 31 de 
dezembro termina o Governo Paulo Hartung e 

começa o mandato do Governador Renato 
Casagrande, de cuja coligação fiz parte e serei base 
aliada dele neste plenário pela segunda vez. Pela 
segunda vez! 

Mas, hoje, estamos vivendo um problema 
grave e sério. Tem prefeitura, Prefeito Guerino 

Zanon, Prefeito Gilson Daniel - meu amigo 
particular, um dos melhores prefeitos deste estado -, 
que não consegue fechar o ano, e esse repasse vai 
ajudar porque vai entrar direto na corrente líquida e 
vai ajuda-lo a não ser alcançado pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. É culpa do prefeito? Não. É 

culpa do Governo Central que mentiu para o Estado 
Brasileiro, que desonerou muita coisa, o IPI, e quem 
pagou a conta foi o município. 

Estamos tentando ajudar. O Governo não está 
comprometendo o Governo futuro. O Governo não 
está comprometendo a receita futura, está meramente 

ajudando as cidades, celebrando convênio, e como 
disse o prefeito Guerino, o prefeito Audifax: não se 
pode prejulgar. É claro que algum prefeito pode 
cometer alguma irregularidade aqui no Espírito 
Santo, em outros estados brasileiros, em qualquer 
país do mundo, mas ele vai pagar. Para que existem o 

Ministério Público e o Tribunal de Contas? Para que 
existem as Câmaras Municipais? Vamos fechá-las, 
então. Vamos fechar o Tribunal de Justiça, o 
Ministério Público, vamos fechar a porta, já que se 
tem uma dúvida aparentemente jogada e lançada 
contra os prefeitos. Não é isso! A eleição já acabou. 

Já disse para Renato Casagrande: Pode 
contar comigo. Estarei aqui defendendo o Governo 

dele, trabalhei por ele... E não estou falando de 
eleição. Não estou dizendo que vou ajudar prefeito 
que me ajudou. Negativo. Estamos falando de 
sociedade, de obras importantes, num país que não 
consegue dar passos maiores. Estamos falando de um 
Governo que nós todos ajudamos, e a crítica, a 
oposição, é necessária, porque é através da oposição 
que se faz com que o Governo não deslize.  

Respeito cada colega, sempre disse aqui. A 
minha relação com todos os deputados é a melhor 
possível, no princípio do respeito. A opinião das 
pessoas tem que ser respeitada. Se você não respeita 
seu adversário, você não respeita a sua esposa, o seu 
filho, seu colega, você não respeita ninguém na 
Igreja, na escola, no trabalho, não respeita ninguém 
na Assembleia. A vida da gente é pautada por 
respeito, respeitar a opinião das pessoas.  

Entendo que se deve fazer, sim, a celebração 
desse convênio, por entender que é lícito, não há 
nenhuma irregularidade. E quem cometer ilicitude, 
vai pagar pelos órgãos de fiscalização e controle. E 
eu tenho plena convicção de que nenhum dos 
prefeitos com os quais serão celebrados convênios 
está se preparando para cometer qualquer equívoco.  

O que nós estamos aqui, naturalmente, é 
ajudando, diante de tudo aquilo que nós fizemos lá 
atrás, que eu, inclusive, não acreditava, de que 
teríamos uma onda enorme de queda de receita, e lá 
no Governo Central falava-se que era uma marolinha. 
Veio um tsunami e acabou com o Estado Brasileiro. 
E nós aqui não, fizemos o dever de casa! Tivemos, 
aqui, que segurar reajuste do Tribunal de Justiça! As 
minhas duas irmãs são serventuárias da Justiça: 
Marcelo! Eu falei: É em nome da governabilidade. E 
olha aí, é isso o que nós estamos vivendo hoje.  

É claro, se nós estivéssemos aqui em posição 
diferente, com outro Governo, talvez, estaríamos 
passando pela mesma forma. Mas este Governo 
termina no dia 31 de dezembro e, até lá, sem 
comprometer a receita do Governo que vai entrar. Eu 

acredito que não está cometendo, como disse, 
inclusive, o próprio Deputado José Esmeraldo, que 
conhece Paulo Hartung há muito mais tempo do que 
eu, e não vai cometer ilicitude. Não cometeria um ato 
falho em fazer a celebração de convênios importantes 
para as cidades, que apresentaram projetos, que 

foram criteriosamente avaliados por um secretário - 
que, inclusive, é meu xará, o Marcelo de Oliveira – e 
sua equipe, uma equipe exemplar. Não só esse, como 
tantas outras pastas.  

Então, que tenhamos, aqui, serenidade, a 
melhor possível, para avaliar tudo isso. Que nós 
tenhamos, aqui, uma união. Tem um Governo que 
entra e que, tenho certeza, fará um bom Governo. 
Tem um Governo que termina no dia 31, que fez um 
excelente trabalho. Mas, tem um Governo Central 
que chega, e nenhum de nós – quem votou e quem 
não votou – sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe 
o que o Governo Federal vai fazer no Estado 
Brasileiro. Ninguém sabe o que vai acontecer! Estou 
falando de quem votou e de quem não votou.  

Há uma torcida – e sou um deles, torcedor – 
para que o Brasil caminhe no rumo do 
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desenvolvimento, seguido do social; que produza 
bons resultados; que ajude os estados e os municípios 
federados. Mas nós não sabemos. E é diante dessa 
preocupação que eu tenho certeza que os senhores e 
as senhoras prefeitas estão aqui. É diante desse 
momento que eu também estou fazendo este registro.  

Então, meus amigos e minhas amigas, na 
condição de deputado estadual e, nesses últimos três 
meses, como líder do Governo - estou falando em 
nome das cidades, da população que nelas vive -, é 
importante que tudo isso aconteça para que possamos 
garantir mais investimentos e para ajudar essas 
cidades, que foram prejudicadas. É lógico que em 
alguma ou outra cidade não houve um critério técnico 
na gestão. Mas a maioria delas está sendo prejudicada 
porque o Governo Central mudou a rota do 
desenvolvimento e foi flertar com a esculhambação 
que virou este País.  

Acredito muito que daremos essa condição 
necessária, através do Governo do Estado, para que 
os municípios possam ter esta condição de investir 
mais e melhor em sua cidade.  

Muito obrigado, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) – Encerrada, então, a fase dos deputados, quero 
informar a todos os presentes - aos deputados, 

deputadas, prefeitos, prefeita, imprensa - e ao público 
que nos assiste, que foi protocolado, e recebi a 
informação agora, do protocolo-geral, o Projeto de 
Decreto Legislativo que altera o Decreto 4323R, de 
05 de novembro de 2018... 

Vale ressaltar que, digitalmente, ele consta, 

até então, com apenas uma assinatura, que é a 
assinatura do Deputado Bruno Lamas. E, no anexo... 
Tem um anexo em papel físico, onde constam mais 
dez assinaturas; e, digitalmente, tem uma assinatura 
apenas. Então, para que possa ser gerado um número 
de protocolo e esse processo comece a tramitar, se 

fazem necessárias as assinaturas digitais dos outros 
dez deputados que se propuseram, junto ao Deputado 
Bruno Lamas, a colher as assinaturas de ontem para 
hoje.  

Só queria informar, então, que está no 
protocolo-geral esse projeto de decreto legislativo. 

Com a palavra, o Deputado Bruno, pela 
ordem.   

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) – 

Obrigado, senhor presidente. É isso mesmo. Só 

acrescentando algumas informações. Segundo o 

Regimento, apenas uma assinatura é suficiente para 

que a matéria tramite. 

O anexo com as onze assinaturas e mais uma 

ou duas de deputados ausentes, que se manifestaram 

favoráveis a assinar, entraram no Ales Digital como 

anexo e, neste momento, já tem a assinatura de outros 

deputados lá. Enfim, a matéria seguirá o rito 

regimental aqui na Assembleia Legislativa. 

Agradeço.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PRB) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão, agradecendo a presença de todos. 

Em nome do Prefeito Guerino, presidente da 

Amunes, agradecer a presença de todos os prefeitos. 

Está encerrada a sessão. 

 

(Comunicamos que a próxima 

sessão será solene, hoje, às 19h, 

conforme requerimento do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, 

aprovado em plenário, em 

homenagem ao Dia do Servidor 

Público, Expediente: o que ocorrer, 

e comunicamos que haverá sessão 

solene dia 9 de novembro de 2018, 

às 19h, conforme requerimento do 

Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, aprovado em plenário, em 

homenagem ao Dia dos Notários e 

Registradores, e sessão ordinária 

dia 12 de novembro de 2018, cuja 

Ordem do Dia é a seguinte: 

votação da redação final do Projeto 

de Lei n.º 17/2016; discussão, se 

houver recurso, na forma do artigo 

277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei n.º
 

459/2017; discussão, se houver 

recurso, na forma do artigo 277, §§ 

2.º a 5.º do Regimento Interno, do 

Projeto de Resolução n.º 27/2018; e 

discussão especial, em 1.ª sessão, da 

Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 03/2018) 

 

Encerra-se a sessão às onze horas e vinte 

minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória, Luiz Durão e Pastor 

Marcos Mansur. 

 

*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

ocorrências desta sessão. 

 

 

 

QUADRAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

SOLENE, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 07 

DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

ÀS DEZENOVE HORAS E CINCO 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO ERICK 

MUSSO OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Senhoras e senhores, deputados 
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presentes, público presente, autoridades presentes, 

telespectadores da TV Ales, boa-noite. 
 

Neste momento, é convidado a compor a 

Mesa o deputado e presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, Deputado 

Erick Musso. Também é convidado a compor a Mesa 

o 2.º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, o Deputado 

Enivaldo dos Anjos. É convidado a compor a Mesa o 

diretor-geral da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, neste ato representando os demais 

servidores, Joel Rangel. É convidado a compor a 

Mesa o presidente do Sindilegis, Leandro Pereira 

Machado. É convidado a compor a Mesa o presidente 

do Sicoob Servidores, Márcio Gomes. Também é 

convidada a compor a Mesa a coordenadora estadual 

do Movimento Nacional para os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU Brasil, Denice 

Silva Gonçalves. É convidada a compor a Mesa a 

diretora de formação do Sindler da Assembleia 

Legislativa de Rondônia, Mara Valverde Araújo. É 

convidado a compor a Mesa o presidente da Arsal, 

ex-servidor da Assembleia Legislativa, que nomina a 

medalha em nome dos servidores, José Maria 

Pimenta. 

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Informo que esta sessão é transmitida 

ao vivo pela TV Assembleia nos canais abertos e 

digitais, no YouTube e Facebook. As fotos deste 

evento estarão disponíveis a partir de amanhã no site 

da Assembleia Legislativa, que, com satisfação, 

recebe todos para a sessão solene em homenagem aos 

servidores ativos e inativos com destaque na 

prestação de relevantes serviços para a Assembleia 

Legislativa, com a entrega da Comenda José Maria 

Pimenta. José Maria Pimenta, ex-servidor desta Casa 

de Leis atuou como auxiliar dos deputados e foi 

subdiretor-geral da Assembleia até ser designado 

para trabalhar no plenário da Casa, onde ficou 

conhecido como homem do tempo, ou seja, o 

responsável pela marcação do tempo de discurso de 

cada deputado. 

 

Para fazer a abertura dos trabalhos, neste 

momento, eu passo a palavra ao deputado presidente 

desta Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, Deputado Erick Musso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) – Boa noite a todos, invocando a proteção do 

nosso Deus, declaro aberta esta sessão solene e 

procederei à leitura de um versículo da Bíblia, e peço 

a todos que puderem para ficarem de pé. 

 

(O Senhor Deputado Erick Musso 

lê Marcos, 10:45) 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) – Considero a ata da sessão anterior como lida 

e aprovada. Informo a todos que esta sessão é solene 

em homenagem aos servidores ativos e inativos com 

destaque pela prestação de relevantes serviços à 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

com a entrega da Comenda José Maria Pimenta. 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Neste momento, é convidado a compor 

a Mesa os diretores Marcelo Siano, Paulo Marcos 

Lemos e o secretário de Gestão de Pessoas Fabiano 

Burock. Também é convidada a compor a Mesa a 

subdiretora Tatiana Soares de Almeida. 

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – A partir deste momento, convidamos 

todos para, em posição de respeito, ouvirmos a 

execução do Hino Nacional Brasileiro e, em 

sequência, o Hino Oficial do estado do Espírito 

Santo. 

 

(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Mais uma vez, agradecemos a 

presença de todos na sessão solene em homenagem 

ao Dia do Servidor Público.  

É convidado a compor a Mesa o Diretor de 

Segurança, doutor Claudio Victor.  

 

(Toma assento à Mesa o referido 

convidado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Iniciando a fala das autoridades, é 

convidado a fazer uso da palavra o presidente do 

Sindilegis, Leandro Pereira Machado. (Palmas) 

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

– Boa noite a todos os presentes! 

Os servidores têm prestigio mesmo com esta 

Mesa, não é? O primeiro a fazer a fala! Muito 

obrigado! 
 

Primeiro, agradecer à Mesa, ao nosso 

Presidente Erick Musso, primeiro presidente ex-

servidor da Casa. É sempre bom lembrar isso! Nosso 

presidente também do Fórum dos Servidores da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

que inspirou várias outras Assembleias para fazerem 

o fórum. Inclusive, está no plano de governo do 

próximo Governo do Estado um fórum só para os 

servidores públicos, por sugestão deste sindicato 

aqui.  

Nosso diretor Joel Rangel tem um ano e dois 

meses de Assembleia Legislativa. Tivemos uma 
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reunião, mais cedo, com ele e falei: Joel, em 

trezentos e sessenta e cinco dias e dois meses, com 

tudo o que você fez, se alguma empresa de estatística 

fizer uma conta, acho que você vai para Guinness, de 

tantas coisas que você realizou.  

 

Ao nosso presidente da Arsal. Não sei se 

tenho autoridade para isso, não, Presidente Erick. É 

aniversário de Pimenta. Pode puxar os parabéns para 

ele logo? (Pausa) 
 

Vamos lá! Aniversário de Pimenta no dia da 

comenda dele. Olha só que benção! Vamos lá, 

pessoal, de pé! 

 

(É entoado a música)   

 

O SR. LEANDRO PEREIRA MACHADO 

– Pimenta, querido por todos nós!  

 

Presidente do Sindilegis, eu mesmo. 

Márcio, nosso presidente da Coopjud, sempre 

nos ajudando. O pessoal da Coopjud faz mágica, não 

é?  A gente chega lá tenso, mas resolve. É uma 

benção ter você conosco na Assembleia Legislativa 

também, Márcio.  

A Denice. Para quem não conhece a Denice, 

Denice é a coordenadora das ODSs. Faço um desafio 

à Mesa Diretora, ao nosso fórum para que tragam a 

Denice para a reunião do nosso fórum para ela expor 

o que é a ODS e essa relação importante com os 

movimentos sociais, os sindicatos e a vida dos 

servidores públicos, principalmente com as futuras 

decisões que provavelmente virão lá do Congresso 

Nacional. Muito obrigado, Denice. 

Está vindo aí agora é a Mara. Para quem não 

conhece, Mara Valverde Araújo. Não tem o 

Sindilegis aqui? É como se ela fosse do Sindilegis de 

lá, é o Sindler. Ela é diretora de formação lá do 

Sindler de Rondônia. Veio de tão longe, numa 

parceria com a Denice sobre as ODSs. Cancelou sua 

passagem, transferiu, para poder participar desta 

reunião aqui, de hoje. Peço uma salva de palmas para 

a Mara. Muito obrigado, Mara, por nos prestigiar 

aqui, hoje. (Palmas) 

Agora, todos os nossos diretores aqui da 

Casa: doutor Claudio, Fabiano, Marcelo, Paulo 

Marcos, verdadeiros irmãos, colegas aqui de trabalho 

de tanto tempo. 

A todos nós aqui presentes, servidores 

aposentados, comissionados, da ativa, senhores e 

senhoras servidores, nossos colegas. 

Fico feliz, Mariano, que você veio. Que bom! 

Obrigado! 

Hoje, é um dia de celebrar essa comenda com 

o nome do nosso colega Pimenta, que representa 

todos os avanços, todas as conquistas que tivemos.  

Hoje não é dia de fórum, de questionamento, 

hoje é dia de congratulação, congratulação essa que 

tem feito muito bem para nós, servidores, para os 

deputados e para o Parlamento.  

É importante frisar: a nossa parceria, que 

deixou esta Casa mais leve, mais transparente, teve 

um retorno para todos nós. Pessoal, todos nós 

vencemos essa eleição. Nós temos a alegria de esta 

Mesa – que tem olhos para os servidores –, e outros 

quinze, junto com os deputados da Mesa, total de 

quinze deputados, que são parceiros, aliados da 

categoria, retornarem para esta Casa. 

Então, Deputado Presidente Erick Musso e 

Enivaldo dos Anjos, toda a Mesa Diretora foi 

reeleita, e quem foi reeleito fomos nós. Nós 

vencemos, porque aqueles que têm consideração por 

nós tiveram o reconhecimento da categoria. Eu peço 

uma salva de palmas para esses deputados que fazem 

a diferença! (Palmas) 

Parabenizando os deputados, parabenizo toda 

a administração da Casa.  

Esqueci-me de Tatiana – que estava 

escondida aí, estava atrás da Mara – que é 

fundamental nessa relação com a categoria, no fórum 

e também na organização deste evento aqui. 

Pessoal, hoje é o dia dos comendadores. Tem 

de todos os segmentos: aposentados, da ativa, do RH, 

do TI. Vi a lista lá. Está de parabéns a comissão, 

junto com a Mesa Diretora, que escolheu os 

homenageados.  

Hoje será um dia de festa. Parabéns a todos 

nós. Muito obrigado pela oportunidade de abrir aqui. 

Vamos em frente! Salve todos nós! Obrigado, 

pessoal! (Palmas) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Neste momento, é convidado a fazer 

uso da palavra o presidente da Arsal e ex-servidor 

que leva a homenagem aos servidores públicos, José 

Maria Pimenta.  

 

O SR. JOSÉ MARIA PIMENTA – Senhor 

presidente desta Casa de Leis, secretário, demais 

autoridades presentes a esta Mesa, primeiramente, 

gostaria de agradecer a Deus por estarmos todos aqui 

reunidos, porque, sem Ele, não seríamos ninguém. E 

nós estamos aqui. 

Parabenizar os eleitos, o presidente, o 

secretário que foi reeleito a deputado estadual. Que 

Deus o abençoe e que Ele nos proteja nessa 

caminhada da Assembleia Legislativa. 

Colegas, tive o prazer de ficar nesta Casa 

quarenta e três anos, quase quarenta e cinco, quarenta 

e quatro, e vi muitas coisas nesta Casa. Então, eu 

parabenizo o presidente e o secretário por me 

concederem esta medalha, porque foram os meus 

colegas que me solicitaram e conversamos e me 

homenagearam. Quero, de coração, agradecer aos 

meus colegas, porque sem eles, talvez, eu não teria 

esta medalha; e, é claro, à Mesa Diretora, que teve a 

aceitação, e ao Deputado Enivaldo dos Anjos, no 

qual eu agradeço de coração. 

Gostaria, mais uma vez, de dizer que, nesta 

Casa, servi com muita honra, com muito prazer. E 
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todas as vezes que eu falo, eu sinto saudade, porque 

isso aqui era o meu segundo lar. Não abandonei não, 

todos os dias estou nesta Casa. Enquanto eu tiver 

vida, enquanto eu tiver saúde, eu estarei aqui 

saudando os meus colegas, cumprimentando os meus 

colegas e abraçando todos eles.  

Que Deus nos proteja. Que Deus nos dê paz. 

A todos vocês, muito obrigado mesmo por vocês 

terem me oferecido esta noite. Hoje é o dia do meu 

aniversário, deixei mamãe e minhas irmãs em casa e 

vim aqui para saudar vocês, para cumprimentar e dar 

um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado, mais 

uma vez. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento, é convidado a compor 

a Mesa o diretor de Controle Interno, André Giori; o 

diretor de TI, Jonston; e o subprocurador-geral, 

doutor Ricardo Benetti.  

 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados)  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Dando continuidade à fala das 

autoridades, é convidado a fazer uso da palavra a 

coordenadora estadual do Movimento Nacional dos 

Objetivos, Denice Silva Gonçalves. 

 

A SR.ª DENICE SILVA GONÇALVES – 

Boa noite! 

Cumprimento todos. Cumprimento a Mesa, 

na pessoa do Presidente Erick Musso; todos os 

demais componentes, em destaque o diretor-geral 

desta Casa, o Joel Rangel; o Deputado Enivaldo dos 

Anjos, meu colega de partido; e o elegantíssimo 

Leandro Machado, que é uma pessoa finíssima, 

diretor do Sindilegis e que vocês têm o privilégio de 

ter como presidente do Sindilegis, e também seus 

colegas, o Gildo, o Valmir e os demais componentes 

do Sindilegis; cumprimento a minha colega Mara, 

também do Movimento Nacional dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável em Rondônia e do 

Sindiler; e, principalmente, vocês todos que estão 

aqui homenageados. Se são homenageados, é porque 

merecem.  

Este é um ato muito maravilhoso, que eu 

estou agradecida de estar participando a convite do 

Sindilegis, porque esse também cumpre um dos 

objetivos de desenvolvimento sustentável, que é o 

ODS 16, que é a cultura de paz para todos.  
 

Cada servidor tem suas necessidades, mas 

ninguém está para trabalhar só por ter um salário. 

Todo mundo precisa de um ambiente tranquilo, um 

ambiente saudável, de boas relações no trabalho e de 

não ter, sobretudo, assédio moral. Esse é um 

comprometimento do Sindilegis e da diretoria desta 

Casa, em trabalhar com afinco para que não haja, 

neste espaço, assédio moral. Nós estamos aqui 

também na qualidade de representante da Comissão 

Nacional Contra o Assédio Moral. Essa Comissão 

está no âmbito do Conselho Nacional de Saúde e nós 

estamos fazendo um trabalho com todos os 

sindicatos. 

Quero agradecer a participação de todos 

vocês e por poder participar do evento de vocês, 

abrilhantado aqui por cada um de vocês. Muito 

obrigada! O Programa para o Desenvolvimento das 

Nações, do Movimento Nacional dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, agradece essa 

participação. Com certeza, nós faremos nota disso e 

estaremos aqui em outra oportunidade para falar dos 

objetivos de desenvolvimento sustentável. 

Muito obrigada! 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Também é convidado a compor a 

Mesa o Diretor de Redação Wanderson Melgaço. 

 

(Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – É convidada a fazer uso da palavra, a 

Diretora de Formação do Sindler da Assembleia 

Legislativa de Rondônia, Mara Valverde Araújo. 

 

A SR.ª MARA VALVERDE ARAÚJO – 

Boa noite! Em nome do Presidente Erick e do 

Deputado Enivaldo, do presidente do Sindicato 

Leandro, também o nosso amigo e parceiro da 

Fenale, Procurador Valmir, Gildo, Denice e todos 

que eu já conheci hoje e de saber da importância da 

valorização do servidor.  

 

Essa comenda, para nós que somos lá do 

norte de Rondônia, isso é uma ação que podemos 

fazer lá, como nós já fizemos o Dia do Servidor 

também. E aqui, só dizer parabéns a todos os 

parceiros dessa realização e parabéns a vocês que vão 

ser comendadores e comendadoras por esse 

momento. Porque é tão importante a valorização, nos 

faz dizer que valeu e vale a pena trabalhar naquilo 

que a gente acredita e principalmente na Assembleia 

Legislativa, que precisa ter um retorno para a 

sociedade, que precisa ter esses acessos, os projetos, 

as votações. 

 

Acompanho, Presidente Erick, a sessão pela 

TV, na internet. Hoje, eu já vi, assisti à sessão, então, 

estão de parabéns. Hoje, também eu te vi rapidinho. 

Tive uma agenda, porque nós queremos em Rondônia 

também levar a Procuradoria da Mulher, com a 

Deputada Janete. 
 

Então, acho que as coisas exitosas que o 

Sindilegis está fazendo nessas parcerias aí, nos 

orgulha e, junto com a federação, eles divulgam 

muito. E com certeza, esse evento aqui, o mundo 

todo vai saber e que as outras Assembleias também 

deem essa valorização para os servidores.  
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Então, parabéns a todos vocês. É só 

agradecer. E Vitória é uma terra muito bonita. Muito 

obrigada! 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FRANCIS 

TRISTÃO) – Neste momento, é convidado a fazer 

uso da palavra o deputado e 2.º Secretário da Mesa 

Diretora da Assembleia Legislativa e Presidente do 

Fórum de Servidores, Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Gostaria apenas de dar algumas informações com 

relação ao que existia antes na Assembleia e o que 

existe hoje. E até porque essa solenidade de hoje, 

aqui, ela vem coroar o trabalho que a Mesa Diretora, 

através do presidente Erick, imprimiu na Assembleia 

em relação à recuperação do direito de falar, de 

reivindicar e de ser atendido pela Mesa Diretora 

todos os funcionários. Porque aqui a gente vivia um 

tempo em que os servidores trabalhavam aqui, mas 

não tinham nenhum direito. Não tinha nem direito de 

se reunir aqui no plenário principal, muito menos 

falar de alguma vantagem ou algum direito que ele 

tinha. Era todo mundo no corredor perguntando e 

querendo saber e ninguém dava a resposta. 

Aqui, nós tínhamos um período em que a 

nossa Procuradoria, quando recebia uma 

reivindicação do servidor, jogava o processo na 

gaveta e ficava dez, quinze, vinte anos sem dar 

resposta ao servidor e sempre dava resposta negativa 

e não permitia, praticava assédio moral contra 

qualquer reivindicação do servidor. Isso era um 

desespero.  

Nós reestabelecemos isso através de 

reuniões, através de cada um que tivesse o seu direito 

atingido. Fizesse um requerimento e nós, através dos 

diretores da Assembleia, da área jurídica, íamos 

fazendo reuniões e agregando ideias para poder 

resolver os problemas.  

 E o Presidente Erick, nesse período, abraçou 

a causa dos servidores com toda empolgação, com 

toda boa-vontade e autorizou que nós, através da 

segunda secretaria, fizéssemos todo o empenho para 

resolver todos os problemas.  

Somos a única Assembleia do Brasil que 

desafiou as reivindicações do Sindicato dos 

Servidores e não tem nada para ser atendido mais 

dentro do que se pretendia resolver. Resolvemos 

quase cem por cento das demandas do Sindicato. 

(Palmas) 
 

Nós restabelecemos aqui também, na Casa, o 

direito de o servidor participar com alegria, com 

opinião, através dos fóruns. E que não assistiu, ainda, 

deve participar, porque as informações que eu tenho 

são de que até o governador eleito do Espírito Santo 

vai adotar esse fórum no estado, (Palmas) onde as 

pessoas podem participar, discutir, conversar, porque 

na maioria dos órgãos públicos o servidor é tratado 

como se fosse um lixo, como se fosse um problema 

da instituição, quando, na verdade, os servidores são 

a alma, o oxigênio; é o trabalho bem desenvolvido 

por eles que vai dar posição de destaque para 

qualquer instituição.  

Então nós criamos essa situação e resultamos 

tanto no apoio e na união dos servidores com a Mesa, 

que surgiu a ideia de a gente fazer essa comenda. 

Gozado que, quando eu era mais jovem - e olha que 

era há pouco tempo atrás -, ficava vendo que só era 

comendador do Espírito Santo, Camilo Cola... Só 

quem tinha dinheiro. Não sei onde foi criada essa 

concepção de que comenda tem que ser dada a 

pessoas que são bem financeiramente ou que são 

destaques por outros meios. Por que o trabalhador 

comum, a pessoa com trinta, quarenta anos de 

serviço, não merece ser homenageado, também, em 

nível de comenda, pelo seu poder, pela sua 

instituição? Eu acho que é mais do que justo. E aí 

rompemos, também, outra tradição, que é a de 

colocar o nome na comenda, não de quem já morreu, 

de quem não vai saber que está sendo homenageado, 

mas resolvemos quebrar essa tradição e colocamos o 

nome de um servidor da Casa, que foi escolhido 

pelos servidores como a representação simbólica do 

funcionalismo da Assembleia, que é o José Maria 

Pimenta. (Palmas) 

Nós restabelecemos tudo isso aqui. 

Queria dizer, apenas, encerrando, porque o 

nosso presidente vai falar e vai aqui discorrer sobre 

vários atos praticados em favor do bom 

funcionamento da Assembleia, em favor do 

reconhecimento da Casa, que aqui quebramos todos 

aqueles problemas que têm de relação. Hoje, na 

Assembleia, não aceitamos que nenhum chefe 

subordine o servidor à humilhação, a assédio moral, a 

nenhum tipo de atendimento de péssima qualidade. 

(Palmas) Muitos até reclamam, porque a Casa tem 

tradição e, recentemente, um servidor aqui bateu no 

carro da servidora e a tratou com o maior desprezo, e 

nós fizemos com que ele reconhecesse o erro e 

pagasse o prejuízo que foi dado. 

Isso não é para dizer que somos bravos nem 

que somos mais rigorosos que ninguém, é porque isso 

é da relação humana.  A pessoa tem que respeitar; 

principalmente o homem, tem que aprender a 

respeitar uma mulher, tem que aprender... (Palmas) 

Tem que admitir que a relação tem que ser igual, não 

pode ser na condição de pensar que, por ser mais 

forte fisicamente, tem que submeter a mulher à 

humilhação. Nós estabelecemos tudo isso aqui.  
 

A grande alegria da nossa administração é ter 

um presidente jovem, com trinta e um anos de idade, 

que entendeu que os novos tempos recomendam que 

as pessoas sejam alegres, sejam contentes onde elas 

trabalham. Quem trabalha com alegria, quem trabalha 

respeitado produz mais e a Casa, com isso, ganha, 

porque hoje a Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo está entre as três ou as duas mais econômicas, 

mais eficientes e mais modernas. Vocês vão ver o 

que foi possível ele implantar para nos transformar 

numa assembleia onde os servidores dialogam com 
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os deputados na hora que querem, entram nas salas 

através de pedido de audiência na hora que precisam, 

e nós fazemos os nossos setores, as nossas diretorias 

e, principalmente, a nossa Procuradoria, respeitarem 

os servidores, que é o que não acontecia aqui em 

tempos idos. 

Muito obrigado. (Palmas) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento, é convidado a fazer 

uso da palavra o Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, o Deputado 

Estadual Erick Musso. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) – Boa noite a todos! (Pausa) Boa-noite, gente! 

(Pausa) Isso. 

O pessoal está querendo jantar, já, Enivaldo. 

É por conta deles? (Pausa) Hoje não tem garrote, 

não, para doar, né?  

Nada na vida da gente acontece, primeiro: se 

não for da vontade e da permissão de Deus. Segundo: 

ninguém constrói nada sozinho na vida. Essa minha 

fala, acredito que muitos aqui já me ouviram dizer, 

desde o início do nosso mandato, porque são dois 

pilares em que eu acredito, para que a gente possa 

tocar não só a vida pública, não só a Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo, mas para tocar a vida 

da gente.  

Eu sou muito grato a Deus por estar podendo 

finalizar – Marquinhos, você que me viu aqui, como 

tantos outros servidores e servidoras, funcionários da 

Assembleia – esses dois anos de gestão. Dois anos 

esses de grandes dificuldades, adversidades, 

desentendimentos. De início turbulento, conturbado, 

incompreendido, onde a corda se esticou de uma 

forma, que disse à minha equipe: Se mantenham 

firmes, porque nós temos um planejamento, e nós 

sabemos exatamente aonde vamos chegar. Momentos 

em que a equipe quis esmorecer, achando que nada 

mais tinha jeito de ser consertado. Mas eu tive ao 

meu lado homens e mulheres que lutaram comigo 

para fazer desta Assembleia um lugar melhor para se 

trabalhar, para se conviver e para prestar um serviço 

de melhor qualidade à população do Espírito Santo.  
 

Tive ao meu lado – e queria iniciar a minha 

fala agradecendo-lhe de público – o Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que, em outras ocasiões, e nem 

foi há tanto tempo assim porque ele é jovem, teve a 

grata oportunidade de ter sido deputado com o meu 

saudoso avô Heraldo Musso. E Deus, que já tinha 

presenteado o meu avô em conhecer uma figura da 

estirpe, do naipe, do gabarito do Deputado Enivaldo 

dos Anjos, me deu também a oportunidade de 

conviver, lado a lado, com este homem por quatro 

anos; e me deu uma nova oportunidade de, por mais 

quatro anos, estar nesta Assembleia aprendendo 

diariamente com este homem de bem, de valor, de 

princípio, de fé, de moral, de respaldo, de 

credibilidade e, sobretudo, de defesa dos interesses 

dos servidores que, devem muito, muito mesmo, ao 

Deputado Enivaldo dos Anjos por todas essas 

conquistas que a Assembleia avançou nos últimos 

dois anos. Então, Enivaldo, eu peço a todos uma 

salva de palmas a você, que merece, que é um cara 

bacana e que merece o nosso reconhecimento. 

(Palmas)  
Queria cumprimentar os servidores na pessoa 

do Joel Rangel. E cumprimentando o Joel, 

cumprimento todos os diretores e os servidores, 

comissionados e efetivos. Quero cumprimentar o 

Lelê e, em seu nome, cumprimentar todos. Enfim, 

não vou discorrer aqui sobre o nome de todos os que 

já foram falados, para a gente não ficar numa sessão 

cansativa.  

Fui servidor nesta Casa de 2009 em diante - 

de 2005 a 2007 e, depois, de 2009 em diante. Alguns 

aqui já me ouviram dizer, assim: Eu já fui colocado 

para fora deste exato Plenário - no qual estou 

falando por vocês - por deputados que tiveram que 

votar em mim para presidente. O que eu quero dizer 

com isso? Gravem uma coisa e levem-na para a vida: 

a humildade leva o ser humano a lugares 

inimagináveis! O soberbo, a arrogância, o passar a 

perna nos outros, o achar que vai crescer sobre as 

costas e a custa das pessoas, é igual rabo de égua - já 

diziam os meus contemporâneos de Aracruz -, só vai 

para baixo! Maldade é igual bola de borracha: você 

bate na parede e ela volta no seu peito.  

Por que estou dizendo isso a vocês? Porque 

nós somos uma equipe e nós temos que ter o espírito 

de equipe. Rivalidade, rixa, achar que, ao deixar de 

ajudar um colega, você vai crescer dentro do seu 

setor, está enganado. Está iludido. Está prejudicando, 

primeiro, a população do nosso estado, que é o nosso 

patrão. Todos nós somos funcionários do povo. 

Segundo, está prejudicando a si mesmo. E foi esse 

espírito de equipe que eu quis colocar no coração de 

cada um que tem a ligação direta comigo, em 

primeiro lugar, para que possa se transmitir e ir se 

irradiando para os setores, para que a gente pudesse 

criar esse ambiente em que nós estamos vivendo 

hoje.  

Quando eu ganhei a eleição para presidente 

da Assembleia, os servidores não se 

cumprimentavam. Era um clima de pânico total. Para 

você falar com o diretor-geral, você falava. Mas, para 

talvez, chegar ao presidente era quase que falar com 

um semideus. Hoje nós temos a grata alegria e a 

satisfação de ter uma Mesa composta pelo ex-diretor-

geral desta Casa, que fez um brilhante trabalho e que 

está lá na ponta, o Paulo Marcos, passamos pelo 

Roberto Carneiro, e hoje está aí o Joel. E todo mundo 

sabe a minha forma de tratar e de lidar com os 

servidores e, em especial, com a Assembleia 

Legislativa.  
 

Temos muito a fazer? Temos, mas nós 

avançamos demais. Isso não é fruto de uma pessoa, 

isso não tem eu, isso somos nós. Porque quando a 

Assembleia é reconhecida a primeira mais 



Vitória-ES, quarta-feira, 14 de novembro de 2018 Diário do Poder Legislativo - 45 

transparente do país, é fruto do nosso trabalho. 

Quando a Assembleia era a décima sexta que mais 

gastava no Brasil e se torna a segunda que menos 

gasta no nosso Brasil e no nosso país, isso é um 

trabalho fruto de todos nós. Quando nós 

implementamos um Wi-Fi, por exemplo, tiramos a 

Assembleia da era analógica e colocamos a 

Assembleia na era digital, é fruto do nosso trabalho. 

Quando nós colocamos um Procon de pé para que 

pudesse receber as demandas dos milhares de 

consumidores capixabas que queiram fazer suas 

reclamações, isso é fruto do nosso trabalho. Quando 

nós reestruturamos um Arquivo-Geral, fruto do 

trabalho de todos nós.  

Colocamos o projeto da Procuradoria 

Especial da Mulher de pé. Sob questionamentos, 

artilharia pesada da imprensa, mas tínhamos foco e 

determinação de que as mulheres, vítimas de 

violência familiar e doméstica, precisavam ter, dentro 

da Assembleia Legislativa, um lugar para se 

alicerçar.  

Vamos inaugurar agora, dia 20, a Delegacia 

do Consumidor aqui dentro. Vamos inaugurar dia 27 

deste mês o posto de emissão de identidade e CPF de 

forma gratuita a toda a população. Readequamos e 

reinauguramos o novo espaço da TV Assembleia. 

Refizemos e modernizamos todo o sistema de 

videomonitoramento na Casa. Criamos e 

constituímos a sala dos aposentados. Demos 

dignidade e um crachá para que possam entrar e sair 

à hora que bem entender e não fiquem sendo 

constrangidos pela portaria ao tentar fazer um 

certificado de visitante a todo momento.  

Quando eu assumi o mandato, o sindicato me 

entregou dezesseis itens na pauta. E aí, e falo com 

muita humildade e pé no chão, nós entregamos 

dezessete porque o auxílio-creche não estava na pauta 

e foi colocado como anexo e nós avançamos em 

todos os itens da pauta. Reativamos carreira, 

reestruturamos quadros, demos reajuste, conseguimos 

fazer reequilíbrio técnico e financeiro para que 

pudéssemos equilibrar o sistema financeiro da 

Assembleia Legislativa e tocar a Casa adiante. 

Desburocratizamos o auxílio-saúde. Enfim, tantas e 

tantas conquistas que nós fizemos para os servidores 

da Assembleia.  

Humanizamos os espaços. Pode parecer 

simples, mas quem fica oito horas aqui na garagem, 

num calor danado, não sabe a diferença que vai fazer 

o ar condicionado que vai ser instalado daqui a duas 

semanas lá embaixo. 

É a humanização. Reabrimos o restaurante, 

abrimos o estacionamento externo, a biblioteca 

passou a operacionalizar com um sistema melhor, 

criamos um novo site, implementamos dois 

programas que serão a maior entrega desta 

Assembleia, que é o Assembleia Digital e o Revisa 

Ales, que vai estudar, compilar e enxugar as 

dezessete mil leis capixabas, muitas delas 

ineficientes, ineficazes, sem aplicabilidade e de total 

desconhecimento da população do nosso estado, para 

que possamos criar cartilhas e entregar na mão das 

pessoas. Por exemplo, se quiser abrir um bar, está 

aqui a legislação para abrir um bar no Espírito Santo. 

Se quiser abrir um comércio, está aqui a legislação 

para abrir um comércio no Espírito Santo. Para que 

tenhamos um Estado menos burocrático, sobretudo 

para aqueles que queiram investir e fomentar o 

desenvolvimento do nosso estado. 

Conseguimos, nesta Mesa, pagar o 11,98%. E 

aí, faça-se justiça, um trabalho de anos, e preciso aqui 

destacar também o trabalho do ex-Presidente 

Theodorico Ferraço, mas conseguimos concluir nesta 

gestão esta luta de décadas! 

Fizemos parcerias com universidades. Para 

quê? Para colocar mais de cem estagiários aqui a 

custo zero para a Assembleia. Fizemos parceria com 

a Salesiana, fizemos parceria com a Emescam. Estas 

parcerias geraram estagiários e estas parcerias 

geraram também oportunidades para os servidores, 

filhos e cônjuges de terem desconto em acesso à 

faculdade, para que possam se capacitar cada vez 

melhor. Foi a primeira vez na Assembleia Legislativa 

que houve um processo seletivo para a contratação 

dos estagiários, e foi no setor de Comunicação.  

Criamos um espaço cultural. A Assembleia 

hoje conta com programações culturais, vocês 

participaram na última semana de uma programação 

cultural, para que a gente possa envolver o servidor, 

humanizar, confraternizar e criar um ambiente bacana 

de trabalho.  

Implementamos redes sociais, criamos e 

oferecemos cursos, temos a Casa do Vereador, a Casa 

dos Municípios, o Programa Deputado Jovem, enfim.  

E aí, quando estava escrevendo, Enivaldo 

falou bem assim: Você vai falar esse tanto de coisa aí 

e o pessoal vai achar que você é presidente há dez 

anos na Assembleia! Mas implementamos esse monte 

de coisa nas graças de Deus e com a ajuda de vocês 

em apenas um ano e oito meses.  

O que quero dizer com isso? Tem jeito para 

esse negócio. Acredito na política. A política é uma 

ferramenta, e das mais poderosas ferramentas que 

temos, para melhorar e transformar a vida das 

pessoas. O que precisamos? Ter as pessoas certas nos 

lugares corretos que queiram fazer o bem coletivo e o 

bem comum.  
 

Já tive a oportunidade de ter sido vereador, 

fui presidente da Câmara, tornei-me deputado 

estadual com vinte e sete anos de idade, tornei-me 

presidente da Assembleia com vinte e nove. Deus e a 

população do Espírito Santo me deram a 

oportunidade de chegar ao segundo mandato de 

deputado estadual com trinta e um, e preciso dizer 

àqueles que me ajudam a carregar este fardo, que não 

é leve, é pesado, que me ajudaram a Assembleia ter a 

respeitabilidade dos Poderes. Porque quando as 

pessoas passam aqui fora acham que aqui dentro tem 

gente que trabalha pouco e ganha muito. E eu debati, 

combati, briguei, dei murro na mesa para colocar esta 
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Assembleia de pé e dizer que aqui tem gente que 

ganha bem, mas trabalha demais para melhorar a 

vida dos capixabas.  

É isso. E aí, meus amigos e amigas, 

precisamos da ajuda de vocês. Precisamos da ajuda 

de vocês para que esta Assembleia continue a 

prosperar. Nós não sabemos o que acontecerá em 

janeiro, finalzinho de janeiro para o início de 

fevereiro! E nós também não estamos preocupados 

com isso, não! Nem eu, nem Enivaldo. Por quê? 

Eu me reporto ao início de minha fala: Nada na 

vida da gente acontece se não for da vontade e da 

permissão de Deus. 

Quero entregar esta Assembleia muito 

melhor do que eu peguei. E quero que o próximo 

entregue muito melhor do que pegará de mim. 

Porque se nós não tivermos o espírito público, se 

não tivermos o interesse da população do Espírito 

Santo acima de todas as coisas, se não colocarmos 

como ponto de partida o bem-estar da nossa 

sociedade acima das divergências partidárias e 

ideologias políticas, diferenças pessoais, nunca 

alcançaremos o que todos nós buscamos, que é 

uma política justa, séria, comprometida, sobretudo 

defendendo os interesses da população. 

O Brasil passou por um momento 

nebuloso, de adversidades, de dificuldades, mas 

nós conseguimos ficar de pé. Tenho orgulho, 

assim, e estou fazendo essa fala meio como uma 

forma de prestar contas, porque talvez seja a última 

oportunidade de eu falar aos servidores da 

Assembleia Legislativa. Muito obrigado por vocês 

terem me ajudado! Nós vencemos e eu sou grato a 

Deus e a vocês por isso, todas as barreiras da 

desconfiança dos capixabas e daqui de dentro. Eu 

não tive que quebrar paredes não, tive que quebrar 

muralha!  

 

Mas, quem lidera tem que ter coragem para 

enfrentar os desafios! O papel de líder não é ficar 

ouvindo conversa fiada em corredor ou fofoca e 

ficar sendo emprenhado pelos ouvidos! Papel de 

líder é ter foco e planejamento e fazer as 

transformações que são precisas e necessárias e ter 

resultado para mostrar nas prestações de contas! Cê 

tá doido de mudar a lei da Procuradoria que vai 

trocar o procurador que está aí há vinte anos?! 

Vou trocar e vou aprovar em vinte e quatro horas! 

E nós enxugamos dez mil processos que estavam 

parados dentro da Procuradoria! Mas se você criar 

o e-social e criar quatro cargo para botar lá no 

serviço de saúde, você vai apanhar da imprensa! 

Vou apanhar porque acredito no que estou 

fazendo! Fizemos e está rodando melhor! Ah, mas 

se nós dermos o auxílio-creche aos servidores, nós 

vamos ser pisoteados! E por que os demais poderes 

podem ter e a Assembleia não?! Nós somos o 

Poder que menos gasta no Espírito Santo e o que 

mais apanha! Tenho o maior respeito pelo 

Judiciário, mas eles gastam um bilhão e duzentos 

milhões por ano! O nosso orçamento é de duzentos 

e vinte! E não tem uma engrenagem que funcione 

no nosso estado, não tem uma caneta que é 

comprada no Espírito Santo, não tem um copo de 

água que é servido no Ministério Público, na 

Defensoria Pública, no Tribunal de Contas, no 

Tribunal de Justiça, no Governo do Estado que não 

tenha a participação efetiva da Assembleia 

Legislativa do Espírito Santo. Nós somos o pulmão 

e o coração dessa engrenagem. E graças a Deus 

que temos conseguido avançar e avançar bem. 

A minha fala aqui, hoje, é de parabenizar o 

Deputado Enivaldo, como fiz no início, por ter 

tocado esse processo de revigorar, reativar e 

reanimar os servidores da Assembleia. Mas, muito 

mais do que as obras físicas, muito mais do que as 

concessões salariais, muito mais do que os setores 

de serviço que foram criados, de atendimento à 

nossa população, a grande marca, Enivaldo, que 

eu, você, a Deputada Raquel Lessa, 1.ª secretária 

da Mesa; o Deputado Marcelo Santos, o vice; a 

Deputada Janete, a 2.ª vice; o Jamir e o Mansur, 

que são, respectivamente, o 3.º e o 4.º secretários, a 

nossa Mesa como um todo deixa de marca e de 

legado é o respeito.  

 

Na primeira reunião que eu fiz só pedi uma 

coisa a quem trabalha comigo: trate as pessoas 

como gostaria de ser tratado, mais nada, porque 

todo mundo gosta de ser tratado bem, então, 

consequentemente, tratará bem as pessoas! 

Que viva a Assembleia Legislativa do 

Espírito Santo! Aos servidores, que continuarão 

carregando esse fardo, sorte, sucesso! Nós 

estaremos no plenário, ajudando no que for 

possível o nosso estado, mas talvez a liderança da 

Assembleia Legislativa estará em outras mãos, e a 

vida é assim. A vida é uma passagem de bastão. Eu 

era servidor, tornei-me presidente da Assembleia. 

Amanhã posso não ser mais deputado estadual, 

amanhã posso voltar a ser servidor. 

 

Pode acontecer de tudo na vida da gente, 

por isso que eu digo assim, finalizando e 

parafraseando um antigo regional, que falava: 

Cuidado! Porque, na vida, um dia você é cana; no 

outro, você é moenda; num dia, você pode ser 

moenda; e, num dia, você pode ser cana! O que eu 

quero dizer com isso a vocês? Quando a gente é 

cana, a gente suporta tudo e fica calado, mas nós 

temos que tomar cuidado é no dia em que Deus nos 

der a oportunidade de ser moenda. Por que estou 

falando isso? Porque tudo na vida é passageiro, o 

único poder eterno é o poder de Deus. Isso aqui 

tudo é passageiro: poder, dinheiro, mandato, nego 

achar que manda mais do que os outros, com 
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arrogância, com nariz em pé, que é o rei da cocada 

preta. Isso tudo acaba! 

 

Quando for moenda, cuidado! Trate as 

pessoas bem! Muitas vezes um bom-dia, um boa-

tarde, um aperto de mão, um sorriso, um abraço 

sincero melhora o dia da pessoa. Perguntar como 

ela está, um final de semana; como é que está seu 

pai, que estava doente? Você acalenta as pessoas, 

porque ninguém sabe o dia de amanhã.  

Quem está dizendo isso a vocês é um 

jovem que tem sonhos; que um dia sonhou em ser 

vereador; que um dia sonhou em ser deputado 

estadual; que, por uma loucura, aos vinte e nove 

anos de idade, contra todo o sistema político 

estabelecido no Estado do Espírito Santo, decidiu 

colocar a candidatura à Presidência da Assembleia 

de pé. Não desistam dos sonhos de vocês! Muitas 

pessoas vão dizer assim: Olha, você não vai 

conseguir, isso é muito difícil, você não tem 

capacidade para isso! Não dê ouvidos! Elevem os 

pensamentos de vocês a Deus! Arregimente-se de 

pessoas que queiram o seu bem e te deem força e 

vento nas costas para vocês buscarem e alcançarem 

os objetivos de vocês! E aí, sonho a sonho, passo a 

passo, vocês vão realizando com vocês, com a 

família de vocês, com os amigos de vocês aquilo 

tudo que tiver no coração.  

Que Deus abençoe, que Deus nos ajude! 

Temos muito trabalho ainda até o final desta Mesa 

Diretora para que nós possamos entregar uma 

Assembleia cada vez melhor a toda a população do 

nosso estado. Muito obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) - Antes do prosseguimento 

da sessão, só queria pedir permissão para fazer um 

aviso, mas também aproveitando para 

cumprimentar e agradecer à Mayara Musso, esposa 

do Deputado Erick, que está nos prestigiando, 

assistindo à sessão de Aracruz.  

Queria convidar todos os servidores para o 

fórum que será dia 06 de dezembro, às 14h. Então, 

precisamos da presença importante nesse fórum, 

porque, além do fórum para discutir as 

reivindicações, vamos ter sorteios. O primeiro 

prêmio vai ser um bezerro vivo; o segundo prêmio, 

um telefone. Teremos vários prêmios pequenos e, 

também, um cabrito vivo. A pessoa que ganhar vai 

ter que receber aqui, na garagem, e vai ter que 

levar. A única obrigação nossa é trazer até aqui; 

daqui para frente, o ganhador que se vire.  

Será véspera de Natal, vamos aproveitar 

para fazer o fórum, e vamos ver se já tem tempo 

para a gente entregar uma revista com as 

informações da administração da Assembleia com 

relação a tudo que ocorreu aqui no período desses 

dois anos. A gente está programando, e se a equipe 

não mascar, a gente vai ter condições de no dia 06 

já distribuir a revista aqui. Vamos ter depoimento 

de servidores, quer dizer, relatar o que foi 

registrado, o que foi feito aqui como registro. 

Então, quem estiver no dia 6 aqui, vai poder trazer 

uma cordinha para levar o cabrito ou o bezerro 

vivo. Então, dia 6. Não se esqueçam.  

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) - Ato de grande 

importância, neste momento daremos início à 

entrega das homenagens aos servidores 

homenageados nesta sessão solene.   

Convidar o Deputado Presidente Erick 

Musso e o Deputado Enivaldo dos Anjos a 

procederem à entrega aos homenageados.   

A comenda em homenagem ao servidor 

José Maria Pimenta é destinada a galardoar 

servidores que se destacaram no âmbito do estado 

do Espírito Santo.  

A primeira homenagem da noite é para a 

ex-servidora Ângela Maria Haddad Fafá. (Pausa) 

Quem vem acompanhando os 

homenageados podem acompanhá-los na hora da 

entrega das homenagens. Sintam-se à vontade.  

Ângela Maria Haddad Fafá é natural de 

Afonso Cláudio, é servidora efetiva aposentada da 

Assembleia Legislativa, atuou como procuradora 

da Assembleia durante quinze anos e exerceu o 

cargo de secretária-geral da Mesa em duas 

oportunidades: de 1995 a 1996 e de 2003 a 2005.  

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) - Próxima homenagem à 

Ana Cláudia Fernandes Pim. (Pausa) 

Ana Cláudia Fernandes Pim é natural de 

Vitória, administradora com especialização em 

Administração de Casas Legislativas. Na 

Assembleia Legislativa atua desde 2000 como 

consultora parlamentar. Foi coordenadora da 

Comissão de Turismo, mas sua principal atuação 

foi na área de Finanças e Orçamento, setor que se 

projetou por boa eficiência e técnica de gestão. 

Tornou-se diretora de Finanças no ano de 2010 e, 

em 2012, foi prestar seus valorosos serviços à 

Controladoria Geral do Estado do Espírito Santo. 

Hoje exerce o cargo de coordenadora de Finanças 

da Ales.   

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) - Próxima homenagem a 

Wanderson Melgaço Macedo. (Pausa) 
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Mais uma vez informamos aos familiares 

presentes que podem acompanhar o homenageado 

na hora das entregas. 

Wanderson Melgaço Macedo é natural de 

Barra de São Francisco, formado em Comunicação 

Social, e é servidor da Assembleia Legislativa 

desde 2015. Atualmente exerce o cargo de diretor 

de Redação. Foi servidor do Tribunal de Contas no 

período de 2002 a 2010 de onde saiu para atuar na 

iniciativa privada.  

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) - Próxima homenagem a 

Vinícius Oliveira Gomes Lima. (Pausa) 

Bacharel em Direito pela Universidade de 

Vila Velha, procurador efetivo da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, ex-

delegado da Polícia Civil, pós-graduado em 

Ciências Criminais na Faculdade de Direito de 

Vitória, pós-graduado em  

Copilância e Leis Anticorrupção Empresarial e 

Controle de Administração Pública pela Faculdade 

de Direito de Vitória. Também é professor da 

Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

é para Sirlene Souza da Silva. (Pausa) 

Sirlene Souza da Silva é bacharel em 

Administração, é servidora efetiva titular do cargo 

Técnico Legislativo Sênior da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo desde o 

ano de 2000. Atuou na Procuradoria-Geral, na 

Casa do Município e, desde 2006, desenvolve suas 

atividades junto à Secretaria de Gestão de Pessoas 

como responsável pelo arquivo de pessoal da 

Coordenação de Grupo de Recursos Humanos. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

é para Simone Victor. (Pausa) 

 

Simone Victor é natural de Domingos 

Martins. É graduada em Direito e servidora efetiva 

do cargo Técnico Legislativo Sênior desde maio de 

1992. Exerceu o cargo de diretora-financeira da 

Ales no período de 2007 a 2009. Também exerceu 

a função de confiança nos períodos de 1999 a 2006 

e de 2011 a 2017. Atualmente, está lotada na 

Subdireção da Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

é para Simone Silvares Ítala. (Pausa) 

Simone Silvares Ítala ingressou na 

Assembleia Legislativa em 1976, na presidência do 

então Deputado José Luiz Cláudio Corrêa. 

Graduada em Direito, é concursada no cargo de 

taquígrafa parlamentar, tendo sido diretora 

legislativa por um longo período. Hoje é a 

coordenadora do Diário do Poder Legislativo. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

é para Ricardo Benetti Fernandes Moça. (Pausa) 

 

Ricardo Benetti é procurador da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, professor da Escola do Poder Legislativo, 

pós-graduado em Direito Processual Civil e pós-

graduado em Direito Empresarial. É membro da 

Comissão de Advogados Públicos da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo, 

membro da Comissão de Direito do Consumidor da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional 

Espírito Santo e sócio-proprietário do escritório 

Benetti, Lima & Rua Advogados Associados. É 

autor de diversos artigos jurídicos e também 

palestrante. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

é para Raquel Cristina Rudiger Dornelles. (Pausa) 

 

Natural do Rio Grande do Sul, é 

concursada, desde 2011, como taquígrafa 

parlamentar da Assembleia Legislativa, onde 

completou seis anos. É formada em Letras, 

Português e Inglês. É pós-graduada em Revisão de 

Textos, em Linguística, em Português Jurídico, em 

Análise e Discurso Político e Jurídico. Atualmente, 

está concursada em Mídias Digitais Interativas e 

em Direito Legislativo. Participou do Fórum da 

Ales e é filiada ao Sindilegis. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 
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O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

é para Michele da Silva Caliman. (Pausa) 

Natural de Venda Nova do Imigrante, é 

bacharel em Direito. Trabalha na Assembleia 

Legislativa desde 2015 e, desde 2017, atua no 

cargo de assessoramento da Secretaria de Gestão 

de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

a Miguel Pedro Amm Filho. (Pausa) 

Miguel é natural de Vitória, servidor do 

Poder Legislativo, ocupante do cargo efetivo 

consultor parlamentar temático. É graduado em 

Direito pela Universidade de Vila Velha, pós-

graduado em Direito Civil e Processual Civil, bem 

como em Gestão Pública. Atua como advogado há 

vinte e cinco anos. Servidor da Assembleia 

Legislativa há vinte e seis anos, ocupante de cargo 

efetivo de consultor parlamentar temático. Desde o 

ano de 2010, ocupa o cargo comissionado de 

coordenador especial das Comissões Temporárias e 

Órgãos Especiais.  

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

a Marta Goretti Marques. (Pausa) 

 

É natural de Domingos Martins, bacharel 

em Administração pela Faesa, servidora efetiva 

titular do cargo técnico legislativo sênior da 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo desde 

1989. Atuou na Presidência e desde 2008 

desenvolve suas atividades como coordenadora do 

Setor de Distribuição e Controle de Processos da 

Diretoria da Procuradoria. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

a Mariano Gomes da Silva. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

ao servidor Marcos Pontes de Aquino. (Pausa) 

Marcos Aquino é especialista em 

Engenharia da Informação pela Ufes, analista de 

sistema e bacharel em Direito. Iniciou sua carreira 

profissional na Ales em 1988 como estagiário da 

área de Tecnologia da Informação. Em 1989, foi 

nomeado para exercer o cargo de programador de 

computadores. Ocupou o cargo em comissão de 

diretor de Tecnologia da Informação da Ales, no 

período entre 95 a 2002; e o de coordenador do 

Interlegis de 2003 a 2005. Atualmente, ocupa o 

cargo de consultor parlamentar temático, está 

lotado na Coordenação de Transparência e 

Inovação vinculada à Vice-Presidência. É 

coordenador executivo do Comitê do Portal 

Transparência da Ales e coordena os projetos Ales 

Digital e Revisa Ales. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

a Luciano Rocha Barbosa. (Pausa) 

Graduado em Administração com ênfase 

em Sistema de Informação, com especialização em 

Gestão Pública. Trabalhou na Aeronáutica, 

Telecomunicações, professor do Senac na área de 

Informática, professor substituto da Favi e da 

UVV. Na Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo está desde 1994. Tem experiência 

em Tecnologia da Informação com ênfase em 

Sistema em Rede. Atualmente, é coordenador do 

Diprol, de Tecnologia e Informação, da equipe do 

painel eletrônico. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

a Luan Magalhães Antunes. (Pausa) 

 

Luan Magalhães Antunes, jornalista desde 

2010, trabalha como analista de comunicação 

social da Assembleia Legislativa desde maio de 

2012. Já foi servidor da Prefeitura e da Escola 

Estadual de São Paulo. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

a Juliana da Silva Magnago. (Pausa) 

 

Juliana Magnago, contadora, ingressou na 

Ales em março de 2004, e, nestes quase quinze 

anos, atuou na Diretoria de Finanças, Comissão de 
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Justiça e Subdireção-Geral. Há aproximadamente 

cinco anos, exerce a função de pregoeira, 

colaborando com celeridade, transparência e 

eficiência nos processos licitatórios da Assembleia 

Legislativa, e, por consequência, contribuindo com 

a economia deste Poder. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

a José Carlos Rodrigues. (Pausa) 

 

José Carlos Rodrigues, graduado em 

Geografia, trabalhou na Prefeitura Municipal de 

Barra de São Francisco como chefe de gabinete; na 

Secretaria de Estado do Interior, como chefe de 

gabinete e como subsecretário de Estado do 

Interior; na Cohab, como diretor de Operações 

Imobiliárias e diretor presidente; na Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, de 1995 a 

2003, como diretor do DLDI; trabalhou na 

Prefeitura de Serra de 2004 a 2005, como auxiliar 

administrativo; também foi superintendente federal 

de Agricultura de 2006 a 2009, como chefe de 

gabinete; no Tribunal de Contas do Espírito Santo, 

de 2010 a 2015, como assessor de Controle 

Externo. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

a Herberth Alves de Britto. (Pausa) 

 

Herberth Alves de Britto, natural de Baixo 

Guandu, servidor efetivo da Assembleia 

Legislativa, é formado e graduado em Artes 

Plásticas pela Ufes, pós-graduado em Direitos 

Humanos. Atualmente, atua na Supervisão de 

Recepção da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo. Acompanha doutor Claudio Victor 

e Bentevi. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

a Fabrício Pinhal Carreira. (Pausa) 

 

Fabrício, capixaba, técnico em Mecânica 

pela Ufes, graduado em Engenharia Civil, tomou 

posse na Assembleia Legislativa em 2012, lotado 

no setor de Manutenção Predial. Ampla 

experiência profissional pregressa em 

planejamento e manutenção das indústrias 

siderúrgicas ArcelorMittal. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

a Ediene de Oliveira Benfica Santos. (Pausa) 

Servidora da Assembleia Legislativa desde 

o ano de 2001, atualmente está lotada na Diretoria 

de Processo Legislativo, na função de supervisora 

de redação de atas e apanhamentos de debates. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – A próxima homenagem 

a Cristina Ercelina Victor Dias. (Pausa) 

Natural de Domingos Martins, graduada 

em Tecnologia em Administração Legislativa, pós-

graduada em Educação em Direitos Humanos. É 

servidora efetiva do cargo Técnico-Legislativo 

Sênior, atua na coordenação de Direitos e 

Vantagens no âmbito da Secretaria de Gestão de 

Pessoas. A data de sua posse neste Poder é 28 de 

dezembro de 1994.  

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – Próxima homenagem, 

Angele Murad. (Pausa) 

Angele é jornalista, especialista em 

Políticas de Comunicação Organizacional pela 

Ufes e mestre em Comunicação pela Universidade 

Federal Fluminense. Servidora efetiva da 

Assembleia Legislativa desde 2012, é lotada na 

Secretaria de Comunicação Social, membro do 

Comitê Técnico Permanente do Portal da Ales, 

integra também o corpo docente da Escola do 

Legislativo. Foi servidora da Prefeitura de Vitória, 

por onde atuou por dezenove anos.  

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – Última homenagem 

desta noite, Rodrigo Francisco Teixeira de 

Miranda. (Pausa) 

Rodrigo é servidor efetivo da Assembleia 

no cargo de Técnico Legislativo Sênior desde 

2012, atualmente ocupa a função de coordenador 

do setor Folha de Pagamento. Exerce a função de 

conselheiro deliberativo da Fundação de 
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Previdência Complementar do Estado do Espírito 

Santo, Previs. É formado em Administração de 

Empresas, com Gestão Ambiental, e pós-graduado 

em Gestão Processo RH, além de técnico em 

Contabilidade. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

  

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – Ainda mais uma 

homenagem, Hilda Feu Nicolau. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – Se por um acaso tiver 

algum homenageado que ainda não foi chamado, 

por favor, manifeste-se. (Pausa) 

Solicitar ao Deputado Erick Musso mais 

uma entrega. Homenagem à Dalva Cipreste. 

(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – Solicito aos deputados 

que retornem à Mesa para continuação da sessão.  

Neste momento, é convidado a fazer uso da 

palavra o presidente do Sicoob Servidores, Márcio 

Gomes. 

 

O SR. MÁRCIO GOMES – Boa noite a 

todos. Cumprimento a Mesa em nome do nosso 

Presidente da Ales Deputado Erick Musso, e do 

Deputado Enivaldo, meu conterrâneo, que nós 

estivemos sempre presentes aqui nesses fóruns. 

Parabenizo todos os servidores, nós servidores e os 

homenageados, que com certeza, se estão 

recebendo essa comenda, eles realmente merecem 

todo esse carinho. 

Colocar a todos que a antiga CoopJud, hoje 

Sicoob Servidores, somos parceiros aqui há mais 

de dez anos. Sempre estivemos presentes junto à 

Casa para que todos os servidores pudessem junto 

com a cooperativa procurar o melhor. Hoje, os 

servidores e os nossos cooperados não são clientes, 

são sócios, eles fazem parte dessa cooperativa. Eu 

tenho muito orgulho em dizer que o nosso PA aqui 

é o que mais representa dentro do nosso Sicoob 

Servidores.  

Quero agradecer a todos, inclusive à Mesa 

e a alguns outros diretores que aqui passaram, o 

apoio que nos deram. Agradecer aqui, claro, à 

Mesa Diretora, ao Deputado e ao Presidente Erick 

Musso, ao nosso Deputado Enivaldo, que 

estivemos em algumas situações para que 

atendesse ao clamor e à vontade dos nossos 

servidores. Ao Joel e à Tatiana. O Joel que a gente 

sempre teve e contamos também com a Tatiana. 

Quero agradecer a vocês que realmente em todas 

as dificuldades estiveram conosco aqui para que a 

gente pudesse solucionar.  

Numa passagem aqui, o Deputado Erick 
sempre coloca aqui, da nossa vida a gente não sabe 
nada, mas a gente tem que acreditar num ser 
superior que vai nos conduzir. Isto é o mais 
importante: a gente ter fé e acreditar que sempre 
que a gente buscar, podemos não agradar a todos, 
mas a gente tem dar o melhor de nós para que 
saiamos com o dever cumprido.  
 

Hoje, eu estou, não sou o presidente da 
Sicoob Servidores, mas quero sempre buscar 
atender melhor a todos nós que somos cooperados 
neste momento que todo o país atravessa, na 
situação financeira que o estado atravessa, mas 
sempre buscamos junto com nosso cooperado aqui 
da Assembleia, como o Leandro colocou, o Lêle, 
que às vezes vão lá com uma dificuldade, mas a 
gente senta, ouve, e até coloco para todos vocês: 
várias vezes a gente chora junto, porque a gente 
sabe da dificuldade que às vezes o servidor está 
passando.  

Quero agradecer e parabenizar todos os 
servidores. Vocês estão de parabéns. Vocês 

realmente foram honrados com esta Mesa que aqui 
está. Vocês estão de parabéns também por ter dado 
esse apoio, porque a mão é dupla. Se eles fazem, é 
porque vocês também dão de troca também esse 
apoio à Mesa para que eles pudessem dar 
continuidade ao trabalho. Porque sem nós, 
servidores, lá em cima não vai resolver nada. Nós, 
servidores, realmente sabemos a dificuldade que 
todos nós temos aqui perante a Casa. 

 
Quero agradecer, o Sicoob Servidores hoje 

quer agradecer a todos vocês o apoio que sempre, 
sempre, sempre nos deram. E desejar, talvez seja a 
última fala, um feliz Natal para vocês, um feliz 
Ano Novo, sucesso e que Deus ilumine vocês. 
Muito obrigado.  

 
O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – Neste momento, é 
convidado a fazer uso da palavra, representando 
todos os servidores homenageados nesta noite, o 
servidor Miguel Pedro Amm Filho. 
 

O SR. PRESIDENTE − (ERICK 

MUSSO − PRB) − Que, diga-se de passagem, vai 
pagar o jantar de uma meia dúzia aí, porque foi o 
único para quem gritaram quando foi receber 

homenagem. Está com torcida organizada e tudo. 
Não é, Miguel? 
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O SR. MIGUEL PEDRO AMM FILHO 

– Na verdade, eu já estou preocupado com essa 
conta, presidente. Entendeu? Vai ficar meio 

complicado. 
Senhor presidente, Deputado Erick Musso; 

senhor 2.º secretário, Deputado Enivaldo dos Anjos 
e demais membros dessa ilustre Mesa. Na verdade 
eu fui pego de surpresa para me manifestar em um 
momento tão importante quanto este, que 
homenageia os servidores que, com muito afinco, 
desempenham as suas funções, os seus trabalhos na 
Assembleia Legislativa. 

Pegando uma carona na fala do colega que 

me antecedeu, me permito dizer que de fato é uma 

honra receber esta homenagem aqui. No primeiro 

plano, por estar recebendo esta homenagem de 

uma Mesa Diretora que trata o funcionalismo – 

acho que isso é unânime aqui na Casa – com 

dignidade e com respeito. Dignidade para dizer o 

sim e, o mais importante que vivemos aqui – acho 

que o Leandro sabe o que estou falando –, 

dignidade para dizer o não, que antigamente nem o 

não se dizia para os servidores.  

Em segundo plano, me sinto horando por 

receber uma medalha que homenageia um 

funcionário da Casa que sempre, sempre eu tive 

um carinho como se fosse um carinho do meu pai, 

de um funcionário que expressa, que define de fato 

e de direito o que é ser funcionário da Assembleia 

Legislativa. Deu seu sangue, deu sua alma, até 

hoje, depois de quarenta e quatro anos de trabalho 

nesta Casa, se emociona em falar. Para ele, ele 

ainda é funcionário da Casa. 

 

Então, sendo breve, eu tenho somente a 

agradecer à Mesa Diretora e me permitir dizer, em 

nome dos colegas, que todos nos sentimos 

lisonjeados, agradecidos e, no mais, muito 

obrigado, muito obrigado mesmo por 

reconhecerem o nosso trabalho.  

Boa-noite! Obrigado.  

 

O SR. CERIMONIALISTA – 

(FRANCIS TRISTÃO) – Neste momento, 

chegamos à parte final da nossa sessão solene em 

homenagem ao Dia do Servidor.  

 

Passo a palavra ao presidente da 

Assembleia Legislativa que, posteriormente, fará o 

encerramento, conforme é regimental. 
 
O SR. PRESIDENTE − (ERICK 

MUSSO − PRB) – Eu quero agradecer a Deus, 
mais uma vez agradecer e parabenizar o Deputado 
Enivaldo pela iniciativa. Aos que foram 
agraciados, homenageados, reconhecidos pelos 
relevantes serviços prestados à Assembleia 
Legislativa, que isso não seja uma forma de pensar 

assim: se eu fui homenageado, é porque eu já dei o 
meu melhor. Nós sempre podemos fazer um pouco 
mais. 

 
O reconhecimento da Assembleia 

Legislativa a todos os servidores aqui é parabéns, 
muito obrigado, mas a sua responsabilidade, agora, 
aumenta e aumenta muito, em continuar 
trabalhando em favor da Assembleia e dos 
capixabas. Porque a todo o momento que nós 
somos homenageados ou agraciados com qualquer 
que seja o tipo de comenda, de certificado, de 
diploma, isso nos deixa agradecido, mas, 
paralelamente, tem que nos dar a certeza de que a 
nossa responsabilidade aumenta e aumenta muito. 

 
Quantos servidores queriam estar aqui 

neste momento. Uns talvez até prestaram serviço 
parecido ou de igual forma que pudessem estar 
aqui, mas existe um limite por sessão.  

Outros têm que pegar como exemplo e não 
talvez assim: por que fulano ou beltrano e não eu? 
E correr atrás do prejuízo para que na próxima 
possa estar. Então aos que receberam, parabéns. 
Nós continuamos contando com vocês. Contando 
com vocês para fazer da assembleia capixaba a 
melhor Assembleia Legislativa do Brasil. 

 
Que Deus abençoe. Uma ótima noite a 

todos. 

 
Convido a todos para que possamos 

participar no salão à frente, no salão nobre, de um 
momento de confraternização. 

 
Está encerrada a sessão. 

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, dia 09 de 
novembro de 2018, conforme 
requerimento do Senhor 
Deputado Enivaldo dos Anjos, 
aprovado em Plenário, em 
homenagem ao Dia do Servidor 
Público, e comunicamos que 
haverá sessão ordinária dia 12 de 
novembro de 2018, Expediente: o 
que ocorrer. Ordem do Dia: 
anunciada na centésima sétima 
sessão ordinária, realizada em 07 
de novembro de 2018) 

 

 
Encerra-se a sessão às vinte horas e 

quarenta minutos. 

 

 

*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

ocorrências desta sessão. 
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