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COMISSÕES PERMANENTES 
 

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

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

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
Presidente: 
Vice-Presidente: Luzia Toledo 
Efetivos: Eliana Dadalto, Bruno Lamas e Pr. Marcos Mansur. 
Suplentes: Hudson Leal, Janete de Sá, Nunes, Padre Honório e Sandro Locutor. 
(terças-feiras, às 12h, Plenário Deputada Judith Leão Castello Ribeiro) 
 

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

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

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

 

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

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
Presidente: Luzia Toledo 
Vice-Presidente: Nunes 
Efetivos: 
Suplentes: Marcelo Santos e Marcos Bruno. 
(segunda-feira, às 10h, Plenário Dirceu Cardoso) Reuniões quinzenais. 
 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA 
Presidente: Esmael Almeida 
Vice-Presidente: Jamir Malini 
Efetivos: Cláudia Lemos e Marcos Bruno. 
Suplentes: Enivaldo dos Anjos, Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes e Janete de Sá. 
(terça-feira, às 10h, Plenário Rui Barbosa) Reuniões quinzenais. 
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MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 
Presidente: Marcelo Santos 
Vice-Presidente: Jamir Malini 
Efetivos: Gilsinho Lopes. 
Suplentes: Dary Pagung, Enivaldo dos Anjos e Janete de Sá. 
(segunda-feira, às 10h, Plenário Rui Barbosa) 
 
COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 
Presidente: Padre Honório 
Vice-Presidente:  
Efetivos: Pr. Marcos Mansur. 
Suplentes: Amaro Neto, Esmael Almeida e Hudson Leal. 
(segunda-feira, às 13h, Plenário Judith Leão Castello Ribeiro) 
 
CORREGEDORIA GERAL 
Presidente: Sandro Locutor 
Vice-Presidente: Jamir Malini 
Efetivos: Amaro Neto, Gilsinho Lopes e Marcelo Santos. 
Suplentes: Hudson Leal, Nunes e Pr. Marcos Mansur. 
(terça-feira, às 18h05m, Plenário Deputada Judith Leão Castello Ribeiro) 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

CPI DA MÁFIA DOS GUINCHOS 

 
PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 

ANJOS 

VICE-PRESIDENTE:  

RELATORA: Deputada JANETE DE SÁ 

REUNIÃO: 9ª Reunião ordinária  

LOCAL: Plenário “Judith Leão Castello” 

DATA: 22/10/2018  

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIADA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não há. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

 
Objetivo da Comissão: Apurar denúncias 

relacionadas à “Máfia dos Guinchos” e 

“Pátio/Estacionamento/Depósito” de veículos 

apreendidos e possível conluio entre autoridades, 

prestadores de serviços e lesão ao cidadão, além 

investigar participação de servidor público e 

empresas terceirizadas com intuito de lesar o 

contribuinte. Apurar ainda, denúncias de 

irregularidades nas permissões concedidas pelas 

administrações municipais para a execução de 

serviço de transporte de passageiro em veículo de 

aluguel a taxímetro Estado do Espírito Santo. 

 
CONVOCADOS: 

 
ROMEU SCHEIBE NETO - Diretor Geral do 

Detran/ES 

 
GABRIEL MACEDO GITAHY TEIXEIRA - 

Representante Legal da Empresa THOMAS GREG 

& SONS GRÁFICA E SERVIÇOS LTDA. 

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 22 a 26/10/2018 
 

DATA LOCAL HORÁRIO COMISSÃO TIPO 

COORDENADOR/ 

RESPONSÁVEL 

TEL 

RECURSOS 

22 

10 

segunda-

feira 

Plenário“

Judith 

Leão 

Castello” 

11h 

CPI da 

Máfia dos 

Guinchos 

9ª 

Reunião 

Ordinária 

Miguel 

Karina 

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 ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1357 

 

 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, CAMILA ZORZAL 

BERNARDES, do cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP, do gabinete do Deputado Dr. Hércules 

Silveira, por solicitação do próprio Deputado, contida 

no processo nº 183398/2018. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1358 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

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

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

janeiro de 1994, CARLOS EDUARDO BUENO, 

do cargo em comissão de Técnico Júnior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, do gabinete do Deputado Da Vitória, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 183396/2018, a partir de 17/10/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1359 
 

 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, DALVA DA PENHA DE 

CARLI SPINASSE, do cargo em comissão de 

Técnico Júnior de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 

Deputado Hudson Leal, por solicitação do próprio 

Deputado. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1360 

 

 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, ENY MARIA DE OLIVEIRA 

MOREIRA, do cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP, do gabinete do Deputado Da Vitória, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 183400/2018, a partir de 17/10/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1361 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

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

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

janeiro de 1994, FERNANDO VAILANT SA 

PRADO CARREIRO, do cargo em comissão de 

Chefe de Comunicação Social da Presidência, código 

CCSP, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1362 

 

 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, GIORDANY BOZZATO SOAVE, 

do cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código TJGRP, do 

gabinete do Deputado José Esmeraldo, por 
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solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 183408/2018, a partir de 17/10/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1363 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 

61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, de 

31 de janeiro de 1994, JEFERSON GONÇALVES 

FERREIRA, do cargo em comissão de Secretário de 

Comunicação Social, código SCS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1364 

 

 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, RHAIANNA CALDEIRA, do 

cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, do 

gabinete do Deputado Hudson Leal, por solicitação 

do próprio Deputado. 

  

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1365 

 

 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, CAMILA ZORZAL BERNARDES, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Dr. Hércules 

Silveira, por solicitação do próprio Deputado, contida 

no processo nº 183398/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1366 

 

 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, CESAR ROMEU BUENO, para exercer o 

cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ADGRP, no 

gabinete do Deputado Da Vitória, por solicitação do 

próprio Deputado, contida no processo nº 

183401/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1367 

 

 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, FERNANDO VAILANT SA PRADO 

CARREIRO, para exercer o cargo em comissão de 
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Secretário de Comunicação Social, código SCS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1368 

 

 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, GEDSON QUEIROZ MERIZIO, para 

exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, no gabinete do Deputado Da Vitória, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no processo 

nº 183397/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1369 

 

 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, GUILHERME RIBEIRO DE SOUZA 

LIMA, para exercer o cargo em comissão de 

Assessor Sênior da Secretaria, código ASS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1370 

 

 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, OTAVIO AUGUSTO COSTA SANTOS, 

para exercer o cargo em comissão de Assessor 

Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1371 

 

 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, RHAIANNA CALDEIRA, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1372 

 

 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, ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO, para 



Vitória-ES, quinta-feira, 18 de outubro de 2018 Diário do Poder Legislativo - 5 

exercer o cargo em comissão de Chefe de 

Comunicação Social da Presidência, código CCSP, 

da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1373 
 

 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, SARAH VIANNA EVANGELISTA 

SIMÕES, para exercer o cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 

Deputado Marcos Bruno, por solicitação do próprio 

Deputado, contida no processo nº 183406/2018. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1374 

 

 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, THAYSLINE OVANI APELFELER, para 

exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código ADGRP, no 

gabinete do Deputado Hudson Leal, por solicitação 

do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1375 

 

 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, WALTER MATIAS DE LOPES, para 

exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, no gabinete do Deputado Hudson Leal, por 

solicitação do próprio Deputado. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1376 

 

 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, WESCLEI TEIXEIRA PINHEIRO, para 

exercer o cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 

de Representação Parlamentar, código ADGRP, no 

gabinete do Deputado Marcos Bruno, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

183407/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1377 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

 CESSAR os efeitos do Ato nº 2296, 

publicado em 31/01/2011 e do Ato nº 620, publicado 

em 11/07/2014, que designou e alterou, 

respectivamente, a Função Gratificada da servidora 

LISYANNE DA PENHA AMORIM BUNJES 

MARTINS, matrícula nº 203248, 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1378 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 CESSAR os efeitos do Ato nº 1309, 

publicado em 03/07/2017, a Função Gratificada da 

servidora LIZIANE MARIA BARROS DE 

MIRANDA, matrícula nº 207893, 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1379 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 CESSAR OS EFEITOS, do Ato nº 2222, 

publicado em 27/01/2011, Anexo II, na parte 

referente à servidora ROSEMERE RAMOS, 

matrícula nº 016607, relativo à concessão da 

Gratificação de Risco de Vida. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1380 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 DESIGNAR a servidora LIZIANE MARIA 

BARROS DE MIRANDA, matrícula nº 207893, 

ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo 

Sênior, para o exercício da seguinte Função 

Gratificada de: Membro da Comissão de Sindicância 

ou Processo Administrativo Disciplinar, existente no 

âmbito da Diretoria da Procuradoria, fica classificada 

como FG3, de forma impessoal e em observância das 

disposições da Lei Ordinária nº 10.082/2013 e da 

Resolução nº 2.890/2010 e suas alterações, 

fundamentada no Art. 76, § 1º, II c/c art. 77, III e § 

4º, da Resolução nº 2.890/2010, alterada pelas 

Resoluções nºs 3.421/2013 e 3.499/2013. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1381 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

 DESIGNAR o servidor VALMIR 

CASTRO ALVES, matrícula nº 203211, ocupante 

do cargo efetivo de Procurador, para o exercício da 

seguinte Função Gratificada: Função Gratificada de 

Assessoramento Especial e Coordenação dos Estudos 

Jurídicos da Procuradoria Geral, classificada como 

FG3, nos termos do artigo 76, § 1º, III c/c artigo 77, 

III e § 5º, da Resolução nº 2.890/2010, e suas 

alterações, sem prejuízo das atribuições inerentes ao 

cargo. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1382 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

 INCLUIR, na relação constante no Anexo I 

do Ato nº 2222, publicado no Diário do Poder 

Legislativo de 27/01/2011, o servidor: 
 

ANEXO I 
 

SERVIDOR DESIGNADO PARA ATIVIDADE 

DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 
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NOME MATRÍCULA CARGO 

ANTONIO SERGIO 
NUNES LYRA 

016658 
TÉCNICO 

LEGISLATIVO SÊNIOR 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1383 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
Art. 1º Fica concedida a gratificação de penosidade 

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

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

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

GOUVEA DE CASTRO, matrícula 209529, 

ocupante do cargo em comissão de Técnico Sênior de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TSGRP, que se encontra no efetivo exercício das 

funções de direção de veículos indicado pela 

Deputada Claudia Lemos, a partir de 06/07/2018. 

 

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

responsável exclusivo por informar a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

imediatamente, qualquer ocorrência que afete a 

regularidade de sua habilitação. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1384 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

CONCEDER 10% (dez por cento), a partir 

de 29/08/2018 (Data da posse/exercício no novo 

vínculo), de acordo com art. 106 da Lei 

Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus CARLOS 

EDUARDO DUARTE VENÂNCIO, matrícula nº 

204691, Adjunto de Gabinete de Representação 

Parlamentar - ADGRP. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1385 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

ELEVAR para 25% (vinte e cinco por 

cento), a partir de 30/09/2018, de acordo com art. 

106 da Lei Complementar nº 46/94, combinado com 

art. 1º da LC nº 128/98 de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus JAIR 

SANDRO DE ALMEIDA, matrícula nº 202365, 

Técnico Legislativo Sênior - ETLS. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 

 
RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 
 Fica rescindido, a partir de 18/10/2018, de 

acordo com a cláusula primeira, do Termo de 

Compromisso de Estágio de Complementação 

Educacional, firmado entre a Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo e o estagiário do Centro 

Educacional NSF - Nossa Senhora de Fátima LTDA 

EPP, LEONARDO DIAS CLAUDIO. 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

17 de outubro de 2018. 

 
JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
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 Fica rescindido, a partir de 18/10/2018, de 

acordo com a cláusula primeira, do Termo de 

Compromisso de Estágio de Complementação 

Educacional, firmado entre a Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo e a estagiária do Ensino 

Médio, ANNA JULLYA ALVES PENA. 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

17 de outubro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

2. CONTRATADO: MIKAELLEN 

VOLKERS 

DORIGUETE 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 

EDUCACIONAL - 

Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 17.10.2018  a  16.10.2019 

5. VALOR MENSAL 

DO CONTRATO: 

R$ 946,10 (novecentos e 

quarenta seis reais e dez 

centavos). 

6. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.36.00 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

16 de outubro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

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

 

PORTARIA Nº 359 

 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

 TRANSFERIR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

20073701 
LEONOR 

FERNANDES 
2018 

06/12 a 

20/12/2018 

02/01 a 

16/01/2019 

15 (quinze) 

dias 

20580703 

HELIOMAR 

FRANCISCO 

DA VITORIA 
2018 

30/10 a 

28/11/2018 

02/01 a 

31/01/2019 

30 (trinta) 

dias 

20625202 

PALEVA 

ALVES DE 

PAULO 
2018 

07/12 a 

21/12/2018 

02/01 a 

16/01/2019 

15 (quinze) 

dias 

20701001 

NECTON 

ROBERTO 

CAETANO 
2016 

21/11 a 

20/12/2018 

21/11 a 

20/12/2019 

30 (trinta) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

16 de outubro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico 

Registro de Preços nº 037/2018 

Processo nº 180659/2018 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público aos interessados que a Mesa Diretora 

HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico pelo Sistema 

de Registro de Preços nº 037/2018, referente ao 

fornecimento, com entrega parcelada, de material de 

expediente, copa e cozinha e informática, que teve 

como resultado: 

 

Lote 01: Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda (CNPJ 

nº 36.415.495/0001-67), com valor total de R$ 

43.009,50 (quarenta e três mil, nove reais e cinquenta 

centavos). 

 

Lote 02: C J M Utilidades Ltda (CNPJ nº 

35.951.011/0001-31), com valor total de R$ 

10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais). 

 

Lote 03: Livraria e Papelaria Nova Vida Ltda (CNPJ 

nº 36.415.495/0001-67), com valor total de R$ 

20.099,90 (vinte mil, noventa e nove reais e noventa 

centavos). 

 

Maiores informações através do e-mail: 

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

 

Vitória/ES, 17 de outubro de 2018. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 

085/2018 REFERENTE AO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 015/2018 E ATA DE 

REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2018 

 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
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atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 

emissão da Ordem de Fornecimento nº 085/2018, 

conforme descrito abaixo: 

 

CONTRATADA: J.C.P DA SILVA COMERCIAL 

DESKART. 

 

CNPJ: 10.724.350/0001-54. 

 

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios - 

biscoito e achocolatado. 

 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 

Pregão Eletrônico. 
 

VALOR: R$ 2.298,87 (dois mil, duzentos e noventa 

e oito reais e oitenta e sete centavos). 
 

PROCESSO: 173569 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

17 de outubro de 2018. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

COMUNICADO 
 

 

CURSOS OFERTADOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO 
(aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e conveniados) 
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 18.10.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h15 CONEXÃO CIÊNCIA O programa debate a internet inclusiva na América Latina. 

01h45 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO  Reunião Ordinária 

03h00 COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

Reunião Ordinária 

04h35 CIÊNCIA E TECNOLOGIA  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 STJ NOTÍCIAS Confira uma matéria especial sobre o fornecimento de medicamentos  entre 

outras noticias 

08h30 PANORAMA Telejornal com as noticias do legislativo 

08h45 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

09h00 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

10h20 COMISSÃO E EDUCACÃO Reunião Ordinária 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, agora 

protegido e estudado por cientistas de várias partes do país e do mundo. Este 

documentário revela importantes pesquisas em terra e a caminho do nosso 

destino. Uma ação recente do governo brasileiro atendeu parte da luta da 

comunidade científica para que, finalmente, essa região receba a proteção da 

lei. A administração federal anunciou no final de março de 2018 a criação da 

maior unidade de conservação marinha do país. Trindade: o arquipélago 

brasileiro ocupado mais distante da América do Sul. 

12h20 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

12h30 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Cível do Ministério Público Estadual (MP-ES), na 

Serra, Ronaldo Gonçalves de Assis fala ao programa MP com Você sobre a 

atuação da Justiça na defesa e proteção do meio ambiente na Serra. 

13h00 ESPAÇO RESERVADO  Propaganda Eleitoral gratuita em rede 

13h30 DEDO DE PROSA Chirlei Wandekoken é jornalista e editora de uma empresa especializada na 

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

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

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

no tempo. 

14h00 UNIVIVERSIDADE Supremo Tribunal Federal 

14h30 STJ NOTÍCIAS Confira uma matéria especial  sobre propaganda enganosa entre outras 

noticias.      

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

18h00 A GRANDE REPORTAGEM Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, agora 

protegido e estudado por cientistas de várias partes do país e do mundo. Este 

documentário revela importantes pesquisas em terra e a caminho do nosso 

destino. Uma ação recente do governo brasileiro atendeu parte da luta da 

comunidade científica para que, finalmente, essa região receba a proteção da 

lei. A administração federal anunciou no final de março de 2018 a criação da 

maior unidade de conservação marinha do país. Trindade: o arquipélago 

brasileiro ocupado mais distante da América do Sul. 

18h30 DEDO DE PROSA Sara Passabon apresenta o livro "A Performance Bantu do Caxambu", 
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resultado de sua pesquisa acadêmica. A obra analisa manifestações do 

caxambu nas comunidades tradicionais do sul do Espírito Santo e também 

registra as experiências da pesquisadora em Moçambique, na África.  

19h00 MPF: INTERESSE PÚBLICO O programa dessa semana  ,mostra uma reportagem especial  sobre trafico de 

pessoas  entre outras notícias . 

19h30 STJ NOTÍCIAS Confira uma matéria especial  sobre propaganda enganosa entre outras 

noticias.      

20h00 MPT - TRABALHO LEGAL Entenda as mudanças na lei do contrato temporário, e na lei que rege o 

estagio e ainda conheça as fraudes nas  relações de trabalho combatidas pelo 

MPT. 

20h30 CONEXÃO CIÊNCIA Nanotecnologia Aplicada No Agronegócio 

21h00 # CONFIRMA Sexo frágil. Quantas vezes você já ouviu essa expressão para definir as 

mulheres? Será que nos dias atuais, homens e mulheres precisam ter papéis 

definidos dentro de casa, no trabalho, na sociedade e no processo eleitoral? 

Para responder essas questões, o #Confirma desta semana quer debater com 

você, eleitor, a participação equilibrada de homens e mulheres na política e 

na sociedade 

21h30 UNIVIVERSIDADE Jovens E Hiv 

22h15 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se revela no 

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

que envolve MPB e POP. 

22h45 MP COM VOCÊ    O promotor de Justiça Cível do Ministério Público Estadual (MP-ES), na 

Serra, Ronaldo Gonçalves de Assis fala ao programa MP com Você sobre a 

atuação da Justiça na defesa e proteção do meio ambiente na Serra. 

23h15  DEDO DE PROSA  Sara Passabon apresenta o livro "A Performance Bantu do Caxambu", 

resultado de sua pesquisa acadêmica. A obra analisa manifestações do 

caxambu nas comunidades tradicionais do sul do Espírito Santo e também 

registra as experiências da pesquisadora em Moçambique, na África.  

23h45 A GRANDE REPORTAGEM Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, agora 

protegido e estudado por cientistas de várias partes do país e do mundo. Este 

documentário revela importantes pesquisas em terra e a caminho do nosso 

destino. Uma ação recente do governo brasileiro atendeu parte da luta da 

comunidade científica para que, finalmente, essa região receba a proteção da 

lei. A administração federal anunciou no final de março de 2018 a criação da 

maior unidade de conservação marinha do país. Trindade: o arquipélago 

brasileiro ocupado mais distante da América do Sul. 

 

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

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

 

 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

 

NONAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 

DE OUTUBRO DE 2018. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar 

o início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Bruno Lamas, 

Cláudia Lemos, Doutor Hércules, Doutor 

Rafael Favatto, Eliana Dadalto, Enivaldo 

dos Anjos, Esmael de Almeida, Euclério 

Sampaio, Gilsinho Lopes, Hudson Leal, 

Jamir Malini, Nunes, Padre Honório, 

Raquel Lessa e Sergio Majeski) 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão. 
 

(Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 

Deputada Raquel Lessa) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Há quorum para a abertura da 

sessão, de acordo com o painel eletrônico.  

Convido a Deputada Raquel Lessa para 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para 

isso, solicito que fiquem de pé. (Pausa)  
 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê 1 Pedro, 5:7)  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Solicito, ainda, que a 1.ª Secretária, 

Deputada Raquel, proceda à leitura da ata da sessão 

anterior; a não ser que haja pedido do Deputado 

Doutor Rafael Favatto para que seja considerada 

como lida. (Pausa) 
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A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RAQUEL 

LESSA - PROS) - Então, ata considerada como lida.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Solicito à 1.ª Secretária, Deputada 

Raquel, que proceda à leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Primeira parte 

do Expediente para simples despacho.  

 

01 - Ofício n.º 008/2018, do Presidente da 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Minas e 

Energia, encaminhando relatório das atividades, 

referente ao mês de setembro 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=67411&arquivo=Arquivo/Docume

nts/ORAC/110942847304102018-

assinado.pdf#P67411  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Antes, o Marquinho pediu para 

considerar a ata como lida. (Pausa) 

Ciente. Arquive-se.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

02 - Ofício n.º 240/2018, do Presidente da 

Comissão de Finanças, encaminhando relatório 

das atividades, referente ao mês de setembro 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=67339&arquivo=Arquivo/Docume

nts/ORAC/114341387601102018-

assinado(6809).pdf#P67339  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ciente. Arquive-se.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

03 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 
REQUERIMENTO N.º 079/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

Vimos pelo presente, nos termos do Artigo 

305 §6 do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

JUSTIFICAR nossa ausência na Sessão Ordinária 

realizada nesta data, 08 de outubro de 2018, por 

motivos de saúde, conforme atestado médico (anexo). 

Na certeza de contar com o acolhimento da 

presente justificativa na forma regimental, 

agradecemos antecipadamente.  

Respeitosamente, 

 

Vitória, 09 de outubro de 2018. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - PROS 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Defiro. À Secretaria.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: Segunda parte 

do Expediente sujeito a deliberação.  

 

04 - Indicação n.º 795/2018, do Deputado 

Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para 

abertura de Cursos Profissionalizantes em todas 

as escolas públicas estaduais.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=67428&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/164146563009102018(6829)-

assinado.pdf#P67428  

 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME DOCUMENTOS 

DISPONIBILIZADOS NO 

SIALES 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Havendo quorum, fica em Mesa.   

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA - (RAQUEL 

LESSA - PROS) - Não há mais Expediente a ser 

lido.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Agradecemos à Deputada Raquel 

Lessa.  

Passamos à fase das Comunicações. 

Vamos sugerir, se todos considerarem 

oportuno, que todos os senhores deputados presentes 

possam se manifestar na fase das Comunicações.  

Em votação. (Pausa) 

Não havendo nenhuma manifestação 

contrária do Deputado DH, é considerada aprovada.  

Passamos, então, à fase das Comunicações.   

Com a palavra o Deputado Doutor Rafael 

Favatto. 

Informo aos senhores deputados que a lista é 

aquela por ordem alfabética de toda semana, dez 

minutos para cada deputado. Todos os deputados que 

quiserem falar, poderão usar a tribuna hoje.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Erick Musso) 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PATRI) - Bom dia, Senhor Presidente Deputado 

Enivaldo dos Anjos que está exercendo a presidência, 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67411&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/110942847304102018-assinado.pdf#P67411
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67411&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/110942847304102018-assinado.pdf#P67411
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67411&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/110942847304102018-assinado.pdf#P67411
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67411&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/110942847304102018-assinado.pdf#P67411
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67339&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/114341387601102018-assinado(6809).pdf#P67339
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67339&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/114341387601102018-assinado(6809).pdf#P67339
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67339&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/114341387601102018-assinado(6809).pdf#P67339
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67339&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/114341387601102018-assinado(6809).pdf#P67339
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67428&arquivo=Arquivo/Documents/IND/164146563009102018(6829)-assinado.pdf#P67428
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67428&arquivo=Arquivo/Documents/IND/164146563009102018(6829)-assinado.pdf#P67428
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67428&arquivo=Arquivo/Documents/IND/164146563009102018(6829)-assinado.pdf#P67428
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67428&arquivo=Arquivo/Documents/IND/164146563009102018(6829)-assinado.pdf#P67428
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ao Deputado Erick Musso que está em plenário 
também. Bom dia, deputado!  

Bom dia a todos os deputados presentes e 
Deputado Sergio Majeski.  

Gostaria de usar, hoje, a tribuna, para falar 
de um tema um pouco recorrente, mas que ainda 
aflige os capixabas. Estamos num momento em que 

o verão está se aproximando, em que os ventos aqui 

na região da Grande Vitória aumentaram e a 

população está nos cobrando e nos pedindo. 

Deputado Pazolini, nosso colega eleito que 

está nos visitando e que a partir de fevereiro estará 

aqui conosco. Muito nos honra sua presença, 

delegado, aqui no Parlamento, que irá abrilhantar as 

nossas discussões, os nossos projetos e também as 

suas ideias para o estado do Espírito Santo. Parabéns 

pela eleição!  Muito nos honra sua presença aqui 

conosco.  

Então, gostaríamos de estar cobrando da 

Secretaria de Meio Ambiente que olhe com atenção a 

questão do pó preto, essa questão que aflige, ainda, a 

região da Grande Vitória, onde os hospitais, os 

prontos-socorros, Deputado Esmael, estão 

superlotados com doenças respiratórias, doenças 

cardíacas que estão superlotando os hospitais e os 

prontos atendimentos da região da Grande Vitória, 

principalmente com asma, pneumonia e doenças 

cardíacas que também são geradas devido a esse 

mal que nos aflige e que aflige a região da Grande 

Vitória.  

E inúmeras outras situações, porque a dona 

de casa ela lava a sua residência e daí meia hora ou 

uma hora não consegue mais andar descalço em 

sua residência porque já está completamente suja a 

sua varanda, a sua casa e tudo mais. Precisamos, 

sim, que as nossas autoridades, que as autoridades 

policiais, o Ministério Público, o Governo do Estado, 

procurem fazer com atenção o dever de casa que a 

Assembleia fez através da CPI, que aqui foi instalada 

no início dessa legislatura. 

Nós precisamos cobrar efetivamente que as 

empresas implantem, com maior ênfase, o que foi 

determinado pela CPI. Essa é a palavra-chave. Nós 

precisamos fazer com que essas empresas 

implantem, com maior ênfase e mais agilidade, o 

que foi determinado na CPI. E isso que é a nossa 

cobrança. Precisamos estar aqui diuturnamente, 

cobrando melhorias para a questão do meio 

ambiente.  

Esse é o meu recado de hoje, porque 

precisamos efetivamente de mudanças. Essa 

mudança não ocorre da noite para o dia, mas 

principalmente agora, nessa época do verão, em 

que os ventos aumentam, essas medidas paliativas 

de aspersão em cima do minério de ferro, o 

polímero que é utilizado, seja jogado com mais 

intensidade e mais vezes ao dia, para que o vento e 

as ações do meio ambiente, do vento, não ocorra 

com mais facilidade e sim com mais dificuldade, 

porque se você cuida, você cuida do patrimônio 

capixaba, você cuida das vidas. 

Nosso patrimônio são as nossas vidas e nós 

precisamos efetivamente de um maior cuidado e um 

maior zelo por conta das empresas que: estão aqui 

gerando empregos? Sim. Gerando renda para o 

capixaba? Sim. Mas deixando também, Deputado 

Enivaldo, um passivo muito grande para os cofres 

públicos, que têm que estar tratando dessas doenças 

com medicação e com muito cuidado com os 

médicos e com muito cuidado com a vida. 

Nós precisamos, sim, de maior zelo e de uma 

maior atenção por parte do Ministério Público, por 

parte do Governo, para que cobre e realmente multe 

essas empresas que não estão agindo de maneira 

adequada, no momento adequado.  

Deputado Dary Pagung, que foi o relator da 

CPI, estamos falando aqui, deputado, do pó preto, 

porque agora está chegando o verão e tantas medidas 

que precisam ser realizadas nesse momento do verão 

para que esse famigerado pó não chegue até às 

residências e aos pulmões dos capixabas. Então, 

precisamos de um maior zelo e uma maior atenção. 

Presidente, Deputado Erick Musso, quero 

parabeniza-lo pela reunião de hoje com os deputados. 

É importante para a Casa, é importante para o estado 

e nós precisamos de ações como esta.  

Muito obrigado e um bom dia a todos! 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Dary Pagung e Janete 

de Sá) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra a Deputada  Eliana Dadalto. 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Bom dia! Bom dia, colegas deputados e deputadas! 

Cumprimentar a Mesa na pessoa do nosso presidente 

Erick Musso, cumprimentar todos os colaboradores 

desta sessão, todos que nos assistem pela TV Ales e 

também os que estão na galeria. 

Quero pronunciar, hoje, sobre o Outubro 

Rosa. Estamos no mês do Outubro Rosa. Tivemos 

eleição domingo, nossa atenção semana passada 

estava toda voltada para as eleições, e agora é o 

momento de fazer uma reflexão sobre o Outubro 

Rosa, sobre o mês em que nós mulheres precisamos 

nos conscientizar sobre a prevenção do câncer de 

mama. Quantas mulheres, até jovens, até maior idade, 

que poderiam estar se prevenindo? E aí a gente 

percebe que muitas não estão atentas a essa questão. 

E precisamos nos prevenir, precisamos fazer sempre 

nossos exames, para que possamos detectar o mais 

rápido possível para não deixar avançar a doença. 

Infelizmente, nós estamos vendo famílias em 

seus lares, mães e avós, muitas vezes, que estão com 

esse problema, mas precisamos nos conscientizar da 

prevenção, de que o melhor remédio é a prevenção. 

Eu conheço amigas que estão aí nove anos, 

dez anos lutando contra esse mal, mas que sirva de 
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reflexão para todas nós mulheres a importância da 

prevenção. Então, que não seja só no mês de outubro, 

mas que sejam todos os meses o mês rosa, que é o 

mês voltado à mulher, da atenção à prevenção do 

câncer de mama.  

Também quero falar, nesta manhã, sobre os 

novos personagens que estarão aqui dentro desta 

Casa de Leis, no próximo ano. Nós estamos vendo a 

preocupação do povo, da população, com a questão 

da segurança. Então, o que nós percebemos? Que o 

maior número de parlamentares aqui dentro desta 

Casa vai defender a segurança. Nós sabemos disso 

porque é um grito do povo capixaba termos mais 

segurança no nosso Estado do Espírito Santo. Eu 

também defendo. Nós precisamos, sim, ter mais 

segurança, mas nós também precisamos trabalhar, ver 

a questão da prevenção de nossas crianças e 

adolescentes de não estarem nas ruas. Sempre lutei 

por isto. E não é somente colocando policiamento nas 

ruas que vamos resolver o problema, é, sim, dando 

oportunidades às nossas crianças e aos nossos 

adolescentes. Isso porque tenho experiência; sou 

professora, como sempre digo, e, depois de uma 

experiência dentro da Assistência Social em 

Linhares, fui para uma sala de aula, em 2009 e 2010, 

e vi que o grande problema, o caos que nós estamos 

vivendo também é a questão da família.  

A família não está tendo condições de cuidar 

dos seus filhos porque muitas mães vão trabalhar e, 

muitas vezes, não têm quem cuide de seus filhos. Não 

há uma escola que realmente abrigue nossos 

adolescentes, nossas crianças. Falo até criança, doze 

anos considero como crianças, porque eu trabalhei na 

escola de risco social de Linhares, em 2009, e percebi 

a necessidade também de uma equipe 

multidisciplinar nas escolas. 

Espero que os próximos colegas deputados 

que aqui estiverem - os que vão permanecer e os que 

virão - tenham essa atenção também na questão da 

equipe multidisciplinar nas escolas. Nós precisamos 

de assistentes sociais para ter um elo com a família 

porque a demanda dos Cras... Muitas vezes, o 

professor, a Educação não tem o mesmo 

conhecimento, não caminha junto... Que se faça um 

trabalho interagindo com os Cras. Porque eu percebia 

que não havia uma integração entre Cras e Educação; 

a Assistência Social e a Educação não caminhavam 

juntas. E há necessidade dessa integração porque é o 

mesmo público, a comunidade é a mesma. Então, há 

necessidade de fazermos essa integração, termos mais 

assistente social para dar garantia que a família 

realmente se responsabilize pelos seus filhos.  

Muitas vezes, a gente percebe mães que estão 

assumindo papel de pai e mãe, e não estão dando 

conta. Vão trabalhar e os filhos não têm onde ficar, 

não têm creches. As creches não estão dando conta, 

não há vagas para essas crianças; e esses adolescentes 

que vão para as escolas, muitas vezes os pais estão 

achando que o filho está na escola e ele está na rua. E 

o papel do professor é de passar conhecimento para 

essas crianças e esses adolescentes. No entanto, quem 

poderia estar fazendo esse papel era a assistente 

social, o psicólogo também na escola. Por isso essa 

minha grande luta nessa questão. Vou sempre estar 

cobrando, como cidadã capixaba, do poder público de 

que tenhamos esses profissionais para dar garantia e 

também mais tranquilidade à escola. Precisamos, sim, 

de educação, saúde e segurança, os três pilares da 

democracia, que farão, realmente, com que o povo 

brasileiro tenha condições de ter um país melhor de 

se viver, um país tranquilo, um país em que haja 

amor entre a população. 

Eu prego muito o amor. O amor transforma. 

Claro, precisamos de segurança, de educação e de 

saúde, mas precisamos muito ter amor ao próximo, 

amar uns aos outros e, automaticamente, o amor 

transforma. Esse sempre foi o meu lema e sempre 

vou continuar lutando por isso. Precisamos, sim, e 

muito que o nosso povo se ame, e que haja respeito, e 

que a corrupção seja banida do nosso país. 

Tenho certeza de que, com esse novo Senado 

que está se formando, teremos, no próximo ano, 

também os deputados federais...  

Como falei, ontem tivemos o prazer, em 

Linhares, de eleger, depois de quatorze anos, um 

deputado federal que tem um conhecimento social... 

Estive conversando com ele, o nosso querido Felipe 

Rigoni, jovem promissor na política. Falei para ele 

que acredito nele e sei que fará um trabalho que vai 

honrar os nossos capixabas, que vai honrar a nossa 

bancada federal. Acredito muito, Felipe, que você vai 

fazer a diferença em Brasília, assim como os nossos 

senadores que foram eleitos. Acredito que vão fazer a 

diferença e que nós teremos um país melhor, teremos 

um país com mais tranquilidade, com menos 

corrupção. Creio que veremos um novo país; e 

poderemos depois dizer e bater no peito que nós 

temos representantes com responsabilidades, com 

coerência, com ética na política. Acredito nisso. 

Que Deus possa nos abençoar, nos conduzir e 

nos dar sabedoria. Mesmo não sendo eleita, continuo 

com essa vontade de fazer um mundo melhor para o 

nosso povo. 

Muito obrigada e que Deus nos abençoe. 

 
(Registra presença o Senhor 

Deputado José Esmeraldo) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Com a palavra o Deputado Erick Musso. 

 

O SR. ERICK MUSSO (PRB) - Bom dia a 

todos e todas. Bom dia, meus colegas deputados, 

deputadas, público presente, nossos servidores da 

Casa, imprensa e público que nos assiste pela TV 

Assembleia. 

Deixei para fazer a minha fala na quarta-

feira, primeiro parabenizando todos os deputados que 

concorreram ao pleito duríssimo em que uns 

obtiveram êxito, outros, por certa ora, não o 
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obtiveram. Mas, muitas das vezes, não obter êxito 

não quer dizer e não significa que não tenha prestado 

e presta um importante e relevante serviço à 

sociedade capixaba. A urna é um detalhe. Quero 

parabenizar todos os colegas que fazem desta 

Assembleia uma Assembleia referência em nível de 

Brasil. A nossa Assembleia que é a primeira digital 

no país, a nossa Assembleia que é a mais transparente 

do nosso Brasil, a nossa Assembleia que, de fevereiro 

para cá, se tornou a mais econômica de gasto por 

deputado do nosso país. Isso é fruto do trabalho de 

todos nós. Então, quero parabenizar o Deputado José 

Esmeraldo, pela vitória, que está aqui à minha frente, 

o Deputado Bruno Lamas, o Deputado Dary, o 

Deputado Hudson Leal, o Deputado Hércules, a 

Deputada Raquel, a Deputada Janete, o Deputado 

Enivaldo e o Deputado Favatto. Esses são os que 

estou vendo aqui, o Hércules já falei, que tiveram 

êxito. 

Mas também parabenizar o Esmael, a 

Cláudia Lemos, o Jamir Malini, esses que não 

tiveram êxito, mas são brilhantes e grandes colegas. 

E ao Deputado Euclério Sampaio, também, 

os nossos parabéns pela vitória.  

Hoje pela manhã fizemos um café da manhã 

na Presidência e eu só queria tornar público para 

desmistificar qualquer tipo de fala que não seja 

propriamente o objetivo da reunião, com os 

deputados eleitos, os deputados reeleitos e também 

foram convidados os atuais deputados que não 

tiveram a sua reeleição. 

Qual é o intuito desse café? Abrir as portas 

da Assembleia aos novos deputados, apresentar a 

equipe que está neste momento liderando a parte 

administrativa da Assembleia e, de modo inédito, a 

Assembleia faz, pela primeira vez, instituída por um 

ato, uma comissão de assessoramento aos deputados 

novatos, que é presidida pelo procurador-geral da 

Casa, o Doutor Rafael. Compõe essa equipe o 

secretário-geral da Mesa, o Casa Grande, compõe o 

Fabiano, que é o secretário de gestão de pessoas, o 

Joel Rangel, diretor-geral, e o doutor Vinícius. 

Essa equipe é a equipe que está outorgada a 

liderar esse processo de assessoramento, de 

explicação, de sanar dúvidas, de colocar a par os 

deputados novatos nesse período de três meses que 

antecede a posse, para que eles possam entrar em 

fevereiro e começar jogando. 

Foi uma reunião muito produtiva, foi uma 

reunião onde vários deputados eleitos se fizeram 

presentes, estava o doutor Danilo Bahiense, estava o 

Lorenzo Pazolini, estava o Adilson Espindula, estava 

o Emilio Mameri, estava o Carlos Von, estava o 

Xambinho, enfim, tinha vários. E nós pudemos expor 

o funcionamento da Casa, entregar na mão de cada 

um uma pasta contendo o Regimento Interno, a 

Constituição do Estado, toda a documentação, toda a 

estruturação de gabinete. 

Já deixamos convidados para um seminário 

que vai acontecer no dia 15 e 16 de janeiro, que vai 

ser um seminário, modo palestra, para que possamos 

ensinar o funcionamento, tanto aos deputados 

novatos quanto às suas equipes de assessoramento, 

que estarão tocando o mandato nos próximos quatro 

anos. 

Eu queria tornar pública esta reunião de hoje, 

que ela foi única e exclusiva para que nós 

pudéssemos colocar a parte administrativa da 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo aos 

deputados que foram outorgados pela população 

capixaba para os representar nos próximos quatro 

anos. 

Quero agradecer ao Deputado Euclério, que 

esteve presente na reunião, ao Deputado Bruno 

Lamas, também estava presente, o Deputado Esmael, 

Hudson e Hércules estavam presentes, a Raquel 

Lessa também estava presente. Agradecer a vocês por 

terem, junto comigo, recepcionado os deputados 

novatos. Obrigado, presidente. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Agradeço ao Deputado Erick e convoco 

agora o Deputado Esmael de Almeida para fazer uso 

da palavra. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PRB) - Só me 

corrigindo, agradecer também ao Deputado Majeski, 

que também estava presente. Desculpe. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PSD) - 

Senhor presidente, presidenta em exercício, meus 

caros colegas, amigos, deputados, aqueles que nos 

assistem na galeria e estão nos assistindo através da 

TV Assembleia, venho aqui, senhor presidente, nesta 

manhã, para novamente, assim como sempre digo 

aqui, o Doutor Hércules, de vez enquanto, vem aqui 

na frente e fala as suas principais bandeiras: saúde, 

saúde e saúde. Eu também tenho colocado sempre 

aqui as minhas principais bandeiras, desde o início do 

meu mandato. Trabalho com família e igreja. Essas 

bandeiras onde eu estiver vou continuar falando, 

defendendo a igreja e a família. A família em 

primeiro lugar, porque a família veio antes da igreja, 

antes do Estado sempre existiu a família, a família 

tradicional, como Deus criou.  

Um assunto que eu queria comentar aqui, 

agora pela manhã, é uma lei de minha autoria, n.º 

10.204, que nós temos tido uma dificuldade. Quero, 

aqui, parabenizar essa lei que foi sancionada na época 

pelo então governador Renato Casagrande, que 

sempre esteve do lado da igreja, sempre esteve do 

lado da família, me apoiando quando eu estive aqui - 

os meus projetos praticamente todos eles foram 

sancionados. Ele sancionou essa lei em que ele 

reconhece a música gospel e os eventos a ela 

relacionados como manifestação cultural no estado 

do Espírito Santo. Ou seja, evento gospel do estado 

do Espírito Santo é manifestação cultural. Mas a 

coisa não é tão fácil assim. Como as igrejas têm tido 

dificuldade para que essa lei seja cumprida? Às vezes 
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eu não entendo isso. Os entendidos aí, como o meu 

irmão Bruno Lamas. Às vezes é difícil, Bruno.  

Essa semana eu tive uma corrida ali no 

Tribunal de Contas porque tem um questionamento 

dessa lei. Ontem eu estive lá no plenário, estive lá 

conversando, tentando explicar. É uma coisa que não 

é fácil. Porque é difícil entender uma lei sancionada 

pelo governador - ainda bem que ele está retornando, 

nós vamos conversar isso com ele novamente -, uma 

lei aprovada aqui nesta Casa por unanimidade e as 

dificuldades. Porque agora querem associar à cultura, 

também tem que ter o turismo junto. Mas, a lei é bem 

clara. A não ser que tenha uma Adin para anular essa 

lei, aí tudo bem. Enquanto ela estiver existindo tem 

que cumprir. Então, nós estamos tendo dificuldade, 

mas eu acredito muito na sensibilidade dos 

conselheiros que estão apreciando. Nós tivemos 

apoio, aqui, da Comissão de Cultura, que apoiou a 

gente. Preparamos um documento, entramos lá no 

Tribunal de Contas e vamos aguardar.  

São inacreditáveis certas coisas que 

acontecem. Não tenho nada contra, mas Deputado 

José Esmeraldo, quando é um baile funk, quando é 

Carnaval, quando é isso, é aquilo, tudo bem, é 

cultura; então, libera recurso, prefeitura libera. Mas, 

quando fala música gospel, evangélica, aí vem a 

dificuldade. Eu sempre digo que se eu convidar o 

Padre Zezinho - tenho uma admiração muito grande 

pelas músicas dele -, uma prefeitura convidá-lo para 

fazer um evento numa cidade não é cultura, não pode 

apoiar. Agora, outro tipo pode. Então, vai aqui minha 

indignação sobre o que está acontecendo. Mas eu 

tenho certeza de que... Agora foi novamente pedido 

vista na sessão de ontem, no Tribunal de Contas, vou 

procurar novamente o novo conselheiro, conversar 

com ele para que essa lei realmente tenha 

efetividade. Porque ela tem ajudado muito eventos 

quando celebrado em muitas cidades o dia do 

evangélico, comemoração, eventos gospel, e tenho 

certeza de que nós vamos conseguir sucesso nisso 

aqui.  

Outro assunto que gostaria de comentar 

aqui nesta manhã, também, é um relacionado 

diretamente à família, é impressionante também. 

Temos aqui uma indicação que nós fizemos ao 

Governo cobrando que o Dia dos Pais e o Dia das 

Mães sejam comemorados nas escolas. Nem 

precisava fazer isso, coisa que é tradicional em 

todas as escolas, sempre teve comemoração, 

principalmente o Dia das Mães. Hoje, muitas, a 

maioria das escolas é proibida. Dizem que tem uma 

portaria do MEC que proíbe e, se fizerem isso, não 

vão receber o material didático daquele ano. Uma 

coisa dessa natureza.  

Então, nós entramos com essa indicação, 

com esse pedido para que o Dia das Mães e o Dia dos 

Pais realmente sejam comemorados nas escolas. Eles 

alegam que é devido a algumas crianças não terem 

pai, não terem mães, ou crianças que são criadas por 

dois homens ou duas mulheres e tal. Então, criar um 

problema em cima disso porque vai constranger as 

crianças, vai criar constrangimento nas crianças, 

então por isso.  

Estou vendo aqui o nosso Deputado Amaro 

Neto, que vai nos representar em Brasília, que entre, 

analise essa portaria que tem no MEC, que cria essa 

dificuldade, mas não tenho explicação para isso aqui. 

Muitos pais, muitas mães têm nos procurado e nós 

não aceitamos isso. Com todo respeito, com todo 

respeito àqueles grupos que defendem um novo 

modelo de organização familiar, nós não abrimos 

mão do modelo tradicional criado por Deus: pai, mãe 

e filhos. Nós não abrimos mão disso. Tenho certeza. 

Não sou eu, não, é a maioria da população, a grande 

maioria. 

O maior vínculo da humanidade está na 

organização familiar. Não tenho dúvida disso. 

Sempre digo que nosso Salvador, Jesus Cristo, ao 

nascer neste mundo, precisou de uma família. Ele 

teve uma família. Jesus Cristo, quando veio, teve uma 

família. Podia muito bem, mas nós sabemos que Ele 

teve uma família, precisou de uma família, embora 

nascido apenas de Maria, apenas de Maria, Ele tinha 

pai, José. 

Então, não sei por que essa dificuldade que 

existe nas escolas, por que estão criando isso nas 

escolas. A minha filha me procurou falando: Papai, 

na minha escola, estão proibindo... Eu disse: Olha, 

juntem todas as mães, vão lá e exigem, senão vocês 

tiram as crianças da escola. Aí parece que a coisa foi 

resolvida. Então, nós não aceitamos. Aqui a nossa 

indignação por muitas escolas públicas e particulares 

que retiraram a comemoração do Dia dos Pais e Dia 

das Mães. 

Quero, também, pedir o apoio dos nossos 

colegas, que está na pauta, na Ordem do Dia, 

criando a Semana Estadual da Criança do Estado 

do Espírito Santo. É um projeto de minha autoria 

criando a Semana Estadual da Criança. É muito 

pouco um dia para podermos valorizar nossas 

crianças. As crianças estão sendo atacadas de 

muitas formas, de muitas maneiras, e vocês sabem 

disso. Então, estamos sugerindo, propondo ao 

Governo que seja uma semana para que possamos 

trabalhar com as entidades voltadas para a proteção 

da criança e do adolescente, criar programas, 

seminários, congressos para discutirmos mais o 

assunto tão importante que são as nossas crianças. 

Então, conto com o apoio dos colegas que 

analisem esse projeto que está na pauta, na Ordem 

do Dia. Já passou pelas comissões, e tenho certeza 

de que é mais uma contribuição que vamos dar à 

sociedade capixaba dando oportunidade para estar 

discutindo esse assunto tão importante. 

Então, gente, muito obrigado e, mais uma 

vez, reafirmo que onde Deus nos colocar, nós não 

vamos calar nossa voz. Vamos continuar lutando, 

defendendo, valorizando essa instituição que é a 

família e a Igreja, pelos grandes trabalhos que 

realizam. 
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Muito obrigado e que Deus continue nos 

abençoando. 

 
(Registra presença o Senhor 

Deputado Amaro Neto) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada, Deputado Esmael. 

Com a palavra o Deputado Euclério 

Sampaio.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Senhora presidente, Deputada Janete de Sá, senhores 

deputados, senhoras deputadas, servidores da Casa, 

profissionais de imprensa, todos que nos assistem, 

bom dia! 

Quero me manifestar sobre dois assuntos. 

Primeiro, os agradecimentos eu já os fiz na segunda-

feira, mas quero aqui me externar aos municípios do 

interior e saudar toda a população do município de 

Itapemirim, Deputado Bruno Lamas, porque tive uma 

votação expressiva no município de Itapemirim, que 

demonstra o compromisso do povo daquela cidade 

para comigo. Então, tenho que honrar muito aquele 

povo. O nosso trabalho tem que ser voltado para todo 

o Espírito Santo, mas quero deixar aqui a minha 

gratidão ao povo de Marataízes, representando, no 

caso, todos os municípios do interior do estado, ao 

prefeito Thiago, aos meus amigos da cidade de 

Itapemirim. Assim como vou honrar cada voto que 

recebi na Grande Vitória, no interior também vou 

fazê-lo, mas não poderia deixar de registrar a questão 

de Itapemirim que para mim é muito importante. 

O outro assunto é que vejo estampado nos 

jornais de hoje: Terceira Ponte vai ser esvaziada 

durante tentativa de suicídio. Fizeram uma reunião 

do Governo do Estado - quero chamar a atenção aqui 

-, no Ministério Público, Bombeiro, Polícia Militar e 

a preocupação, senhores deputados, é somente com o 

congestionamento. É muito importante resolver o 

problema do congestionamento quando ocorre 

tentativa de suicídio, mas com a vida, senhores 

deputados, não vi preocupação nenhuma por parte 

das autoridades deste estado. Não estou vendo aqui 

preocupação.  

É necessário resolver duas questões: a 

proteção da vida e o congestionamento, o transtorno 

que causa para todos os moradores, todo cidadão do 

estado. E eles se preocupam apenas com o 

congestionamento como se a vida não representasse 

nada neste estado. É esse o Governo que temos 

atualmente.  

Tenho esperança de que a partir de janeiro 

isso mude, Deputado Bruno Lamas, porque não 

podemos pactuar que pessoas percam a vida por 

omissão e descaso. E mais, que prorroguem o início 

da proteção da ponte para 2019. Antes das eleições, o 

atual governador anunciou que as obras iam começar 

no final deste ano. Agora, passou a eleição, o barco 

afundou com os seus liderados, joga a 

responsabilidade para o futuro governador. 

Governador Paulo Hartung, V. Ex.ª vai sair 

do Governo com as suas mãos sujas de sangue 

daquelas vítimas da Terceira Bem Paga Ponte. E não 

podemos nos calar. Responsabilidade joga tudo para 

o Governo seguinte e as vidas são ceifadas 

diariamente nessa Terceira Bem Paga Ponte. 
Até quando, Deputado Esmael, o povo vai ter 

que suportar isso? A preocupação é só com o 

congestionamento, não é com a vida, não. Morrer, 

pode morrer. Acho que as duas coisas são 

importantes para o povo da Grande Vitória: acabar 

com o congestionamento, Deputado Dary, e proibir 

que haja suicídios, dar meios, mecanismos, para que 

não ocorram mais suicídios. E o Governo se preocupa 

só com o congestionamento, a vida que se dane. Esta 

é a marca registrada que vai ficar no nome do atual 

Governador Paulo Hartung. Não podemos nos calar. 

São esses dois assuntos que vim a público, da 

tribuna, para registrar. Obrigado, senhora presidenta. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Freitas e Marcos 

Bruno) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada, Deputado, pelo carinho. O senhor 

sabe da minha admiração por você. 

Com a palavra o Deputado Freitas. (Pausa) 

O deputado declina. 

Com a palavra o Deputado Gildevan. 

(Pausa) 

Deputado Gilsinho Lopes. (Pausa) 

Deputado Hudson Leal. (Pausa) 

Com a palavra o Deputado Hudson. 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 

Cumprimento a presidente desta sessão, Deputada 

Janete de Sá, cumprimento os deputados e deputadas 

desta Casa, todos os funcionários da Assembleia e 

principalmente todos os telespectadores da TV 

Assembleia. 

Hoje é dia de comemorar. Passou a data, 

deixei por último para falar aqui sobre a 

comemoração da nossa vitória e vitória de todos os 

deputados estaduais e federais. Aos que ganharam 

um grande abraço, felicidades; e aos que perderam, 

foi um difícil vestibular. Seiscentos e quatorze 

candidatos a deputado estadual, trinta vagas, mais 

difícil do que o vestibular de Medicina. Então, podem 

ter certeza de que valeu pela luta da democracia.  

Neste momento, agradeço a todos os 

municípios do estado do Espírito Santo que me 

honraram com votos. Tive voto em todos os 

municípios. Em onze municípios fui o primeiro mais 

votado; em oito, o segundo mais votado; em 

quatorze, o terceiro mais votado. Vou continuar 

trabalhando arduamente, vou honrar cada voto 

recebido. Foram trinta mil, seiscentos e trinta e dois 
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votos, ou seja, um aumento de quarenta por cento da 

última eleição.  

Todos acompanharam, no Brasil inteiro, a 

tsunami da não reeleição, de quem tinha mandato. 

Isso foi um recado das urnas, dos eleitores. 

Precisamos rever o que a população precisa. O que a 

população precisa.  

Então, fui honrado, trabalhei todo o estado do 

Espírito Santo. Tive sessenta e oito por cento dos 

votos no interior. Sessenta e oito por cento dos votos 

no interior e trinta e dois por cento na Grande Vitória. 

Fiz uma relação inversa, a maioria dos votos está 

aqui na Grande Vitória, mas tive menos votos. Vou 

continuar trabalhando por todo o estado do Espírito 

Santo, principalmente o interior. Nós, por sermos 

representantes e vocês, vamos continuar levando 

emendas, convênios. Trabalhando por um melhor 

Espírito Santo.  

Não deixo de agradecer também ao 

Governador Paulo Hartung por ter me ajudado muito 

nos convênios em muitos municípios.  

Aos colegas que aqui não conseguiram lograr 

êxito, podem ter certeza que novas oportunidades 

virão. Daqui a dois anos vão ter nova eleições, alguns 

vão ser candidatos a prefeito, outros a vereadores. 

Deputado Euclério vai ser candidato a prefeito de 

Vila Velha. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcelo Santos) 

 

O Sr. Euclério Sampaio - (DC) - Você me 

dá aparte, deputado? 

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Por 

favor, prefeito de Vila Velha, Deputado Euclério 

Sampaio. 

 

O Sr. Euclério Sampaio - (DC) - 

Parabenizar V. Ex.ª. E para registrar a presença do 

vereador segundo mais votado, Denninho Silva, que 

está na galeria. Um parceiro. Muito bom parceiro.  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Está 

registrado!  

Registrar também a presença da deputada 

eleita Soraya Manato, deputada federal, minha colega 

médica, com quem tive a honra de ser acadêmico 

também. Aos cinco novos deputados federais. Foi 

uma renovação na Câmara Federal de cinquenta por 

cento e aqui a renovação para deputado estadual foi 

de quarenta por cento, não cinquenta por cento, como 

a imprensa coloca, porque só foram vinte e cinco 

candidatos a deputado estadual à reeleição, porque 

quatro foram candidatos a deputado federal e um não 

concorreu.  

Então, meu grande abraço a todos! Tenham 

todos um bom dia. Obrigado, Deputada Janete de Sá.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes) 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada, Deputado Hudson.  

Com a palavra o Deputado Jamir Malini. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Senhora 

presidente, Deputada Janete; demais colegas; 

Deputado Bruno; José Esmeraldo; Sergio Majeski; 

Rafael Favatto; Doutor Hércules; Deputado Marcelo 

Santos; Deputado Enivaldo; Gildevan Fernandes e 

demais deputados aqui no momento no plenário, eu 

quero aqui fazer uma fala de agradecimento à 

população serrana, em especial ao estado do Espírito 

Santo, pelos quase doze mil votos. A gente esperava 

muito mais, não é, José Esmeraldo? Mas a população 

é quem decide.  

Fizemos um belo trabalho em nível de 

estado, em nível de município, mas o entendimento 

de uma boa parte da população naquele momento não 

foi de que eu continuasse aqui na Assembleia como 

deputado estadual.  

Quero, aqui, agradecer a fala do Deputado 

Enivaldo dos Anjos, ontem, se referindo a minha 

pessoa. E dizer muito obrigado, Deputado Enivaldo. 

É isso que vocês veem mesmo do Deputado Jamir 

Malini. A mesma pessoa dentro da Assembleia e fora 

da Assembleia. Eu acho que a gente não tem que ter 

duas caras nesse sentido. Agradeço as palavras do 

Deputado Enivaldo dos Anjos, um grande parceiro 

com quem eu tenho aprendido muito aqui, pela 

experiência que ele tem de parlamento e da vida 

pública. Então, quero externar meu carinho por V. 

Ex.ª e pelos demais colegas aqui também.  

A gente vive o dia a dia, porque o tempo que 

a gente passa aqui, na vida pública, é mais tempo 

junto com os colegas do que, às vezes, até mesmo 

com as nossas famílias em casa.  

É com grande carinho que quero agradecer 

também à minha equipe que nos ajudou nessa 

caminhada, porque sem eles a gente não iria a lugar 

nenhum. A gente quer externar o carinho por cada 

um que deu o seu melhor, Deputado Sergio Majeski, 

cada um deu o seu melhor para que levasse o nosso 

nome e mostrasse o nosso trabalho para que as coisas 

acontecessem.  

Agradecer também à equipe do Governo do 

Estado que também nos ajudou contemplando as 

nossas emendas. Nós, também, na liderança ou vice-

liderança do Governo aqui, desenvolvemos o nosso 

trabalho junto aos colegas. Quero agradecer o 

carinho, o pedido que a gente sempre fez, Deputada 

Janete, aos colegas, que também votassem e 

continuem votando projetos do Governo. O 

Governo não manda projeto ruim para cá, não tem 

esse nem aquele Governo. Eu fui fiel ao Governo 

passado até ao último dia do meu mandato. Vou 

ser fiel ao atual Governo até o último dia que eu 

estiver nesta Assembleia Legislativa. 

 
O Sr. Marcelo Santos - (PDT) - V. Ex.ª me 

concede um aparte?  
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O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Com 

certeza, Deputado Marcelo Santos. 

 

O Sr. Marcelo Santos - (PDT) - 
Inicialmente eu quero parabenizar V. Ex.ª pelo 

brilhante trabalho que desempenhou e desempenha 

aqui nesta Casa como parlamentar e como líder do 

Governo. Além da relação política que nós temos 

aqui, V. Ex.ª é um amigo, senão da totalidade, da 

maioria quase que absoluta dos deputados. É um 

deputado atuante, é um deputado que tem o respeito 

dos colegas, o respeito do Governo, o respeito das 

instituições. Quero lhe parabenizar e dizer que, na 

verdade, ao não alcançar o resultado eleitoral, é claro, 

uma eleição diferenciada, o Espírito Santo perde uma 

oportunidade importante. 

Então, parabenizo V. Ex.ª. Estou aqui sendo 

seu liderado, V. Ex.ª é o líder aqui nesta Casa, sou 
seu liderado. Todo trabalho que o senhor apontou, 
nós seguirmos e tenho certeza de que o resultado 
foi muito importante não só para o Governo, mas 
como para a sociedade capixaba. 

Também quero cumprimentar, 
aproveitando esse aparte, o deputado eleito 
Xambinho, que está aqui, do município de Serra, 
cumprimentá-lo e, dizer que em fevereiro nós 
estaremos junto aqui nesta Casa. Também quero 
cumprimentar o Vereador Denninho, pelo 
município de Vitória, que é um amigo. Parabenizar 
pelo brilhante trabalho que faz na Câmara 
Municipal, com resultado muito objetivo para toda 
população do município de Vitória. 

Mas a minha fala especial é para V. Ex.ª, 

que tem um trabalho bacana aqui nesta Casa, que é 

o líder do Governo, que representa o Governo aqui 

nesta Casa de Leis. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Muito 

obrigado, Deputado Marcelo Santos. 

Também estender os cumprimentos ao 

deputado eleito Xambinho, hoje vereador da Serra. 

E dizer aos deputados da Serra que vão tomar 

posse e aos que estão aqui, que continuem 

ajudando o município da Serra. Continuem 

ajudando a Serra, continuem ajudando o estado do 

Espírito Santo. A gente está aqui para fazer o nosso 

trabalho e fazer o bem para a população. É para 

isso que a gente está aqui. Quero externar o meu 

agradecimento a cada colega.  

Deputada Janete, que Deus abençoe sua 

vida e das demais pessoas que sempre me 

receberam bem nesta Casa, toda a equipe que toca 

essa Assembleia bacana aqui, e desejar sucesso 

para cada um de vocês. Quero dizer que aqui tem 

um amigo, independente de estar com mandato ou 

não. É o que carrego no coração de cada um de 

vocês aqui. 

Muito obrigado. Deus abençoe a vida de 

cada um de vocês. 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE 

SÁ - PMN) - Deputado Jamir Malini, por 

gentileza, gostaria que V. Ex.ª assumisse a 

presidência para que eu possa fazer uso da palavra.  

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Com a palavra a Deputada Janete 

de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Bom 

dia, deputados e deputadas presentes. Quero 

parabenizar e agradecer a presença do Deputado 

Xambinho, da Serra, deputado eleito na nossa 

coligação. Deu certo Xambinho. Uma chapa bonita 

que conseguiu eleger três candidatos: um do PMN, 

um do Patriota e o Xambinho, da Rede. 

Quero dizer para todos vocês que o 

próximo ano será um ano de muito trabalho. Que 

as pessoas que confiaram seu voto no nosso 

mandato, acreditando nas nossas pautas, na nossa 

combatividade, no nosso empenho nesta Casa, vão 

contar com a deputada ainda mais aguerrida, 

voltada para o combate à violência familiar e 

doméstica contra as mulheres, um flagelo que nós 

temos no nosso estado.  

Nosso estado está em segundo lugar nesse 

tipo de violência no país, uma violência que muito 

nos entristece, nos envergonha, e que nós temos 

que dar fim. Dar fim, dar vez, dar voz às mulheres, 

estar empoderando as mulheres, trazendo 

oportunidade de emprego para as mulheres, 

qualificando, para que a gente possa ter mulheres 

no mercado de trabalho com oportunidades, e 

podendo se livrar deste problema, porque, 

economicamente empoderadas, elas podem, 

certamente mais fortalecidas, combater essa 

situação, enfrentar esse problema. 

Quero também deixar claro para todos que 

me apoiaram na causa animal que os animais do 

nosso estado terão vez e terão voz no nosso 

mandato. Nós, que presidimos a CPI contra os 

maus-tratos aos animais, vamos potencializar essas 

iniciativas com espaços do Governo para que a 

gente possa botar recursos para fazer a castração 

animal, a castração do animal de rua, que precisa ser 

castrado para que possamos evitar o aumento dessa 

população de animal de rua. 

Também estar buscando potencializar as 

prefeituras e conscientizar da necessidade de estar 

fazendo centros de zoonoses, de estar fazendo um 

atendimento por polos, por regiões de forma que os 

municípios possam se unir para poder estar tratando a 

causa animal de forma unida e de forma 

regionalizada.  

Vamos estar também empoderando cada vez 

mais a nossa agricultura familiar, os nossos pequenos 

produtores rurais, agricultores pequenos, médios e 

grandes, a nossa pecuária, a nossa área de leite, os 

nossos empreendedores, os microempreendedores, o 
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setor de panificação, enfim. Vamos estar buscando 

potencializar quem empreende no Espírito Santo, 

porque empreender significa oportunidade de 

emprego, significa gerar renda, significa melhorar as 

nossas divisas, significa desenvolvimento para o 

Espírito Santo. E nós temos aqui uma obrigação de 

estar fortalecendo, de estar ajudando os nossos 

empreendedores.  

Não é fácil empreender no Brasil, a carga 

tributária é muito grande, as dificuldades são 

enormes, a burocracia é extenuante. E nós temos 

alguns abnegados, especialmente da construção civil, 

que empreendem, que geram emprego. Na área do 

turismo, precisamos fortalecer, porque é uma grande 

mola impulsionadora de emprego. Ou seja, é preciso 

gerar emprego neste estado. Então, não tem caça a 

empreendedor; tem que fortalecer o 

empreendedorismo, tem que fortalecer o agronegócio 

para que nós possamos gerar emprego e, com isso, 

geramos renda e, com isso, damos dignidade ao 

nosso povo, damos oportunidade ao jovem que 

precisa dessa oportunidade para o seu emprego. 

Também uma de nossas bandeiras é estarmos 

atentos, muito atentos aos recursos públicos para 

podermos drenar esses recursos, que não são fartos, 

para a principal demanda da sociedade, que é a saúde, 

uma saúde mais qualificada. A maioria do povo não 

tem plano de saúde. Quem pode, tem um plano de 

saúde, mas a maioria da população capixaba e 

brasileira precisa de um plano de saúde melhor, que é 

o SUS. E nós temos que melhorar essa questão de 

saúde no Estado e no País. E, aqui no Estado, nós 

temos que estar cada vez mais potencializando o 

nosso setor de saúde para que as pessoas não 

tenham que morrer nas estradas, para que as 

pessoas não tenham que mendigar por um exame, 

para que as pessoas não tenham que ficar nas filas 

por horas, por dias, por meses, por anos para 

poderem conseguir uma simples cirurgia, para que 

as pessoas não fiquem mais nos corredores 

mendigando por um atendimento e morrendo por 

falta desse atendimento que não chega a tempo, 

Deputado Malini. Então, nós temos que estar 

atentos a essas questões. 

Como também potencializar a educação, 

uma educação de qualidade. A maioria de nosso 

povo não tem como pagar uma escola particular. A 

escola pública tem que ser melhor, a escola de 

tempo integral tem que ser intensificada. Só sabe o 

que significa isso quem veio das classes mais 

pobres da sociedade. E eu venho dessa classe mais 

pobre da sociedade e sei o que é uma oportunidade 

na educação. A educação e o conhecimento abrem 

portas. E nós precisamos sim de uma escola de 

tempo integral para poder ocupar mais a mente do 

aluno, para poder estar fazendo com que o aluno se 

aproprie de mais conteúdo e ele possa disputar com 

um aluno da escola particular em igualdade de 

condições por uma oportunidade na universidade. 

Nós temos que melhorar o nosso ensino. Temos, 

sim, que ver essa questão das escolas do interior, 

mas não adianta nós termos uma escola fingindo 

que é escola e o aluno não se apropriar dos 

conteúdos, não ter condição de esse aluno ter 

conhecimento suficiente para disputar um espaço 

no mercado de trabalho, para que ele possa ter vez 

e voz.  

Então, nós temos que intensificar, melhorar 

a escola no comum, mas também estar 

intensificando as nossas ações na escola de tempo 

integral porque essa escola é importante. Mas a 

gente sabe que tem muitas escolas de um turno só 

que podem ser melhoradas. As escolas de um turno 

só podem ser melhoradas! E elas são necessárias 

porque tem muito jovem do interior que tem que 

ajudar os seus pais no sustento de sua família e não 

tem condição de estar numa escola de tempo 

integral. Então, vamos intensificar também a 

melhoria nas escolas de um turno apenas para que 

esses jovens também possam ter qualidade no 

ensino.  

Precisamos muito! As urnas deram um 

recado. Precisamos melhorar a segurança pública. 

Quem pode blinda o carro, paga uma segurança 

privada. Mas a maioria da população precisa de 

uma segurança pública de qualidade, que assegure 

a cada cidadão o direito de ir e vir, como está na 

Constituição, o direito de ter seu celular e não 

perder a vida porque não integrou o celular para o 

meliante, o direito de não ter seu tênis furtado, o 

direito de poder ir para a escola e voltar, o direito 

de poder ir para o trabalho e voltar para sua 

residência para cuidar de sua família, para prover o 

sustento.  

Então, nós temos, sim, que intensificar os 

recursos com a segurança pública de nosso Estado. 

Melhorar a nossa Polícia Militar cada vez mais, 

estar priorizando atitudes no sentido de empoderar 

a nossa Polícia Militar, de estar remunerando-a de 

forma adequada e de acordo com os salários, hoje, 

vigentes no país, para que a nossa polícia não fique 

para trás, para que nosso policial bem equipado, 

armado adequadamente, bem remunerado e com 

boas condições de trabalho possa, cada vez mais, 

se orgulhar da farda e se orgulhar do trabalho que 

faz de segurança em benefício de nosso povo, em 

benefício de nossa gente.  

São muitas as nossas demandas! Temos 

também que ter espaço na área do esporte. O esporte 

é determinante para ocupar a cabeça de nossa 

juventude, de nossas crianças, é determinante para a 

saúde de nossa população. Então, nós temos que 

intensificar as ações no esporte e os espaços para os 

nossos idosos que, hoje, no Brasil, uma pessoa se 

aposenta e não sabe o que fazer porque não tem 

políticas que ampare a nossa população da terceira 

idade, que cada vez está vivendo mais, mas não tem 
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oportunidades neste país e nem políticas públicas que 

a ampare.  

Nosso mandato vai ser um mandato de 

folego, como sempre foi, mas um mandato cada vez 

mais intenso, com muito trabalho, com muita atitude, 

com muita coragem e com muita determinação para 

defender o povo do Espírito Santo, que acredita na 

gente, que confia nas nossas bandeiras e que espera 

de nós mais. E não estamos fazendo nada demais, 

somos pagos aqui para isso e vamos dar o retorno a 

cada voto que nos foi confiado na urna porque o povo 

do Espírito Santo precisa e merece uma Assembleia 

cada vez mais atuante e voltada para os interesses de 

quem mais precisa em nossa sociedade.  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Pastor Marcos 

Mansur e Sandro Locutor) 

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Obrigado, Deputada Janete.  

Com a palavra o Deputado José Esmeraldo, 

Rocha Esmeraldo.  

Muito obrigado, Deputado Marcelo Santos. 

  

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Senhor presidente, senhores deputados, senhoras 

deputadas, aqueles que nos assistem através da TV 

Assembleia, da TV Educativa, volto a esta tribuna 

para me reportar a esta eleição que enfrentamos. E 

me refiro especialmente ao MDB, me refiro 

especialmente aos dois sobreviventes, dois 

sobreviventes! Um é o Doutor Hércules Silveira e 

o outro sobrevivente é este que está da tribuna 

desta Casa de Leis, tudo em função da 

irresponsabilidade do comando do MDB. Do 

comando do MDB! Colocaram lá no MDB, lá no 

diretório uma porcaria! Um cara irresponsável! Um 

indivíduo que jamais deveria estar lá, junto com o 

Lelo Coimbra. Um cara irresponsável. Um indivíduo 

que não tem palavra, um cara que só pensa nele e ele 

foi o responsável, e eu falei isso aqui em alto e bom 

som, pela derrota do seu Lelo Coimbra. Continue 

com esse Chico Donato! Continue com esse Chico 

Donato! 

Lamentável! Um cara hipócrita, um cara 

irresponsável, mentiroso, só pensa nele. E o pior: 

Lelo não tomou nenhuma providência! Deixou a 

coisa correr! Correu solta e correu tão solta que só 

teve dois sobreviventes: Doutor Hércules e José 

Esmeraldo. E Lelo foi para onde? Foi para as cinzas. 

Essa é que é a verdade! 

Lamentavelmente! E ainda recebeu, esse cara 

chamado Chico Donato, está em A Gazeta e em A 

Tribuna, cento e cinquenta mil reais. E ao José 

Esmeraldo e ao Doutor Hércules ele sufocou. Tentou 

sufocar! Não sei se atrás dele tinha algum candidato. 

Eu acho que tem, porque estou lendo em A Gazeta 

aqui agora que ele tinha mais interesse. Vamos tirar o 

José Esmeraldo porque é um cara que fala muito. 

Não é bom um cara desses porque deputado não pode 

falar muito, principalmente o Governo. Nós temos 

preocupação com um cara que não tem papo na 

língua. E essa é que é a verdade! 

E não estou aqui criticando, mas acho que 

eles queriam colocar o André Garcia. Acho que era o 

André Garcia, que é um cara que me dou bem. Não 

estou aqui falando de André Garcia, mas se precisar 

falar falo também. Mas acho que tinha lá um conluio, 

porque eu fiquei isolado. Só que este deputado faz o 

dever de casa todo dia e não é só na época da eleição, 

não! Os quatro anos! Por isso consegui chegar lá. 

Não foi fácil chegar!  

Quero agradecer de coração a todos os meus 

amigos e a todas as minhas amigas dos quatro cantos 

do estado do Espírito Santo. Um beijo no coração de 

cada um! Não foi fácil! Eu jamais podia pensar na 

minha vida que com o trabalho que eu tinha feito, eu 

tivesse menos que vinte e oito ou trinta mil votos. 

Tive praticamente vinte mil e ganhei a eleição com 

uma diferença de mil e trezentos, num sufoco 

danado, porque o André Garcia encostava na gente.  

A nossa querida Luzia Toledo, que teve um 

aporte muito bom de seiscentos e sessenta mil reais, 

ela, coitada, ficou lá em terceiro ou quarto lugar. E 

nós, Doutor Hércules, eu queria que o senhor fizesse 

um aparte. O senhor precisa falar, o senhor não pode 

ficar quietinho, sentado nessa cadeira. Nós fomos os 

sobreviventes. O senhor, que teve quarenta e três mil 

votos na eleição passada, chegou para trinta.  

Tentaram detonar a gente! Tentaram detonar 

o senhor e eu. Sabe por causa de quê? Porque nós 

não somos subordinados a nenhum diretório e a 

nenhum presidente.  

 

O Sr. Freitas - (PSB) - Um aparte, 

deputado. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Vou dar um aparte para você só de um minuto, 

baixinho.  

 

O Sr. Freitas - (PSB) - Quero te 

parabenizar, Deputado José Esmeraldo. Eu 

acompanho o seu trabalho e sei o quanto você é 

trabalhador durante os quatro anos de mandato, e 

sei o quanto você se preocupa com as classes que 

mais precisam do poder público. E sei o quanto 

você anda. Sei o quanto de comprometimento que 

você tem com as associações rurais, com as 

associações de moradores. Eu quero lhe 

parabenizar, Deputado José Esmeraldo... 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Obrigado, querido amigo. 

 

O Sr. Freitas - (PSB) - Pelo brilhante 

trabalho e pela votação que V. Ex.ª teve. V. Ex.ª 
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merece estar aqui nos próximos quatro anos. 

Parabéns pelo trabalho! 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - Eu 

fico entristecido também, de coração, você que foi 

um cara que todo dia está na tribuna, trabalhador, 

batalhador, uma cara que defende São Mateus e toda 

aquela região Norte. Para mim, foi a maior surpresa, 

Freitas, você não ter ganhado a eleição. Para mim, foi 

a maior surpresa! Do grupo todo, se eu tivesse que 

escolher, quem ganharia seria você. Você merecia ter 

voltado, porque você foi um guerreiro aqui. E seria 

muito bom para o Renato Casagrande se você 

estivesse aqui no Plenário, muito bom mesmo, 

porque você foi um cara leal ao governador o tempo 

todo. 

Mas eu quero aqui, e vou falar muito. Vocês 

vão ter que me suportar durante... Eu tenho quatro 

anos, três meses e alguns dias. Vão ter que me 

suportar! Não tenho medo de cara feia, não sou filho 

de pai assustado, sou deputado ficha limpa, e posso 

vir aqui da tribuna e falar, falar.  

Esse partido nosso, MDB, que não tem nada 

com isso, o que tem é a direção: a direção é frouxa. A 

direção é frouxa! A direção deixou a coisa correr 

muito. Nós podíamos ter feito mais gente. A 

coligação lá na casa da Rose, que nós demos três 

minutos, podia ter juntado, podia ter feito uma 

coligação. Não! Só se preocuparam com o federal. 

Olha aí o que aconteceu com o federal, com mais de 

trinta prefeitos ajudando: tomou ferro! Tomou ferro! 

Essa é que a verdade! Essa é que é a verdade! E nós 

quase que fomos também lá para o fundo do poço; 

quase que fomos, por incompetência. Não tem 

diálogo! Não tem diálogo! É só para eles. É aquele 

grupinho de faz de conta. Aquele grupinho!  

Eu tenho certeza de que o próprio Marcelo 

Santos, que já foi do MDB, se tiver que assinar 

embaixo do que eu estou falando, ele assina embaixo. 

Porque é isso que alguém tem que vir aqui da tribuna 

e falar, e falar! Aqui não tem nêgo frouxo, não! Não 

tem nêgo que tem medo de cara feia, não!  

E me aguente! São quatro anos, três meses e 

alguns dias, porque o mês de outubro não acabou 

ainda. Vocês pisaram na bola com a gente. Esse 

porqueira desse tal de Chico Donato, esse cara 

destruiu o MDB. Quem manda no MDB? Ele que 

manda no MDB. Ele viaja para cima e para baixo, 

para cima e para baixo, diária - é o Diabo -, tudo 

pago pelo diretório. Vou mandar fazer um 

levantamento da grana que ele gastou. E, como se 

não bastasse, ainda pegou cento e cinquenta mil. Aí 

diz que era um trabalho que ele fez.  

Mentiroso! Camaradinha mentiroso! Veio lá 

do quinto dos infernos, se alocou aqui no diretório do 

MDB, é muito envolvente, é muito envolvente e, 

nessa brincadeira, o Lelo, se ferrou, por causa do 

Chico Donato. Frouxo! Covarde! É um cara covarde, 

mentiroso. Ele estava querendo que eu perdesse a 

eleição; queria que Doutor Hércules perdesse; queria 

que nós - e eu podia falar uma palavra aqui, mas 

não posso falar, porque eu estou ao microfone - 

nos danássemos. Quebrou a cara, Chico! Você vai 

pegar um espinho de laranja brava no calcanhar e 

vai ter que subir o morro correndo com o espinho 

de laranja brava no calcanhar, eu virei aqui de vez 

em quando e pegarei esse cara de cima para baixo. 

Pilantra! Moleque! Irresponsável! Irresponsável! 

Manda me peitar, manda me peitar! Aí vocês vão 

ver o José Esmeraldo, o que eu vou fazer aqui 

dentro. Porqueira! Foi lá ainda e pegou cento e 

cinquenta mil, falou que foi um trabalho que ele 

fez. Trabalho do capeta! Esse foi o trabalho que ele 

fez. O trabalho que ele fez. 
Quero aqui também fazer uma saudação 

especial ao Manato. Eu acho que o grande cara 

vitorioso dessa eleição, de todos, para mim, foi o 

Manato. O Manato é um cara que o Bolsonaro tem 

que carregar nas costas, tem que carregar no colo. 

Esse cara deixou o mandato dele, e ganharia de pés 

nas costas para deputado federal, disputou a eleição 

para governador, ficou em segundo lugar, colocou a 

mulher dele, ninguém acreditava na mulher dele, e 

ela ganhou a eleição. Bom de voto e lealdade.  

Manato, você cresceu no meu conceito. Você 

é um baixinho invocado, e pode ser invocado. 

Acredito, e o dia que chegar o cara aqui, eu não vou 

citar o nome aqui, eu vou falar: Bota esse cara como 

ministro da Saúde. Eu, se estiver, vou fazer uma fala: 

Bota esse cara como ministro da Saúde, porque o que 

esse cara fez, esse cara deu a vida por você. O que 

esse cara fez não está no gibi. Ninguém faz isso. 

Ninguém deixa o mandato certinho, bonitinho, para 

se dedicar ao candidato dele. Cara sensacional. 

Manato, meus parabéns! Meus parabéns!  

Tem gente que está em cima do muro. Nego 

que está em cima do muro. E que foi eleito por uma 

parcela significativa, a polícia toda votou. Acho 

que está bem visto aqui.  

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Pela ordem, 

senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Deputado, neste momento não 

tem pela ordem, mas enquanto o Deputado 

Marcelo se dirige... 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Concordo com 

V. Ex.ª, presidente, mas quero apartear o Deputado 

Marcelo, que já concedeu. Era só mesmo para 

homenageá-lo. Eu gostaria que o Deputado José 

Esmeraldo observasse a presidência ocupada por 

V. Ex.ª e fizesse um elogio à Mesa Diretora na 

pessoa de V. Ex.ª, que ficou muito bem nessa 

cadeira. Quero profetizar que V. Ex.ª coube bem, 

encaixou bem nessa cadeira. Parabéns, presidente. 

Era isso. 
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O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Muito obrigado, Deputado 

Freitas. Quem sabe? 

Agora, com a palavra o vice-presidente 

desta Casa, o Deputado Marcelo Santos, um 

excelente orador e sempre aqui presente. Com 

certeza tem muitas coisas interessantes para nos 

dizer neste dia de hoje. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Muito obrigado, meu presidente ad hoc, Líder da 

Oposição nesta Casa, Sergio Majeski. Figura que eu 

respeito, que tem pautado suas ações aqui de forma 

retilínea. Mas quero aqui, cumprimentando a todos, 

dar um abraço especial no Deputado José Rocha 

Esmeraldo, outra figura ímpar nesta Casa, meu 

colega de longa data, cariaciquense, assim com eu, 

homem corajoso que fala o que vem no coração.  

Eleição como essa que nós disputamos, 

uma eleição difícil, uma eleição diferente, atípica, 

talvez, eleição como essa, parecida, foi a eleição de 

1986, quando José Sarney estava naquela 

avalanche negativa e que teve uma mudança 

praticamente generalizada no país, mas igual a essa 

eu nunca assisti. Então, quero cumprimentar todos 

que disputaram o pleito eleitoral. Meus colegas 

deputados, vocês foram heróis da resistência. 

Ganhando ou perdendo, disputamos uma eleição 

atípica e podem ter certeza que muita coisa vai 

mudar depois desse processo eleitoral. 

Eu não tenho dúvidas que os colegas 

deputados vencedores e os que não venceram, 

também, estarão na lembrança, na memória da 

população pelo que prestaram. 

Mas eu quero aqui, senhoras e senhores 

deputados falar da Rodovia Leste-Oeste, que liga 

Cariacica, que liga Viana à Vila Velha. A obra vai ser 

entregue agora, no final do ano. Será entregue 

possivelmente no mês de novembro. Já está sendo 

feita a parte conclusiva, a colocação de gramas, 

está sendo feito algum reparo no piso, o viaduto já 

está pronto, a sinalização vertical e horizontal está 

sendo colocada e, graças a Deus, essa é uma etapa 

que nós superamos, depois de dez anos.  

Eu já pedi desculpas aos cidadãos que 

aguardavam que essa obra pudesse ter sido 

entregue muito tempo atrás. Mas por conta, 

Deputado Sergio Majeski, das leis ultrapassadas, 

principalmente da Lei n.º 8.666, a lei das licitações, 

que dificulta muito o agente político, o gestor, a 

adotar algumas medidas importantes que deveriam 

ter sido adotadas, ao ponto de uma empresa que 

não tem saúde financeira disputar, em igual 

condição, com uma empresa que tem uma saúde 

financeira equilibrada e aí, a que não tem, ganha, 

quebra e não consegue tocar a obra. 

Mas, graças a Deus e ao esforço de muitos, 

inclusive do nosso esforço, a empresa que fornece 

massa asfáltica acreditou na palavra e está lá, 

vamos entregar essa obra, agora, no final do ano. 

Outra obra importante, Deputado Hércules 

Silveira, do antigo MDB, o MDB de Ulisses 

Guimarães. 

 

O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Isso, 

gostei. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Também entregaremos outra obra, Deputada Janete 

de Sá, o contorno de Aroaba. Essa obra será uma 

conquista importante para a mobilidade urbana, o 

trânsito. Vai ser uma conquista importante para o 

produtor rural dos municípios de Santa Leopoldina, 

Santa Maria e Santa Teresa, que produzem e levam 

as suas mercadorias até a Ceasa, enfrentando um 

gargalo enorme, passando por dentro de Cariacica 

Sede, por dentro de Porto de Cariacica, por dentro 

de Santana, Itacibá, dificultando, assim, a chegada 

dessa mercadoria a esse centro de distribuição, a 

Ceasa. 

Com a entrega dessa obra, que também vai 

ser feita agora, no final do ano, que tem a 

participação da Comissão de Infraestrutura, 

Deputado Sergio Majeski, na nossa fiscalização, 

vai ser muito importante, não só para os 

produtores, mas eles são os principais alcançados, 

mas para a população em geral. 

Quem puder conhecer esse trecho, 

Deputado Jamir Malini e Deputado Bruno Lamas, 

é um trecho lindo. Vale a pena, num final de 

semana, pedalar, por exemplo, por lá. Você 

consegue sair daquela região de Cariacica Sede e 

das três santas: Santa Leopoldina, Santa Maria e 

Santa Teresa, e ir à Vitória muito rápido, porque 

você cai direto na Rodovia do Contorno, chegando 

a Carapina e se dirigindo à Vitória, o que antes não 

conseguia. Tinha que fazer uma volta enorme. 

Essa é uma obra que nós também buscamos 

para que ela pudesse acontecer e também 

trabalhamos muito para que ela pudesse ser 

acelerada e ser entregue ao cidadão capixaba. 

São duas obras, Deputado Hércules: a 

Rodovia Leste-Oeste e essa rodovia que é o 

contorno de Aroaba. Obras importantes para o 

contexto metropolitano. Outra obra que demorou 

um bocado, porque tem rocha que foi encontrada e 

solo mole, ou seja, solo que contém água, solo 

úmido, é a finalização da segunda etapa da 

Avenida Alice Coutinho Santos, que liga também à 

Rodovia Leste-Oeste. Também vai ser entregue no 

início do ano que vem, não agora. É uma obra 

importante, como também a Rodovia José Sette. 

Essa, o Governo, naturalmente, vai fazer um novo 

processo licitatório, porque a empreiteira também 

tem dificuldades financeiras e não consegue concluir 

a obra. 
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Num esforço conjunto, o DER, o Governo do 

Estado e Comissão de Infraestrutura, fizemos um 

pacto com a empreiteira para que ela não fizesse mais 

nenhuma ação que prejudicasse o comércio e 

meramente fosse jogada uma camada de asfalto. E 

isso vai ser feito lá em Itacibá para que o comércio 

não seja mais prejudicado como foi. 

Mas o que vale o registro, é que em todas 

essas obras que eu citei, obras importantes para o 

contexto metropolitano, a grana está na conta. Não é 

problema de recurso financeiro, e sim do problema 

das leis antiquadas, a legislação ultrapassada, que é 

importante serem revistas. É isso que nós temos aqui.  

Eu já conversei com o Deputado Amaro 

Neto, nosso deputado federal, que vai naturalmente 

se debruçar sobre esse tema. Ele está muito antenado 

e vai propor modificações na Lei 8.666, que é a Lei 

das Licitações, para que uma empresa que não tenha 

saúde financeira dispute em igual condição com uma 

empresa que está totalmente equilibrada. Para quê? 

Para que não aconteça o que houve na Rodovia 

Leste-Oeste e Rodovia José Sette. A mesma 

empreiteira ganhou essas duas obras e essas duas 

obras tiveram problema de continuidade.  

Enfim, termino aqui a minha prestação de 

contas do trabalho que a gente realiza na Comissão 

de Infraestrutura aqui na região metropolitana.  

Na próxima vez que eu estiver aqui falarei 

sobre outras ações como o transporte aquaviário de 

passageiros, que é uma luta que eu tenho desde 

quando eu cheguei, anunciada agora pelo próximo 

governador, Renato Casagrande, que também 

trabalhei muito e quase concluímos a efetivação do 

modelo aquaviário. Quero me somar à fala dele, 

dizer que esse é o nosso intuito e que tem modelos 

diferenciados para que nós possamos instituir mais 

uma vez o aquaviário ligando a região 

metropolitana.  

Antes, porém, concedo um aparte ao 

Deputado Hércules Silveira, para que possa de 

manifestar.  

 

O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Muito 

obrigado!  

Eu quero parabenizar V. Ex.ª e fazer um 

apelo para que V. Ex.ª continue na Comissão de 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana no próximo 

mandato. Mesmo porque é uma luta de V. Ex.ª 

aquela região de Cariacica, mas V. Ex.ª falou 

muito sobre a Leste-Oeste, que realmente a gente 

vê, Deputado José Esmeraldo. Hoje, a gente sai da 

Darly Santos e com dez minutos nós estamos na 

Ceasa. Então, nós evitamos passar por dentro de 

duas cidades, praticamente Vila Velha inteira e um 

pedaço de Cariacica.  

Mas, como já discutimos isso e vamos pedir, 

também, o apoio do Deputado Amaro Neto, que tem 

uma força política muito grande em Cariacica, é 

aquilo que eu falei com V. Ex.ª, sobre o viaduto ali 

na Vila Capixaba, quando você chega à Ceasa, no 

Shopping Moxuara, você vem pela Leste-Oeste e 

quando chega ali tem um gargalo que encontra com a 

BR-262. Aquilo ali está dando um engarrafamento 

muito grande.  

Então, é preciso que o Governo Federal, 

naturalmente com a nossa bancada federal e o nosso 

Deputado Amaro, Deputado Da Vitória, possam lutar 

muito mais para que seja feito um viaduto para que 

aquele trânsito, quando a gente chega ao final da 

Leste-Oeste, chegando ali no Shopping Moxuara e na 

Águia Branca, a gente possa passar mais 

rapidamente. É o nosso apelo e V. Ex.ª já conhece 

esse pleito e com certeza contamos com isso.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Muito obrigado! Inclusive, eu já tenho uma agenda 

marcada com o Deputado Amaro, mesmo não tendo 

tomado posse ainda como Deputado Federal, mas é 

um tema que a gente já tem que começar a debater. O 

primeiro já tem resultado.  

O acesso a Campo Grande, que também é 

outro gargalo, eu fiz um ofício ao Dnit nacional, que 

já me respondeu dizendo que tem um estudo já em 

andamento, a contratação de um projeto para uma 

passagem em desnível, para que não exista aquele 

engarrafamento enorme no acesso a Campo Grande, 

que é o maior shopping aberto do Espírito Santo.  

O segundo é esse gargalo. Tem um projeto no 

Governo do Estado de acesso à Rodovia Leste-Oeste, 

que começa ali justamente em frente à Viação Águia 

Branca, com acesso à Vila Capixaba, ao lado do 

Shopping Moxuara, em frente ao Terminal de Campo 

Grande e ao Faça Fácil. Então, aquilo ali é um grande 

gargalo, um dos maiores terminais rodoviários do 

Espírito Santo, que é o Terminal de Campo Grande. 

Então, se faz necessário que seja feita uma 

intervenção, e aí compete aos técnicos, mas eu já 

levei isso aí ao conhecimento do Dnit, o Governo do 

Estado tem uma proposta, mas cabe ao Governo 

Federal interagir.  

Nós podemos, inclusive juntos, Deputado 

Hércules Silveira, do antigo MDB de Ulysses 

Guimarães, conversar com o Deputado Amaro Neto e 

incluirmos também o Deputado Da Vitória. São dois 

deputados federais atuantes e importantes aqui para o 

nosso estado.  

 

O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - 

Obrigado!   

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Eu 

que agradeço o aparte de V. Ex.ª e agradeço também 

ao Deputado e líder da oposição nesta Casa Sergio 

Majeski, pela tolerância de ter avançado alguns 

segundos do meu tempo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Muito obrigado, Deputado 

Marcelo Santos. 
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O próximo é o Deputado Marcos Mansur. 

(Pausa) 
Ausente.  

O próximo sou eu. 

Agora eu passo a presidência ao Deputado 

Marcelo Santos para que eu possa fazer uso da 

tribuna.  

Muito obrigado, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Concedo a palavra ao 

Deputado Sergio Majeski para que o mesmo possa 

fazer o seu pronunciamento. 

V. Ex.ª tem um tempo preservado de dez 

minutos. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Gostaria de cumprimentar os deputados ainda 

presentes no plenário, os funcionários da Casa, 

aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, os 

que nos visitam nas galerias, nos dias de hoje. 

Nós, obviamente, já falamos, tantas vezes, 

sobre o momento complicado em que vivemos no 

Brasil e esta animosidade toda em relação à 

política. Transformamos uma eleição presidencial, 

já desde o começo, desde o primeiro turno, 

praticamente numa eleição plebiscitária, 

infelizmente, e muita gente passou a discutir a 

situação política. Isso é bom, não interessa. Às vezes: 

Ah, as pessoas não sabem o que estão falando e tal. 

Mas o fato de que elas estão falando é um sintoma 

positivo. Quer dizer, elas, de alguma forma, estão se 

interessando por alguma coisa. Isso é muito bom.  

Agora a gente precisa avançar. Agora que 

uma parte da população passou a discutir, seja lá de 

que forma e usando seja lá que tipo de argumento, a 

gente precisa avançar. As pessoas precisam passar a 

entender a política e entender, Deputado Bruno 

Lamas, principalmente, como funciona este país, 

porque o entendimento do funcionamento das 

instituições e de seus atores, no Brasil, é muito 

superficial por parte da maioria das pessoas. 

Sou professor de Geografia. Estive na sala de 

aula por trinta anos, então, sempre quando a gente ia 

falar sobre divisão política e administrativa do Brasil, 

nas aulas de Geografia, eu pegava, no mínimo, duas 

aulas, embora isso não estivesse expresso ali nos 

conteúdos, para explicar como funcionavam, porque 

não adianta você explicar para as pessoas o que é o 

Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Você 

precisa explicar como são esses Poderes, o que eles 

deveriam fazer e o que eles fazem e as relações entre 

eles. Aí a função de um deputado, a função de um 

senador, porque isso é fundamental.  

Hoje, se a gente perguntar à grande parte da 

população brasileira qual é a função exata, o que 

pode e o que não pode um prefeito, um governador e 

um presidente, grande parte da população tem uma 

vaga ideia disso. Ela não tem uma ideia concreta 

sobre aquilo que é legitimamente a função do 

Executivo. 

Da mesma forma, uma grande parte das 

pessoas não conseguem, claramente, dizer qual é a 

função exata de um vereador, de um deputado 

estadual, de um deputado federal, de um senador; 

qual é a diferença da função de um federal para um 

estadual, de um federal para um senador. Então 

precisamos avançar nisso. 

Agora, seria muito bom que a população 

tomasse gosto por isso para entender como isso 

funciona e, a partir daí, qual é a utilidade do Tribunal 

de Contas, do Ministério Público, como as relações 

deveriam ser; como elas são e como deveriam ser, 

porque, então, na próxima eleição, nós teríamos um 

avanço muito maior, porque grande parte da 

população, então, teria uma noção mais clara na hora 

de escolher os seus representantes e aquilo que é 

realmente importante para ser discutido durante um 

período eleitoral. 

 

O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Um 

aparte? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - E não 

ficarmos discutindo o sexo dos anjos enquanto os 

problemas reais e verdadeiros, que nos afligem a cada 

dia, são escamoteados e colocados em segundo, 

terceiro e quarto planos. 

Pois não, Doutor Hércules. 

 

O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - 

Importante a explicação de V. Ex.ª, mesmo porque é 

preciso que o deputado, assim como o vereador...   

Eu me lembro, Deputado Sergio, nosso 

campeão de voto, em 89 fui eleito, pela primeira vez, 

vereador em Vila Velha e presidente da Câmara 

também. A primeira providência que tomei foi trazer 

o Iban para Vila Velha para dar um curso para os 

vereadores, para os servidores, especialmente, 

também, aos assessores de vereador sobre o papel do 

vereador, porque é igual ao papel do deputado. O 

deputado, às vezes, se induz por uma vontade muito 

grande de apresentar um projeto que não tem sentido 

nenhum da função do deputado.  

A gente não sabe mais do que ninguém, mas, 

com o tempo, vai adquirindo alguma experiência. 

Desse seminário surgiu até um livro, que o 

Domingos Taufner, vereador comigo na época, que 

escreveu um livro sobre o papel do vereador, muito 

importante, e o dos deputados mais importante 

também  porque a gente faz legislação para o estado 

inteiro. Não que o vereador seja menos importante, 

talvez seja o político mais importante que tem porque 

ele é vizinho da necessidade. Mas é bom que todos 

aprendam o seu papel e desempenhem o seu mandato 

com bastante segurança naquilo que faz, naquilo que 

fala.  

Obrigado e parabéns pelo nosso campeão. V. 

Ex.ª ficou muito bem ali sentado na cadeira de 
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presidente, como disse o Freitas. Pelo menos 

alguns minutos V. Ex.ª vai sentar, no dia 1.º de 

fevereiro, para dar posse para nós, aqui. Mas se V. 

Ex.ª continuar, também vai ser um prazer muito 

grande para nós. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Muito obrigado. Obrigado, Doutor Hércules. O 

senhor sempre contribuindo muito com as nossas 

falas.  

Nesse sentido quero até destacar no sentido 

de entender como funciona este país, como 

funciona os poderes. 

O Deputado Padre Honório - que lamento 

muito que não tenha se reelegido, acho um dos 

melhores deputados desta Casa, que fez e faz um 

trabalho brilhante, sim, principalmente no interior 

do estado junto a movimentos da agricultura 

orgânica, da agricultura familiar - criou um projeto 

de que participo ativamente, chamado: Interagir 

para construir. É um curso justamente para 

entender o funcionamento da política. Os 

professores são todos voluntários. Fui várias vezes 

dar aulas sobre Reforma Política, sobre tripartição 

de poderes. É muito importante que a população vá 

entendendo isso.  Isso é importantíssimo. 

Então, espero que todo esse momento tão 

radicalizado que estamos vivendo, tão polarizado e 

ao mesmo tempo com tanta descrença também, 

sirva de estímulo para que a gente entenda 

claramente a política e como a política funciona. 

Só assim poderemos evoluir para que daqui a dois 

anos, nas eleições municipais, daqui a quatro anos, 

nas novas eleições gerais, estejamos mais 

preparados e munidos de conhecimento e mais bem 

fundamentados para continuar discutindo política, 

para continuar analisando o país, para contribuir 

verdadeiramente com a evolução dos estados, dos 

municípios e da Nação, por tabela. 

Eu sempre dizia sobre conhecimento. 

Quando a gente conhece... Assim, quanto mais 

você estuda, quanto mais você pesquisa, 

independente de você estar em uma escola ou em 

uma faculdade ou não, porque estudar e pesquisar 

você pode fazer isso cotidianamente e, hoje, se 

tornou relativamente fácil em função da 

disponibilidade que você tem de recursos na 

internet. Você pode visitar bibliotecas, você pode 

ler livros, você pode ver documentários, enfim, 

tudo isso ficou mais fácil.  

O fato de eu saber, e isso é sempre muito 

importante, saber de um fato não significa que eu 

tenha conhecimento sobre aquilo. Por exemplo, um 

fato: Aconteceu um acidente e morreram pessoas. 

Este é um fato, eu sei que aconteceu um acidente e 

morreram pessoas. Outra questão é eu conhecer 

como esse acidente ocorreu, por que ele ocorreu, 

quais foram as causas desse acidente, dentro de 

uma forma simplifica. Então, há uma diferença, 

sim, entre a informação e o conhecimento.  

Às vezes as pessoas falam: Eu sei como 

funciona e tal. Às vezes você pergunta: como se 

acende uma lâmpada? Basta você ir ao interruptor, 

apertar um botão e a lâmpada vai acender. Não é 

essa a questão. Como se explica o processo que faz 

uma lâmpada acender? Quer dizer, depois que você 

aperta o interruptor que processo ocorre? Que 

corrente leva a energia até a lâmpada? Como ela 

ilumina? E isso é saber explicar.  

Também, quando a gente fala sobre a 

política, não basta que eu vagamente entenda o que 

é um vereador, o que é um prefeito, o que é um 

presidente, o que é um Tribunal de Contas, 

etecetera, mas como essas coisas funcionam, para 

que eu tenha uma cidadania plena. E isso não é 

difícil, isso independe de grau cultural. Qualquer 

pessoa pode pesquisar, pode conversar, pode 

questionar para conseguir entender isso melhor, 

para não ser enganada, para não continuar fazendo 

papel de bobo na sociedade, para não continuar 

tendo os seus direitos negados e, sobretudo, para 

continuar vivendo em um panorama tão complexo 

quanto esse que vivemos em relação à segurança, 

ao desemprego, à pobreza, Educação em 

frangalhos, Saúde em frangalhos, enfim, de toda 

essa situação. 

Bom, isso era o que eu tinha para falar para 

o dia de hoje, essa reflexão, essa análise. Muito 

obrigado, Deputado Bruno Lamas, agora na 

presidência.  

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO 

LAMAS - PSB) - Eu gostaria de agradecer e 

convidar o Deputado Sergio Majeski para assumir 

a presidência, porque estou como próximo orador. 

Agradeço a compreensão. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Com a palavra o  Deputado 

Bruno Lamas, meu colega de Bancada do PSB, 

recentemente reeleito. Parabéns, Deputado Bruno!  

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 

Agradeço ao Deputado Majeski, ao Deputado 

Doutor Hércules, ao Deputado José Esmeraldo.  

Dirijo-me a você, capixaba, que nos 

acompanha através da TV Assembleia. Agradeço, 

mais uma vez, sua confiança em nos reconduzir ao 

mandato. Estou muito animado, com muita 

vontade de produzir ainda mais, de debater os 

temas importantes para os capixabas. Faremos isso 

e pedimos saúde e discernimento espiritual, 

sabedoria, humildade. Graças a Deus sou filho de 

uma professora, de um advogado, de um lar 

simples. Muito obrigado pela confiança! 

Quero abordar três temas, Deputado Sergio 

Majeski. Tem duas coisas que certamente são 
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prioridades no que tange ao debate político neste 

momento. Primeiro é a eleição presidencial. Temos 

poucos dias para decidir quem vai governar o 

Brasil. Temos duas propostas extremamente 

distintas, duas alas políticas extremamente 

distintas, duas personalidades extremamente 

distintas. E o que eu espero, sinceramente, é um 

debate de alto nível para os brasileiros. Que o 

debate seja em relação à Previdência Social, se vão 

cortar benefícios de cima para baixo ou se vão 

continuar sangrando o trabalhador na base, porque 

para falar em reforma previdenciária tem que falar 

em falar em corte de privilégios, do Senado, do 

Congresso Nacional, dos governadores, dos 

deputados federais, dos deputados estaduais, dos 

vereadores. Essa é a verdade! De todos!  

É inadmissível uma nação que tem 

senadores com oito anos de mandato, indicando 

seu suplente, tendo plano de saúde vitalício, essas 

coisas, essas aberrações. Inclusive, temos 

senadores capixabas que foram eleitos e, pelo 

menos, um deles, eu vi publicamente dizendo que 

vai abrir mão de benefícios, que vai lutar contra 

privilégios. E nós sabemos que os brasileiros foram 

às urnas nessas eleições e mostraram a vontade de 

que isso tudo aconteça.  

Eu quero também dar exemplo. Sou um 

deputado que sempre devolvi o veículo oficial, que 

nunca usei uma diária, nunca usei uma passagem 

aérea. O gasto do nosso gabinete é mínimo! 

Mínimo! É de papel, caneta e o veículo que me traz 

para trabalhar e me leva em casa. E assim deve ser.  

Então o debate nacional tem que ser 

priorizado neste momento, porque a nossa nação 

está na iminência de eleger o seu futuro Presidente 

da República.  

O outro debate que quero proporcionar 

aqui, a partir desta sessão e na segunda e na terça, é 

em relação ao estado do Espírito Santo e a 

transição do Governo Paulo Hartung para o 

governador eleito, Renato Casagrande. E aí, a 

Assembleia Legislativa tem um papel importante a 

cumprir e, sinceramente, confio no Deputado Erick 

Musso, presidente desta Casa, na condução desse 

processo. Confio mesmo! Confio no seu equilíbrio, 

na sua sensibilidade, no seu senso de justiça. 

Confio que dará ao governador eleito, Renato 

Casagrande, a oportunidade que a Assembleia deu 

ao então governador eleito em 2014, Paulo 

Hartung, de opinar, de ajudar a estudar a peça 

orçamentária, de fazer uma transição pacífica.  

Quero desejar sucesso à equipe de transição 

do próximo Governo e à equipe de transição que o 

Governador Paulo Hartung montou. E tem que ser 

assim mesmo, porque o que está em debate é o 

orçamento do Estado. Quem fez o atual orçamento 

foi a equipe do Governador Paulo Hartung, mas a 

regra diz que quem vai administrar esse orçamento 

é o Governador Casagrande e a sua equipe. Então, 

este Plenário, esta Assembleia, é importante que os 

capixabas saibam, é que vai votar o orçamento; as 

prioridades para a saúde, para a educação, para a 

segurança pública, para inclusão, para os direitos 

humanos, para a mobilidade urbana, as obras, tudo 

estará previsto nesse orçamento. E eu confio 

plenamente na condução da Mesa Diretora, do 

Deputado Erick Musso. O que eu estou pregando 

aqui é a democratização do debate do orçamento 

público. É bom que os capixabas saibam, todos os 

demais poderes estão inclusos nesse orçamento: o 

Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, a 

Defensoria Pública, a Assembleia Legislativa, e, 

como eu disse, a máquina do Governo do Estado, a 

Secretaria de Saúde, a de Educação, a de Meio 

Ambiente. Que haja a democratização desse 

debate. 

Estou feliz com a forma como a 

Assembleia iniciou... Quero parabenizar o 

Deputado Erick Musso pela ação de hoje, pois é 

muito bom receber quem está chegando, com 

humildade, com respeito, com dignidade. A gente 

fica triste com alguns colegas que, realmente, 

mereciam a reeleição e não tiveram êxito. Mas 

temos que respeitar a vontade popular. Pessoas 

queridas como a Deputada Eliana Dadalto, que eu 

faço aqui uma citação; queridíssima Deputada 

Eliana Dadalto, que fez debates excelentes na 

Comissão de Assistência Social. 

Mas, hoje, o Deputado Erick Musso dá um 

passo importante, recebe com sensibilidade e 

humildade, dá as boas vindas e orienta quais são as 

regras da Casa. Parabéns! 

Reforço, então, a necessidade da 

democratização do orçamento, de que haja 

equilíbrio, porque é essa peça que vai ser 

administrada o ano que vem. 

Estarei daqui para frente falando sobre essa 

transição, acompanhando a equipe de transição. E 

o Deputado Erick Musso hoje coloca, com muita 

propriedade também, que vai montar uma possível 

equipe para acompanhar a transição, e que a 

Assembleia seja o ponto de encontro, o ponto de 

equilíbrio, porque quando o Parlamento é 

equilibrado, o Estado se equilibra. 

Tivemos, no passado, esse Parlamento 

desequilibrado e o Estado pagou um preço muito 

alto, é lógico, com suas exceções, porque sempre 

há os equilibrados, sempre há os corretos, os 

honestos, os dignos. Aqui está um deputado que 

cumpre vários mandatos aqui dentro, como o 

Deputado Doutor Hércules, que é um exemplo, 

uma referência para minha vida pública. Está aqui 

o Deputado José Esmeraldo, reeleito, com seus 

mandatos cumpridos, com a sua coragem. Mas o 

Parlamento tem que ser equilibrado, porque, assim, 

o Estado agradece. 
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Vou finalizar deixando um informe: antes 

das eleições houve uma tentativa de votação de um 

projeto absurdo de regulamentação do transporte 

intermunicipal. A Assembleia aprovou uma PEC 

que deu direito também no transporte de uma 

cidade para outra, de idosos, maiores de sessenta e 

cinco anos; menores de cinco; e deficientes. Esse 

direito, antes do debate, que inclusive eu ajudei a 

liderar aqui na Assembleia, era somente na região 

metropolitana, no sistema Transcol e para quem 

viajava de um estado para outro, diante do Estatuto 

do Idoso, naquelas duas vagas. Pois bem, 

mudamos o artigo da Constituição Estadual, 

melhoramos a lei para o benefício das pessoas, e, 

para nossa surpresa, veio uma regulamentação 

criminosa para a Assembleia Legislativa, e eu 

denunciei daqui; criminosa!  

O que é a regulamentação? É pegar a 

alteração da lei que nós fizemos, e o governador - 

por direito - fazer a regulamentação, as regras. E aí 

me manda uma regulamentação para cá dizendo 

que apenas duas pessoas poderão viajar e que tem 

que fazer um cadastro na rodoviária. Cadastro, em 

que rodoviária, se tem um monte de lugar que nem 

rodoviária tem? Então, fizeram uma 

regulamentação para não se cumprir, para 

beneficiar empresas. E, além de denunciar, nós 

apresentamos as duas emendas para corrigir, para 

corrigir esse absurdo, é meu papel de parlamentar. 

São emendas modificativas que eu apresentei e já 

estão anexadas ao projeto corrigindo esses 

absurdos.  

Também fiz a entrega, na íntegra, da 

matéria que foi mandada para cá pelo Governo do 

Estado, do debate que aqui foi feito e a juntada de 

vários documentos; e entreguei nas mãos da 

Procuradora da República doutora Elisandra de 

Oliveira Olímpio, com quem vou despachar 

também no seu gabinete. 

O Ministério Público Federal foi acionado 

porque ele também tem um papel importante a 

cumprir nesse episódio. 

A excelentíssima Procuradora da República 

Elisandra Olímpio é inclusive demandada por 

idosos que iam lá, que vão lá cobrar a 

regulamentação.  

Tive a oportunidade de fazer esse debate. E 

fiz a entrega do documento, de todos os 

documentos. Está aqui a prova! Quero que a TV 

Assembleia, por favor, faça aqui uma imagem. Fiz 

a entrega - além de confiar no debate do 

Parlamento capixaba - ao Ministério Público 

Federal dessa aberração que estão tentando fazer 

no transporte de uma cidade para outra. Estão 

tentando dar um tapa na cara de idosos, menores e 

deficientes sem que eles mereçam, num gesto de 

extremo desrespeito. Vamos estar aqui atentos para 

evitar essa aberração. 

Devolvo a palavra então ao deputado mais 

votado do estado do Espírito Santo, Deputado 

Sergio Majeski. 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Muito obrigado, Deputado 

Bruno Lamas. 

Com a palavra o Deputado Doutor 

Hércules, que hoje veio de ambulância. Que é o 

último orador desta manhã. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor Presidente, nosso campeão de votos, nosso 

professor Sergio Majeski; Deputado José 

Esmeraldo e Deputado Bruno Lamas, venho à 

tribuna - naturalmente não tenho a ênfase do nosso 

querido Deputado José Esmeraldo - trazendo uma 

ambulância, como sempre trago algum objeto, 

alguma coisa marcante da data. Mas, com relação 

ao discurso do Deputado José Esmeraldo, 

realmente somos sobreviventes, porque pensaram 

em si, não pensaram em partido; pensaram em 

resolver os seus problemas, não pensaram em 

engrandecer o partido. O nosso partido encolheu, 

lamentavelmente encolheu. E, realmente, é 

inexplicável, Deputado José Esmeraldo. V. Ex.ª 

falava isso, questionava isso. Como é que pode um 

deputado receber cem mil, outro menos de cem mil 

para sua campanha do fundo partidário e um 

secretário de partido receber cento e cinquenta mil? 

Quantos votos ele tem? Aí, eu pergunto: quantos 

votos ele tem? O que esse rapaz tem de tão 

importante que merece mais atenção do que os 

candidatos a deputado, do que os deputados? É 

uma pergunta que fica no ar. 

Lamentavelmente, a gente queria que a 

nossa bancada crescesse; e a bancada encolheu. E é 

preciso que o Ministério Público - eleitoral 

principalmente - olhe para isso. Isso não pode ficar 

desse tamanho. 

E a imprensa me perguntou: você vai 

continuar no MDB? Olha, o partido é muito bom, o 

partido é bom. Algumas pessoas enfraquecem e 

diminuem o nosso partido. O nosso partido tem 

história. Algumas histórias marcantes, como a 

Constituição de 88 com Ulysses Guimarães, nossa 

referência. Não o atual presidente! Mas é bom 

lembrar também que o povo que votou, que elegeu 

o Temer, votou na Dilma também, votou nos dois. 

Então, o povo tem que pensar também no momento 

de votar. Não votar no mais bonito, no que fala 

melhor, que tem mais recursos, mas que tem 

trabalho. Igual ao Deputado José Esmeraldo, que 

tem trabalho. 

Nós, apesar de ficarmos aqui, eu e o 

Deputado José Esmeraldo somos campeões aqui. E 

vou incluir também o Deputado Sergio Majeski, e 

não por ele estar aqui, mas porque somos os 
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primeiros que chegamos e os últimos que saímos 

daqui, porque nosso dever é aqui. Isso não é 

virtude nenhuma não, isso é nossa obrigação, nós 

ganhamos bem para isso e o povo nos quer aqui 

defendendo as suas angústias aqui desta tribuna. É 

o que temos feito, é o que o Deputado José 

Esmeraldo, o nosso querido MDB têm feito.  

Então, quero dizer, Deputado José 

Esmeraldo, que não falo com a ênfase de V. Ex.ª, 

mas assino embaixo do discurso de V. Ex.ª neste 

momento de bastante tristeza para nós.  

Quero também agradecer à Deputada Luzia 

Toledo - com os votos dela também nós 

retornamos aqui - e a todos aqueles que não vou 

mencionar e que concorreram. Seus votos serviram 

para aumentar nossa legenda e fazer dois 

deputados. A gente nunca acreditou que não faria, 

pelo menos, três, mas aconteceu esse desastre que, 

lamentavelmente, a história está contando.   

Mas eu venho aqui num momento de muita 

alegria, de agradecimento. Meu primeiro ato na 

segunda-feira foi subir o Convento Nossa Senhora 

da Penha e ir à Capelinha de São Francisco de 

Assis fazer minha oração, rezar e agradecer; 

agradecer especialmente ao povo de Vila Velha.  

A última vez que fui candidato a vereador, 

fui o vereador mais votado e muito mais votado 

proporcionalmente do que nas últimas eleições, 

agora, no município de Vila Velha.  

Agradeço ao povo de Vila Velha porque 

pela quarta vez consecutiva me faz deputado eleito 

só com os votos de Vila Velha. Os outros votos 

foram muito importantes, naturalmente, mas o 

povo canela verde tem confiado em mim.  

Peço que dê um take aqui, por gentileza, 

colega Sérgio Sampaio, nesta camisa. Para você, 

canela verde, para você de Vila Velha. Aqui é 

canele verde da gema. Por que essa terra 

abençoada onde começou o Espírito Santo já me 

deu nove mandatos: cinco de vereador, quatro de 

deputado.  

Fui vereador também em Cachoeiro em 

1970, vereador voluntário, sem salário, foi um 

momento importante. Quero também registrar, 

hoje, que como motorista do antigo Samdu, hoje 

Samu, fui eleito o vereador mais votado de 

Cachoeiro em 1970 também. Está aqui a carteira! 

Se der para ler, dê um take, por gentileza, na 

carteira, minha carteira assinada como condutor de 

ambulância. Naquele tempo a gente falava 

motorista de ambulância, conforme está no 

contrato. Está aqui, no dia 13 de fevereiro de 1965 

eu fui contratado com oitenta e três mil cruzeiros 

por mês como motorista de ambulância, hoje, 

condutor de ambulância.  

Hoje, como é o Dia do Condutor de 

Ambulância, quero fazer uma homenagem a todos 

os condutores de ambulância que socorrem as 

pessoas com muita competência, que são treinados 

para socorrer. Quero dizer também da nossa 

satisfação com esse cargo de condutor de 

ambulância, na época motorista de ambulância, de 

ter sido eleito vereador pela primeira vez.  

Hoje também é o Dia Internacional da 

Saúde Mental. Quero dar um abraço a todos os 

psiquiatras, aos psicólogos que também cuidam da 

saúde mental das pessoas.  

Estamos fazendo trinta anos de SUS. O 

SUS é muito bom. Algumas pessoas 

incompetentes, alguns gestores é que estragam o 

SUS. O melhor plano de saúde do mundo é o SUS. 

Nenhum país tem uma atuação com mais de 

duzentos milhões de habitantes como tem nosso 

SUS, fazendo trinta anos.  

O constituinte de 88, Presidente Majeski, 

escreveu lá: A saúde é direito de todos e dever do 

Estado. Deu direito ao cidadão, deu o dever do 

Estado, que é o município, estado federado e a 

União. Só não botou dinheiro porque o dinheiro lá 

em Brasília serve para outras coisas, para 

mordomia, serve para aparecerem cinquenta e 

tantos milhões em um apartamento de um ministro. 

Então, infelizmente é isso que acontece no 

país. Nós estamos começando um novo mandato. 

Estamos começando um novo mandato apesar de 

não estar cansado. Temos que trabalhar muito, 

melhorar a nossa atuação, pedir ao povo que está 

em casa, que está nos assistindo, que votou e que 

não votou, que nos critique e que nos traga 

sugestões para que possamos acertar mais do que 

errar.  

E quanto mais a gente vive, mais a gente 

acerta e mais a gente erra. É bom viver mais, 

apesar de algumas pessoas acharem graça da idade. 

Ninguém quer morrer novo e quanto mais você 

vive mais você aprende. A verdade é essa. 

Continuo um eterno aprendiz, como já disse o 

poeta. 

E vou continuar lutando pela saúde pública 

melhor para a população, que vai mal, apesar de 

algumas conquistas durante esses quatro anos. A 

saúde pública vai mal. Temos que melhorar essa 

fila, especialmente cirurgia de consultas. Vamos 

continuar lutando em defesa dos animais, que é a 

lei de proibição de utilização de animais em 

espetáculos circenses, Deputado Bruno. É da nossa 

autoria, de 2009.  

Vamos continuar lutando pela inclusão. 

Nós não podemos admitir - Presidente Majeski, já 

vou encerrar - que uma Casa que faz lei, que já 

teve presidente até cadeirante aqui não tenha um 

banheiro para cadeirante. Não tem aqui. Não tem 

até hoje. Estão fazendo algumas adaptações, mas 

ainda errado. Ouviram o galo cantar, mas não 

sabem onde. Se quiser eu mostro o que é um 

banheiro de cadeirante, o que é uma descarga 
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própria para cadeirante, o que é um lavatório para 

cadeirante. Eu posso mostrar porque está aqui no 

meu celular. 

Nós não podemos continuar, Deputado 

Sergio Majeski, no horário eleitoral, que eu chamo 

da hora da mentira porque nunca vi tanta mentira. 

É deputado federal fazendo ponte, é deputado 

fazendo escola, deputado estadual fazendo isso e 

aquilo que não é da competência do deputado. É a 

hora da mentira porque o estado, o Brasil vai virar 

um paraíso.  

Aí tem intérprete de sinais de libras e aqui 

na Assembleia não tem até hoje. Doze anos lutando 

por isso. Não consegui até hoje. O surdo não tem 

direito de estar em casa vendo eu falar e saber o 

que estou falando aqui. É preciso que tenhamos a 

inclusão. Isso é uma discriminação! 

E para encerrar, Deputado Majeski, 

apresentei uma representação no Tribunal de 

Contas para o gestor que não tiver acessibilidade 

nos seus prédios o Tribunal rejeitar as suas contas. 

Fiz a mesma coisa, Deputado Bruno Lamas, para o 

Ministério Público também. O gestor que não der 

acessibilidade aos deficientes, que as suas contas 

sejam rejeitadas. 

Deputado e presidente, muito obrigado. 

Obrigado pela tolerância desses minutos também, 

mas dizer que hoje é dia também do condutor de 

ambulância. Quero dar o meu abraço aos meus 

colegas que sabem conduzir as pessoas, que 

carregam a mercadoria mais importante do mundo, 

que são as nossas vidas. Todo motorista é 

importante, carrega mesa, cadeira, mas o condutor 

de ambulância carrega vidas. Então, o meu abraço 

a todos eles. Obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSB) - Obrigado, Doutor Hércules. 

Para efeito de continuação ou não da sessão vou 

pedir que façamos recomposição de quorum. 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 
 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não 

responderam à chamada os 

Senhores Deputados Amaro Neto, 

Cláudia Lemos, Dary Pagung, 

Doutor Rafael Favatto, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Erick Musso, Esmael de Almeida, 

Euclério Sampaio, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Gilsinho 

Lopes, Hudson Leal, Jamir 

Malini, Janete de Sá, Marcelo 

Santos, Marcos Bruno, Nunes, 

Padre Honório, Pastor Marcos 

Mansur, Raquel Lessa e Sandro 

Locutor) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Doutor 

Hércules, José Esmeraldo e Sergio 

Majeski) 

 

Somente quatro senhores deputados 

registraram presença. Portanto, não há quorum para 

manutenção da sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, 

convoco as senhoras e os senhores deputados para a 

próxima, que será ordinária, no dia 15 de outubro de 

2018, segunda-feira, às 15h, para a qual designo 

 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

  
ORDEM DO DIA: A mesma pauta da 

presente sessão, exceto as matérias votadas na 

sessão de hoje, quer dizer, não foram votadas. 

Está encerrada a sessão. Um bom dia e uma 

boa tarde para todos! 

 

(Comunicamos que a Ordem do 

Dia da próxima sessão ordinária 

é a seguinte: votação adiada, com 

discussão única encerrada, nos 

termos do art. 66, § 6º, da 

Constituição Estadual, do veto 

parcial aposto ao Projeto de Lei 

n.º 16/2017; discussão única, nos 

termos do art. 66, § 6º, da 

Constituição Estadual, do veto 

parcial aposto ao Projeto de Lei 

n.º 16/2018; votação da redação 

final dos Projetos de Lei n.os 

186/2018 e 333/2017; votação 

adiada, com discussão única 

encerrada, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 19/2018; 

discussão única, em regime de 

urgência, dos Projetos de Lei n.os 

178/2018, 187/2018, 217/2018, 

237/2018, 421/2017 e 244/2018; e 

discussão, nos termos artigo 81, § 

3.º do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei n.º 02/2017) 
 

Encerra-se a sessão às onze horas. 
 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória, Luiz Durão, Luzia Toledo 

e Theodorico Ferraço. 
 

*As inserções em negrito tratam de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

ocorrências desta sessão. 
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