
 
ANO LII – VITÓRIA-ES, QUARTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2018 – Nº 8603 – 58 PÁGINAS 

 

DPL - Editoração, Composição, Diagramação e Arte-Final 
 

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA 
 

 
 

 

 
 

MESA DIRETORA 
 

 ERICK MUSSO – PRB 
Presidente 

 

RAQUEL LESSA – PROS 
1ª Secretária 

 
 

ENIVALDO DOS ANJOS – PSD 
2º Secretário 

 
 
 
 

JAMIR MALINI – PP 

MARCELO SANTOS – PDT 
1º Vice-Presidente 

 

JANETE DE SÁ – PMN 

 
 
 

MARCOS MANSUR – PSDB 

3º Secretário 2ª Vice-Presidenta 4º Secretário 
 

 

GABINETE DAS LIDERANÇAS 
 

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

PTB - Gildevan Fernandes PSDB - Marcos Mansur PROS - Sandro Locutor PRP - Dary Pagung PATRI - Rafael Favatto 
PMN - Janete de Sá PTC - Eliana Dadalto PPS - Da Vitória PP - Jamir Malini PSD - Enivaldo dos Anjos 
PSDC - Euclério Sampaio PRB - MDB -  REDE - Marcos Bruno  

 

 
Líder do Governo 

MARCELO SANTOS - PDT 
Vice-Líder do Governo 

 
 

 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
 

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

 

Esta edição está disponível no site: www.al.es.gov.br 

Endereço: Avenida Américo Buaiz – Quadra RC4-B 03 - Enseada do Suá - CEP: 29050-950 

Editoração: Simone Silvares Itala – (027) - 3382-3666 e 3382-3665 
e-mail:  cdpl@al.es.gov.br 

DIÁRIO OFICIAL 
PODER LEGISLATIVO 

http://www.al.es.gov.br/
mailto:dpl@al.es.gov.br


DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 
 

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. 
 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 
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) 

 

DEPUTADO OUVIDOR: AMARO NETO - PRB 
DEPUTADO OUVIDOR SUBSTITUTO: DA VITÓRIA - PPS 

LIGUE OUVIDORIA: 3382-3846 / 3382-3845 / 99531-9393 

e-mail: ouvidoria@al.es.gov.br 

 
Publicação Autorizada pág. 1 a 6 
Atos Legislativos pág. 6 a 7 
Atos do Presidente  
Atos Administrativos pág. 7 a 9 
Atas das Sessões e das Reuniões das Comissões Parlamentares pág. 9 a 54 
Complemento   

 

mailto:ouvidoria@al.es.gov.br


Vitória-ES, quarta-feira, 19 de dezembro de 2018 Diário do Poder Legislativo - 1 

 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

Projeto Revisa Ales 

 

PROJETO DE LEI Nº 335/2018 

 

Revoga a legislação em vigor 

referente anulação de verba, 

abertura de crédito, LDO, LOA e 

PPA, concernente ao período 

compreendido entre 1947 a 2017 no 

âmbito do Estado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Esta Lei revoga toda a legislação em vigor 

referente anulação de verba, abertura de crédito, LOA 

e PPA, concernente ao período compreendido entre 

1947 a 2017 no âmbito do Estado. 

 

Art. 2º Permanecem inalteradas a legislação 

correspondente ao Orçamento Geral do Estado que 

entraram em vigor a partir de 01/01/2018. 
 

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

publicação. 
 

Art. 4º Ficam revogadas as seguintes Leis relativas a 

anulação de verbas e abertura de crédito suplementar, 

com seus respectivos n.º : 

 

4/1947; 5/1947; 21/1947; 22/1947; 23/1947; 

38/1947; 39/1948; 40/1947; 43/1947; 44/1947; 

47/1947; 49/1947; 50/1947; 51/1947; 52/1947; 

53/1947; 54/1947; 55/1947; 56/1947; 57/1947; 

58/1947; 59/1947; 60/1947; 61/1947; 69/1948; 

70/1948; 72/1948; 79/1948; 80/1948; 82/1948; 

85/1948; 86/1948; 87/1948; 94/1948; 97/1948; 

99/1948; 100/1948; 101/1948; 102/1948; 103/1948; 

104/1948; 105/1948; 106/1948; 107/1948; 108/1948; 

109/1948; 110/1948; 116/1948; 117/1948; 118/1948; 

119/1948; 120/1948; 121/1948;  122/1948;  

124/1948;  125/1948;  127/1948;  129/1948;  

131/1948;  138/1948; 140/1948;  142/1948;  

143/1948;  144/1948;  146/1948;  148/1948;  

150/1948;  153/1948; 156/1948;  157/1948;  

158/1948;  159/1948;  160/1948;  161/1948;  

162/1948;  163/1948; 164/1948;  165/1948;  

171/1948;  172/1948;  173/1948;  174/1948;  

175/1948;  176/1948; 

177/1948;  178/1948;  179/1948;  181/1948;  

184/1948;  187/1948;  226/1949;  236/1949; 

237/1949;  238/1949;  239/1949;  241/1949;  

243/1949;  244/1949;  245/1949;  249/1949; 

250/1949;  255/1949;  261/1949;  266/1949;  

267/1949;  274/1949;  278/1949;  280/1949; 

281/1949;  282/1949;  286/1949;  287/1949;  

288/1949;  289/1949;  290/1949;  292/1949; 

293/1949;  294/1949;  296/1949;  297/1949;  

298/1949;  299/1949;  302/1949;  305/1949; 

307/1949;  308/1949;  309/1949;  310/1949;  

318/1949;  322/1949;  324/1949;  329/1950; 

341/1950;  343/1950;  344/1950;  349/1950;  

350/1950;  354/1950;  355/1950;  363/1950; 

367/1950;  368/1950;  369/1950;  370/1950;  

374/1950;  387/1951;  389/1951;  390/1951; 

393/1951;  395/1951;  396/1951;  398/1951;  

400/1951;  403/1951;  404/1951;  405/1951; 

411/1951;  416/1951;  419/1951;  426/1951;  

428/1951;  429/1951;  436/1951;  440/1951; 

499/1951;  513/1951;  515/1951;  524/1951;  

534/1951;  536/1951;  538/1951;  540/1951; 

542/1951;  558/1951;  559/1951;  560/1951;  

564/1951;  565/1951;  567/1951;  572/1951; 

573/1951;  574/1951;  576/1951;  579/1951;  

583/1951;  587/1951;  590/1951;  591/1951; 

592/1951;  595/1951;  596/1951;  601/1951;  

644/1952;  650/1952;  651/1952;  655/1952; 

680/1952;  683/1952;  694/1953;  712/1953;  

726/1953;  728/1953;  754/1953;  760/1953;  

765/1953;  771/1953;  772/1953;  773/1953;  

784/1954;  794/1954;  795/1954;  808/1954; 

835/1954;  850/1954;  851/1954;  853/1954;  

859/1954;  860/1954;  875/1955;  879/1955; 

898/1955;  899/1955;  920/1955;  942/1955;  

944/1955;  949/1955;  966/1955;  969/1955; 

977/1955;  982/1955; 993/1955; 994/1955; 995/1955; 

999/1955; 1.046/1956; 1.075/1956; 1.117/1956;  

1.168/1956;  1.169/1956;  1.170/1956;  1.173/1956;  

1.174/1956;  1.192/1956; 1.194/1956;  1.307/1957;  

1.347/1957;  1.349/1957;  1.351/1957;  1.419/1958;  

1.420/1959; 1.421/1959;  1.464/1959;  1.465/1959;  

1.470/1959;  1.472/1959;  1.483/1960;  1.523/1960; 

1.570/1960;  1.572/1960;  1.593/1961;  1.607/1961;  

1.609/1961;  1.632/1961;  1.657/1961; 1.658/1961;  

1.659/1961;  1.660/1961;  1.661/1961;  1.662/1961;  

1.687/1962;  1.688/1962; 1.689/1962;  1.757/1962;  

1.786/1963;  1.795/1963;  1.797/1963;  1.799/1963;  

1.809/1963; 1.888/1963;  1.900/1963;  1.901/1963;  

1.903/1963;  1.906/1963;  1.907/1963;  1.920/1964; 

1.921/1964;  1.922/1964;  1.923/1964;  1.933/1964;  

1.936/1964;  1.939/1964;  1.940/1964; 1.941/1964;  

1.942/1964;  1.960/1964;  1.961/1964;  1.962/1964;  

1.963/1964;  1.964/1964; 1.966/1964;  1.967/1964;  

1.968/1964;  1.969/1964;  1.970/1964;  1.971/1964;  

1.973/1964; 1.982/1964;  1.984/1964;  1.990/1964;  

1.992/1964;  1.994/1964;  1.995/1964;  1.996/1964; 

1.998/1964;  2.000/1964;  2.001/1964;  2.002/1964;  

2.003/1964;  2.005/1964;  2.006/1964; 2.007/1964;  

2.008/1964;  2.009/1964;  2.010/1964;  2.012/1964;  

2.015/1964;  2.016/1964; 2.019/1964;  2.031/1964;  
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2.034/1964;  2.036/1964;  2.086/1965;  2.087/1965;  

2.089/1965; 2.090/1965;  2.091/1965;  2.115/1965;  

2.117/1965;  2.181/1965;  2.182/1965;  2.184/1965; 

2.185/1965;  2.186/1966;  2.187/1965;  2.188/1965;  

2.192/1966;  2.194/1965;  2.196/1966; 2.197/1966;  

2.254/1966;  2.255/1966;  2.256/1966;  2.257/1967;  

2.258/1967;  2.259/1967; 2.260/1967;  2.262/1967;  

2.302/1967;  2.325/1967;  2.326/1967;  2.327/1967;  

2.328/1967; 2.329/1967;  2.330/1967;  2.331/1967;  

2.332/1967;  2.368/1968;  2.378/1968;  2.380/1968; 

2.426/1969;  2.429/1969;  2.442/1969;  2.460/1969;  

2.462/1969;  2.476/1969;  2.483/1969; 2.486/1969;  

2.529/1970;  2.549/1971;  2.555/1971;  2.598/1971;  

2.602/1971;  2.637/1971; 2.645/1971;  2.658/1971;  

2.664/1971;  2.665/1971;  2.673/1971;  2.702/1972;  

2.731/1973; 2.734/1973;  2.744/1973;  2.763/1973;  

2.790/1973;  2.828/1974;  2.843/1974;  2.844/1974; 

2.882/1974;  2.892/1974;  2.893/1974;  2.912/1974;  

2.924/1974;  2.938/1974;  2.952/1975; 2.979/1975;  

2.980/1975;  2.996/1975;  2.998/1975;  3.008/1975;  

3.023/1976;  3.024/1976; 3.047/1976;  3.057/1976;  

3.069/1976;  3.097/1977;  3.122/1977;  3.138/1977;  

3.156/1977; 3.158/1977;  3.165/1978;  3.179/1978;  

3.182/1978;  3.183/1978;  3.188/1978;  3.222/1978; 

3.229/1979;  3.234/1979;  3.235/1979;  3.246/1979;  

3.276/1979;  3.277/1979;  3.278/1979; 3.286/1979;  

3.298/1980;  3.307/1980;  3.311/1980;  3.346/1981;  

3.357/1980;  3.368/1980; 3.369/1980;  3.385/1981;  

3.388/1981;  3.403/1981;  3.417/1981;  3.422/1981;  

3.423/1981; 3.426/1982;  3.432/1982;  3.440/1982;  

3.443/1982;  3.452/1982;  3.474/1982;  3.485/1983; 

3.498/1983;  3.562/1983;  3.749/1985;  3.919/1987;  

3.964/1987;  3.990/1987;  4.079/1988; 4.196/1989;  

4.266/1989;  4.268/1989;  4.294/1989;  4.346/1990;  

4.372/1990;  4.493/1990; 4.673/1992;  4.700/1992;  

4.813/1993;  4.832/1993;  4.929/1994;  4.982/1994;  

5.015/1995; 5.040/1995;  5.050/1995;  5.072/1995;  

5.073/1995;  5.095/1995;  5.096/1995; 5.097/1995; 

5.098/1995;  5.101/1995;  5.102/1995;  5.105/1995;  

5.108/1995;  5.114/1995;  5.121/1995; 5.125/1995;  

5.126/1995;  5.127/1995;  5.130/1995;  5.131/1995;  

5.132/1995;  5.133/1995; 5.135/1995; 5.136/1995;  

5.137/1995;  5.138/1995;  5.143/1995;  5.171/1995;  

5.218/1996; 5.239/1996;  5.246/1996; 5.256/1996;  

5.277/1996;  5.278/1996;  5.288/1996;  5.289/1996; 

5.290/1996;  5.351/1996;  5.391/1997; 5.397/1997;  

5.401/1997;  5.440/1997;  5.473/1997; 5.475/1997;  

5.499/1997;  5.500/1997;  5.525/1997; 5.529/1997;  

5.530/1997;  5.531/1997; 5.532/1997;  5.650/1998;  

5.657/1998;  5.658/1998;  5.664/1998; 5.679/1998;  

5.681/1998; 5.684/1998;  5.685/1998;  5.686/1998;  

5.687/1998;  5.688/1998;  5.689/1998;  5.690/1998; 

5.693/1998;  5.694/1998;  5.725/1998;  5.726/1998;  

5.730/1998;  5.731/1998;  5.732/1998; 5.733/1998;  

5.734/1998;  5.738/1998;  5.750/1998;  5.755/1998;  

5.758/1998;  5.774/1998; 5.775/1998;  5.776/1998;  

5.778/1998;  5.779/1998;  5.788/1998;  5.854/1999;  

5.855/1999; 5.856/1999;  5.857/1999;  5.860/1999;  

5.861/1999;  5.863/1999;  5.864/1999;  5.875/1999; 

5.878/1999;  5.879/1999;  5.880/1999;  5.926/1999;  

5.927/1999;  5.928/1999;  5.929/1999; 5.930/1999;  

5.931/1999;  5.933/1999;  5.934/1999;  5.935/1999;  

5.936/1999;  5.940/1999; 5.943/1999;  5.944/1999;  

5.945/1999;  5.946/1999;  5.947/1999;  5.948/1999;  

5.949/1999; 5.968/1999;  5.969/1999;  5.975/1999;  

5.976/1999;  5.977/1999;  5.978/1999;  5.979/1999; 

5.980/1999;  5.981/1999;  5.982/1999;  5.983/1999;  

5.984/1999;  5.985/1999;  5.986/1999; 5.989/1999;  

5.994/1999;  5.995/1999;  5.996/1999;  5.997/1999;  

5.998/1999;  5.999/1999; 6.000/1999;  6.001/1999;  

6.002/1999;  6.003/1999;  6.004/1999;  6.012/1999;  

6.028/1999; 6.031/1999;  6.034/1999;  6.035/1999;  

6.036/1999;  6.037/1999;  6.038/1999;  6.039/1999; 

6.040/1999;  6.041/1999;  6.042/1999;  6.043/1999;  

6.044/1999;  6.045/1999;  6.046/1999; 6.047/2000;  

6.048/1999;  6.049/1999;  6.180/2000;  6.186/2000;  

6.189/2000;  6.194/2000; 6.204/2000;  6.205/2000;  

6.210/2000;  6.211/2000;  6.212/2000;  6.213/2000;  

6.220/2000; 6.230/2000;  6.231/2000;  6.232/2000;  

6.233/2000;  6.234/2000;  6.235/2000;  6.236/2000; 

6.240/2000;  6.241/2000;  6.242/2000;  6.243/2000;  

6.245/2000;  6.246/2000;  6.247/2000; 6.248/2000;  

6.249/2000;  6.250/2000;  6.253/2000;  6.255/2000;  

6.258/2000;  6.259/2000; 6.262/2000;  6.263/2000;  

6.264/2000;  6.265/2000;  6.266/2000;  6.267/2000;  

6.268/2000; 6.269/2000;  6.270/2000;  6.271/2000;  

6.272/2000;  6.275/2000;  6.276/2000;  6.277/2000; 

6.278/2000;  6.279/2000;  6.280/2000;  6.281/2000;  

6.282/2000;  6.283/2000;  6.287/2000; 6.288/2000;  

6.293/2000;  6.296/2000;  6.308/2000;  6.310/2000;  

6.311/2000;  6.312/2000; 6.313/2000;  6.315/2000;  

6.316/2000;  6.318/2000;  6.319/2000;  6.320/2000;  

6.322/2000; 6.323/2000;  6.324/2000;  6.325/2000;  

6.326/2000;  6.327/2000;  6.332/2000;  6.333/2000; 

6.334/2000;  6.339/2000;  6.344/2000;  6.345/2000;  

6.350/2000;  6.351/2000;  6.352/2000; 6.353/2000;  

6.354/2000;  6.355/2000;  6.356/2000;  6.357/2000;  

6.359/2000;  6.360/2000; 6.362/2000;  6.363/2000;  

6.364/2000;  6.365/2000;  6.366/2000;  6.367/2000;  

6.368/2000; 6.369/2000;  6.370/2000;  6.377/2000;  

6.379/2000;  6.380/2000;  6.381/2000;  6.382/2000; 

6.384/2000;  6.385/2000;  6.391/2000;  6.392/2000;  

6.393/2000;  6.399/2000;  6.401/2000; 6.402/2000;  

6.408/2000;  6.409/2000;  6.413/2000;  6.414/2000;  

6.422/2000;  6.423/2000; 6.424/2000;  6.425/2000;  

6.426/2000; 6.427/2000;  6.433/2000;  6.434/2000;  

6.437/2000;6.438/2000;  6.439/2000;  6.440/2000;  

6.443/2000;  6.444/2000;  6.445/2000; 6.446/2000; 

6.447/2000;  6.448/2000;  6.449/2000;  6.450/2000;  

6.451/2000;  6.452/2000;  6.453/2000; 6.463/2000;  

6.466/2000;  6.467/2000;  6.468/2000;  6.472/2000;  

6.474/2000;  6.475/2000; 6.476/2000;  6.478/2000;  

6.479/2000;  6.480/2000;  6.481/2000;  6.482/2000;  

6.488/2000; 6.489/2000; 6.490/2000;  6.492/2000;  

6.493/2000;  6.494/2000;  6.495/2000;  6.496/2000; 

6.497/2000; 6.498/2000; 6.499/2000;  6.500/2000;  

6.501/2000;  6.505/2000;  6.506/2000; 6.507/2000;  

6.508/2000; 6.509/2000; 6.510/2000;  6.511/2000;  

6.513/2000;  6.514/2000; 6.515/2000;  6.518/2000;  

6.519/2000; 6.536/2000; 6.537/2000;  6.538/2000;  

6.539/2000; 6.544/2000;  6.545/2000;  6.550/2000;  

6.552/2001; 6.655/2001; 6.656/2001; 6.657/2001; 
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6.666/2001;  6.671/2001;  6.681/2001;  6.682/2001;  

6.700/2001;  6.701/2001;  6.702/2001; 6.711/2001;  

6.712/2001;  6.713/2001;  6.714/2001;  6.715/2001;  

6.716/2001;  6.725/2001; 6.728/2001;  6.733/2001;  

6.734/2001;  6.735/2001;  6.736/2001;  6.738/2001;  

6.739/2001; 6.740/2001;  6.741/2001;  6.742/2001;  

6.749/2001;  6.751/2001;  6.760/2001;  6.761/2001; 

6.762/2001;  6.763/2001;  6.764/2001;  6.765/2001;  

6.766/2001;  6.768/2001;  6.775/2001; 6.777/2001;  

6.818/2001;  6.819/2001;  6.821/2001;  6.822/2001;  

6.823/2001;  6.824/2001; 6.825/2001;  6.826/2001;  

6.827/2001;  6.842/2001;  6.844/2001;  6.846/2001;  

6.852/2001; 6.853/2001;  6.854/2001;  6.855/2001;  

6.856/2001;  6.857/2001;  6.858/2001;  6.859/2001; 

6.860/2001;  6.861/2001;  6.862/2001;  6.865/2001;  

6.877/2001;  6.879/2001;  6.880/2001; 6.884/2001;  

6.885/2001;  6.886/2001;  6.887/2001;  6.888/2001;  

6.914/2001;  6.916/2001; 6.932/2001;  6.933/2001;  

6.934/2001;  6.937/2001;  6.938/2001;  6.939/2001;  

6.940/2001; 6.941/2001;  6.942/2001;  6.943/2001;  

6.944/2001;  6.945/2001;  6.946/2001; 6.947/2001; 

6.948/2001;  6.949/2001;  6.950/2001;  6.951/2001;  

6.952/2001;  6.953/2001;  6.954/2001; 6.955/2001;  

6.956/2001;  6.957/2001;  6.958/2001;  6.959/2001;  

6.961/2001;  6.962/2001; 6.963/2001;  6.964/2001;  

6.965/2001;  6.966/2001;  6.967/2001;  6.968/2001;  

6.969/2001; 6.971/2001;  6.972/2001;  6.982/2001;  

6.987/2001;  6.993/2001;  6.995/2001;  7.003/2001; 

7.005/2001;  7.008/2001;  7.011/2002;  7.012/2001;  

7.014/2001;  7.020/2002;  7.021/2001; 7.022/2001;  

7.023/2001;  7.027/2001;  7.028/2001;  7.029/2001;  

7.031/2001;  7.032/2001; 7.033/2001;  7.034/2001;  

7.035/2001;  7.036/2001;  7.038/2001;  7.039/2001;  

7.098/2002; 7.099/2002;  7.100/2002;  7.101/2002;  

7.119/2002;  7.120/2002;  7.121/2002;  7.122/2002; 

7.124/2002;  7.129/2002;  7.130/2002;  7.143/2002;  

7.144/2002;  7.145/2002;  7.146/2002; 7.147/2002;  

7.149/2002;  7.150/2002;  7.151/2002;  7.152/2002;  

7.153/2002;  7.154/2002; 7.164/2002;  7.165/2002;  

7.168/2002;  7.174/2002;  7.179/2002;  7.180/2002;  

7.181/2002; 7.182/2002;  7.183/2002;  7.184/2002;  

7.185/2002;  7.186/2002;  7.187/2002;  7.188/2002; 

7.195/2002;  7.196/2002;  7.197/2002;  7.198/2002;  

7.199/2002;  7.200/2002;  7.201/2002; 7.202/2002;  

7.203/2002;  7.204/2002;  7.205/2002;  7.206/2002;  

7.207/2002;  7.208/2002; 7.215/2002;  7.216/2002;  

7.217/2002;  7.219/2002;  7.220/2002;  7.221/2002;  

7.222/2002; 7.223/2002;  7.224/2002;  7.225/2002;  

7.227/2002;  7.228/2002;  7.236/2002;  7.237/2002; 

7.238/2002;  7.239/2002;  7.240/2002;  7.241/2002;  

7.242/2002;  7.243/2002;  7.244/2002; 7.252/2002;  

7.254/2002;  7.255/2002;  7.256/2002;  7.257/2002;  

7.258/2002;  7.290/2002; 7.291/2002;  7.299/2002;  

7.438/2002;  7.445/2003;  7.446/2003;  7.447/2003;  

7.448/2003; 7.449/2003;  7.450/2003;  7.451/2003;  

7.452/2003;  7.453/2003;  7.454/2003;  7.535/2003; 

7.548/2003;  7.560/2003;  7.561/2003;  7.562/2003;  

7.575/2003;  7.577/2003;  7.578/2003; 7.650/2003;  

7.661/2003;  7.662/2003;  7.664/2003;  7.692/2003;  

7.693/2003;  7.694/2003; 7.695/2003;  7.699/2003;  

7.753/2004;  7.754/2004;  7.790/2004;  7.815/2004;  

7.816/2004; 7.820/2004;  7.823/2004;  7.830/2004;  

7.831/2004; 7.855/2004;  7.856/2004;  7.857/2004; 

7.858/2004; 7.859/2004;  7.873/2004;  7.940/2004;  

7.941/2004;  7.942/2004;  7.956/2004; 7.982/2005;  

7.983/2005; 7.984/2005;  7.995/2005;  7.996/2005;  

8.005/2005;  8.053/2005; 8.064/2005;  8.073/2005;  

8.074/2005; 8.075/2005;  8.088/2005;  8.089/2005;  

8.090/2005; 8.095/2005;  8.100/2005;  8.101/2005;  

8.102/2005; 8.119/2005;  8.132/2005;  8.134/2005; 

8.196/2005; 8.197/2005;  8.198/2005;  8.217/2005;  
8.218/2005;  8.220/2005;  8.222/2005; 8.224/2005;  

8.273/2006;  8.276/2006;  8.296/2006;  8.297/2006;  

8.358/2006;  8.359/2006; 8.361/2006;  8.387/2006;  

8.388/2006;  8.480/2007;  8.481/2007;  8.482/2007;  

8.483/2007; 8.490/2007;  8.491/2007;  8.595/2007;  

8.598/2007;  8.664/2007;  8.667/2007;  8.668/2007; 

8.676/2007;  8.677/2007;  8.754/2007;  8.773/2007;  

8.783/2007;  8.788/2007;  8.851/2008; 8.864/2008;  

8.877/2008;  8.949/2008;  8.951/2008;  8.952/2008;  

8.966/2008;  8.967/2008; 8.987/2008;  9.010/2008;  

9.011/2008;  9.014/2008;  9.015/2008;  9.022/2008;  

9.070/2008; 9.120/2009;  9.124/2009;  9.139/2009;  

9.285/2009;  9.318/2009;  9.322/2009;  9.442/2010; 

9.445/2010;  9.447/2010;  9.458/2010;  9.489/2010;  

9.492/2010;  9.493/2010;  9.494/2010; 9.495/2010;  

9.533/2010;  9.546/2010;  9.557/2010;  9.583/2010;  

9.587/2010;  9.588/2010; 9.640/2011;  9.650/2011;  

9.663/2011;  9.682/2011;  9.684/2011;  9.690/2011;  

9.704/2011; 9.720/2011;  9.725/2011;  9.726/2011;  

9.727/2011; 9.729/2011;  9.750/2011;  9.759/2011; 

9.806/2012; 9.807/2012;  9.809/2012;  9.813/2012;  

9.814/2012;  9.827/2012;  9.828/2012; 9.852/2012;  

9.853/2012; 9.856/2012;  9.867/2012;  9.868/2012;  

9.879/2012;  9.884/2012; 9.895/2012;  9.910/2012;  

9.917/2012; 9.929/2012;  9.930/2012;  9.931/2012;  

9.932/2012; 9.933/2012; 9.934/2012; 9.935/2012; 

9.936/2012; 9.952/2012; 9.953/2012; 10.003/2013; 

10.009/2013; 10.012/2013; 10.036/2013; 

10.037/2013; 10.052/2013; 10.064/2013; 

10.066/2013; 10.069/2013; 10.076/2013; 

10.078/2013; 10.088/2013; 10.095/2013; 

10.108/2013; 10.123/2013; 10.124/2013; 

10.125/2013; 10.126/2013; 10.127/2013; 

10.151/2013; 10.152/2013; 10.153/2013; 

10.156/2013; 10.189/2014; 10.190/2014; 

10.201/2014; 10.202/2014; 10.212/2014; 

10.226/2014; 10.227/2014; 10.228/2014; 

10.233/2014; 10.248/2014; 10.249/2014; 

10.252/2014; 10.253/2014; 10.256/2014; 

10.264/2014; 10.277/2014; 10.279/2014; 

10.283/2014; 10.284/2014; 10.285/2014; 

10.286/2014; 10.287/2014; 10.288/2014; 

10.289/2014; 10.315/2014; 10.366/2015; 

10.373/2015; 10.377/2015; 10.391/2015; 

10.392/2015; 10.413/2015; 10.436/2015; 

10.445/2015; 10.449/2015; 10.507/2016; 

10.663/2017; 10.664/2017; 10.674/2017; 

10.676/2017; 10.725/2017; 10.749/2017; 

10.771/2017; 
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Art. 5º Ficam revogadas as seguintes Leis relativas 

ao Orçamento e Plano Plurianual com seus 

respectivos nos: 

 

24/1947;137/1948;272/1949;348/1950;539/1951;665/

1952; 751/1953; 825/1954; 952/1955; 1.159/1956; 

1.330/1957; 1.412/1958; 1.457/1959; 1.564/1960; 

1.656/1961; 1.749/1962;  1.887/1963;  2.071/1964; 

2.173/1965; 2.251/1966;  2.312/1967;  2.359/1968; 

2.390/1969; 2.432/1969; 2.466/1969; 2.474/1969;  

2.550/1971;  2.670/1971;  2.672/1971; 2.726/1972; 

2.830/1974; 2.831/1974;  2.946/1975; 3.022/1976;  

3.035/1976;  3.092/1977; 3.101/1977;  3.180/1978;  

3.237/1979; 3.302/1980;  3.303/1980;  3.393/1981; 

3.427/1982; 3.438/1982; 3.500/1983; 3.591/1983;  

3.688/1985; 3.692/1985;  3.796/1986;  3.900/1987; 

4.022/1988;  4.203/1989; 4.309/1989; 4.494/1990;  

4.884/1994; 5.184/1996;  5.381/1997; 5.617/1998;  

5.683/1998;  5.822/1998; 6.179/2000; 6.487/2000; 

7.065/2002; 7.487/2003; 7.725/2004; 7.969/2005; 

8.266/2006;8.458/2007;8.822/2008;9.111/2009;9.400

/2010;9.624/2011;9.782/2012;9.979/2013;10.164/201

4;10.347/2015;10.492/2016; 10.614/2016; 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de dezembro de 2018. 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

Coordenador do Projeto Revisa ALES 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
O objetivo deste Projeto de Lei é REVOGAR as Leis 

enumeradas em razão das mesmas serem de eficácia 

de prazo determinado, sendo as tais impotentes à 

produção de qualquer resultado nos exercícios 

seguintes em razão da aprovação anualmente de nova 

Lei, sendo o caso da Lei Orçamentária. 

 
A Lei do Plano Plurianual (PPA) apesar de ter um 

tempo maior para sua aplicabilidade, também o é de 

prazo determinado, bem como a LDO - Lei de 

Diretriz Orçamentária, o que as coloca no mesmo 

patamar para revogação obedecidos os diferentes 

prazo de execução e suas particulares características. 

 
Temos portanto, que uma das três leis em sentido 

formal (lei ordinária) que compõem o sistema 

orçamentário brasileiro é a LOA, possuindo vigência 

para um ano. Ela estima a receita e fixa a despesa do 

exercício financeiro, ou seja, aponta como o governo 

vai arrecadar e como irá gastar os recursos públicos. 

 

Como enuncia o art. 165, § 8º da Constituição 

Federal: “A lei orçamentária anual não conterá 

dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação 

da despesa, não se incluindo na proibição a 

autorização para abertura de créditos suplementares e 

contratação de operações de crédito, ainda que por 

antecipação de receita, nos termos da lei.”. 

 

Conforme previsto na Lei nº 4320/64, Art. 2° “A Lei 

do Orçamento conterá a discriminação da receita e 

despesa de forma a evidenciar a política econômica 

financeira e o programa de trabalho do Governo, 

obedecidos os princípios de unidade universalidade e 

anualidade.”. 

 

Com se sabe a vigência da LOA é de um ano, de 

forma a coincidir com o ano civil (01 de janeiro a 31 

de dezembro), como confirma o art. 34 da Lei nº 

4320/64: “O exercício financeiro coincidirá com o 

ano civil.”. 

 

Esse prazo de vigência da norma torna a Lei em “lei 

temporária” ou “lei de vigência temporária”, já que 

ela tem sua vigência determinada pelo próprio texto 

legal que a expressa, de modo que ela permanecerá 

em vigor durante o tempo para ela especificado ou 

enquanto a situação excepcional, nela prevista, 

ocorrer. 

 

Em suma, as normas de vigência temporária 

apresentam a peculiaridade de serem aplicáveis aos 

casos ocorrentes durante o período em que estiveram 

vigentes mesmo depois de terminado o prazo por ela 

estabelecido ou situação de fato nela prevista. 

 

No caso concreto, as normas temporárias apresentam 

num período de vigência já predeterminado, 

perdendo assim, sua total eficácia al término do prazo 

estabelecido, logo, sua vigência após o lapso 

temporal é inoportuna e ineficaz. 

 

Razão pela qual se faz necessária a REVOGAÇÃO 

das referidas normas, conforme art. 141, inciso II, da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009; , que 

trata do Regimento Interno desta Assembleia 

Legislativa. 

 

O presente projeto de lei de revogação, após a 

apreciação do Grupo de Trabalho de Consolidação 

das Leis - Revisa Ales e das Comissões de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

será submetido ao Plenário da Casa. 

 

Portanto, ante todo o exposto acima, solicito o 

concurso dos Nobres Colegas à apreciação e à 

aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

Projeto Revisa Ales 

 

PROJETO DE LEI Nº  336/2018 

 

Revoga a legislação em vigor 

referente às Licenças e Afastamentos 
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provisórios concedidos aos 

ocupantes de cargos públicos 

eletivos no âmbito do Estado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Esta Lei revoga a legislação em vigor 

referente às Licenças e Afastamentos provisórios 

concedidos aos ocupantes de cargos públicos eletivos 

no âmbito do Estado. 
 

Art. 2º Os afastamentos e as licenças provisórias dos 

agentes públicos que ocupem cargos eletivos poderão 

ocorrer na forma estabelecida na Constituição 

Estadual, e no caso dos Deputados Estaduais, na 

forma concomitante com o Regimento Interno. 

 

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

publicação. 

 

Art. 4º Ficam revogadas as Leis nos: 10/1947; 

11/1947; 12/1947; 13/1947; 14/1947; 15/1947; 

16/1947; 17/1947; 18/1947; 19/1947; 30/1947; 

73/1948; 75/1948; 88/1948; 89/1948; 111/1948; 

113/1948; 115/1948;147/1948;197/1949; 198/1949; 

199/1949; 200/1949; 201/1949; 202/1949; 203/1949; 

205/1949; 209/1949; 210/1949; 211/1949; 212/1949; 

213/1949; 221/1949; 225/1949; 229/1949; 230/1949; 

247/1949; 248/1949; 317/1949; 488/1951; 580/1951; 

720/1953; 807/1954; 924/1955; 1.068/1956; 

1.223/1957; 1.356/1957; 1.431/1959; 2.043/1964; 

2.226/1966; 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de dezembro de 2018. 
 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

Coordenador do Projeto Revisa ALES 

 

 

JUSTIFICATIVA 
 

O objetivo do presente Projeto de Lei é REVOGAR 

as leis que concederam licenças e afastamentos 

provisórios aos ocupantes de cargo público eletivo no 

âmbito do estado, por se tratarem de leis que já 

perderam sua eficácia, uma vez que possuíam prazo 

determinado. 
 

Em plano geral, um texto normativo é produzido para 

ser utilizado sine die, ou seja, por tempo 

indeterminado. Assim, ao elaborar um texto legal o 

legislador o produz de modo a reger as relações 

jurídicas a perder de vista. No entanto, o legislador 

pode estabelecer, desde a sua edição, limite a 

permanência do material que produz, seja 

submetendo-o a limites de tempo, seja a situações de 

fato. 

Esse prazo de vigência da norma torna a Lei em “lei 

temporária” ou “lei de vigência temporária”, já que 

ela tem sua vigência determinada pelo próprio texto 

legal que a expressa, de modo que ela permanecerá 

em vigor durante o tempo para ela especificado ou 

enquanto a situação excepcional, nela prevista, 

ocorrer. 

 

A lei não sendo temporária em razão da não expressa 

vigência dessa temporalidade, tendo em seu corpo de 

artigos que trazem o estabelecimento de prazo de 

vigência de alguma ação criada pela própria, torna-se 

da mesma forma temporária, especialmente em caso 

de norma específica. 

 

Em suma, as normas de vigência temporária, ainda 

que sem expressar tal desejo do legislador, 

apresentam a peculiaridade de serem aplicáveis aos 

casos ocorrentes durante o período em que estiveram 

vigentes mesmo depois de terminado o prazo por ela 

estabelecido ou situação de fato nela prevista. 

 

No caso concreto, a norma temporária apresenta um 

período onde a autoridade especificamente irá gozar 

de um período de licença ou afastamento, sendo 

específica tanto a ocorrência quanto o agente 

beneficiado. 

 

Trata-se de licença e afastamento dos cargos por 

prazo determinado, fato que dependia de lei 

específica, ocasionando a vigência de várias leis, no 

entanto, sem qualquer efeito jurídico depois de 

esgotado o prazo estipulado na própria norma. 

 

Razão pela qual se faz necessária a REVOGAÇÃO 

das referidas normas, conforme art. 141, inciso II, da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, que trata 

do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa. 

 

O presente projeto de lei de revogação, após a 

apreciação do Grupo de Trabalho de Consolidação 

das Leis - Revisa Ales e das Comissões de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

será submetido ao Plenário da Casa. 

 

Portanto, ante todo o exposto acima, solicito o 

concurso dos Nobres Colegas à apreciação e à 

aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

Projeto Revisa Ales 

 
PROJETO DE LEI Nº  337/2018 

 
Revoga a legislação em vigor 

referente à utilização de veículos em 

diversos aspectos e condições no 

âmbito do Estado. 
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Esta Lei revoga a legislação em vigor 

referente à utilização de veículos em diversos 

aspectos e condições no âmbito do Estado. 

 

Art. 2º Permanecem inalteradas as demais regras e 

condições estabelecidas por leis autônomas e diversas 

acerca do tema não constantes no presente bojo 

revogatório contido no art. 4º desta Lei. 

 

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

publicação. 

 

Art. 4º Ficam revogadas as Leis nos: 604/1951; 

788/1954; 884/1955; 1.734/1962; 2.243/1966; 

2.343/1968; 3.513/1983 e 6.841/2001. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de dezembro de 2018. 

 

Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

Coordenador do Projeto Revisa ALES 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O objetivo deste Projeto de Lei é REVOGAR as leis 

enumeradas em razão das mesmas terem dispositivos 

incompatíveis com a atual condição estipulada na 

Lei, criando dicotomias entre as atuais normas e 

aquelas de tempos remotos que ainda vigem. 

 

As normas não possuem dispositivos auto-

revogatório para sua inexistência diante do fim da 

condição nela estabelecida para a permanência da 

ocorrência, o que gera ineficácia total e geral, razão 

que faz emergir a necessidade de revogação expressa 

pelo legislador. 

 

As ementas da própria norma deixam claras as 

necessidades emergidas quanto a revogação, o que se 

enumera para fins de justificativas: 

 

Lei nº 604/1951: 

 

“Autoriza a Secretaria da 

Assembleia Legislativa a mandar 

preparar, para os automóveis 

particulares dos deputados, placas 

especiais.”. 

 

Lei nº 788/1954: 

 

“Isenta de taxa rodoviária os 

veículos de tração animal, sem molas 

e com roda metálica, destinados 

exclusivamente ao transporte de 

mercadorias e matérias, no 

perímetro urbano.”. 

 

Lei nº 884/1955: 

 

“Abole a cobrança da taxa de 

pedágio que incide sobre os veículos 

que transitam com passageiros e 

cargas pela ponte Presidente Vargas, 

em Linhares.”. 
 

Lei nº 1.734/1962 
 

“Isenta do imposto do selo, a 

averbação da transferência de 

propriedade de um veículo à motor, 

de aluguel ou frete, ficando sujeito a 

determinadas condições.”. 

 

No caso concreto, a norma perdeu sua eficácia no 

tempo e no espaço, já que determinados fatos 

deixaram de existir e, por via de consequência, suas 

ocorrências jamais voltarão a ocorrer, considerando 

que existem normas contemporâneas que se 

contrapõe aquelas que agora serão revogadas. 
 

Razão pela qual se faz necessária a REVOGAÇÃO 

das referidas normas, conforme art. 141, inciso II, da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, que trata 

do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa. 
 

O presente projeto de lei de revogação, após a 

apreciação do Grupo de Trabalho de Consolidação 

das Leis - Revisa Ales e das Comissões de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

será submetido ao Plenário da Casa. 
 

Portanto, ante todo o exposto acima, solicito o 

concurso dos Nobres Colegas à apreciação e à 

aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

DECRETOS 

 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 150/2018 

 
Aprova as Contas do Governo do 

Estado do Espírito Santo relativas ao 

exercício de 2016. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

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

Legislativo: 

 

Art. 1º Ficam aprovadas as contas relativas ao 

exercício de 2016, prestadas pelo Governador do 

Estado do Espírito Santo, com base na recomendação 

do Tribunal de Contas e pelo exame da matéria 

procedido pela Comissão de Finanças, Economia, 

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 

Contas. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

17 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1667 

 
 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 CAMPANHA, do 

cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, do 

gabinete do Deputado Euclério Sampaio, por 

solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 183880/2018. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de dezembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1668 

 
 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, ARTHUR VERNECE CORDEIRO, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Euclério 

Sampaio, por solicitação do próprio Deputado, 

contida no processo nº 183880/2018. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1669 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O § 4º do artigo 2º do Ato da Mesa 

Diretora nº 1210, de 17 de setembro de 2018, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º (...) 

(...) 

§ 4º No caso do § 3º deste artigo, o servidor 

contará com o prazo de 20 (vinte) dias 

úteis, a contar do retorno às atividades, 

para formular o requerimento de 

progressão. 

(...).” (NR) 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 1670 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 

partir de 07/12/2018, de acordo com o art. 106 da 

Lei Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ANNA 

BEATRIZ ALVES BRITO, matrícula nº 208382, 

Analista em Comunicação Social - EACS. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1671 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 

partir de 01/12/2018, de acordo com o art. 106 da 

Lei Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus BRUNNA 

COSTA ARRIVABENE, matrícula nº 208385, 

Técnico em Comunicação Social - ETCS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de dezembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1672 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

ELEVAR para 15% (quinze por cento), a 

partir de 10/11/2018, de acordo com art. 106 da Lei 

Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus ANDRESSA 

REBONATO DE SOUZA, matrícula nº 204369, 

Técnico Sênior de Gabinete de Representação 

Parlamentar - TSGRP. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

18 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

ATO Nº 001 

 

TORNAR SEM EFEITO a publicação do 

resumo do 3º Termo Aditivo ao Convênio de Cessão 

nº 001/2016, firmado com o Estado do Espírito 

Santo, por intermédio da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública e Defesa Social - SESP e da 

Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES, 

publicado no Diário do Poder Legislativo no dia 06 

de setembro de 2018. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

17 de dezembro de 2018. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 19.12.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 AUDIÊNCIA PÚBLICA Em Defesa Da Mulher Vítima De Volência Doméstica 

03h55 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Turismo 
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04h45 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão De Finanças 

06h30 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Saúde 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV mostra a experiência de implantação e condução do 

sistema de integração lavoura/pecuária no noroeste do Paraná. Acompanhe 

também o mercado da Pitaia no país. 

08h00 STJ NOTÍCIAS Confira uma matéria especial sobre tipos de guarda entre outras noticias 

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

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Saúde 

10h10 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão Cooperativismo 

11h10 AUDIÊNCIA PÚBLICA Comissão De Finanças 

12h00 DIÁLOGOS LEGISLATIVOS Marcos Do Val 

12h30 MP COM VOCÊ O promotor de justiça Antônio Carlos Gomes da Silva Junior, titular da 

Promotoria de Justiça de Colatina, expõe os aspectos que caracterizam o 

chamado "Estado laico" e faz uma análise sobre o cenário de laicidade 

vivido no Brasil atualmente.  

13h00 DEDO DE PROSA O livro “Colônia” fala da história do Hospital Pedro Fontes, em Cariacica. 

Na década de 40, o lugar foi criado para receber pacientes com hanseníase. 

A história de segregação e sobrevivência é contada por Gui Castor por meio 

de fotografias e de uma experiência singular no local. 

13h30 COMISSÃO DE CIDADANIA 

(V) 

Reunião Ordinária   

14h30  PANORAMA Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

15h00 EVENTO DE LANÇAMENTO  Cartilha Escola Do Legislativo 

16h40 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Saúde 

17h35 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão De Finanças 

18h00 COM A PALAVRA Entrevista com o deputado estadual eleito Luciano Machado 

18h30 DEDO DE PROSA O livro “Colônia” fala da história do Hospital Pedro Fontes, em Cariacica. 

Na década de 40, o lugar foi criado para receber pacientes com hanseníase. 

A história de segregação e sobrevivência é contada por Gui Castor por meio 

de fotografias e de uma experiência singular no local. 

19h00 SESSÃO SOLENE  Cantata De Natal 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

22h15 SOM DA TERRA Com mais de dez anos de estrada, a banda Eletrofonia mostra suas 

referências no rock dos anos 1980, 1990 e 2000. 

22h45 MP COM VOCÊ O promotor de justiça Antônio Carlos Gomes da Silva Junior, titular da 

Promotoria de Justiça de Colatina, expõe os aspectos que caracterizam o 

chamado "Estado laico" e faz uma análise sobre o cenário de laicidade 

vivido no Brasil atualmente.  

23h15 DEDO DE PROSA O livro “Colônia” fala da história do Hospital Pedro Fontes, em Cariacica. 

Na década de 40, o lugar foi criado para receber pacientes com hanseníase. 

A história de segregação e sobrevivência é contada por Gui Castor por meio 

de fotografias e de uma experiência singular no local. 

23h45 DIÁLOGOS LEGISLATIVOS Marcos Do Val 

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 

 

QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

SOLENE, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 10 

DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA E 

CINCO MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO 

BRUNO LAMAS OCUPA A CADEIRA DA 

PRESIDÊNCIA. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Senhoras e senhores, deputado 

presente, autoridades presentes, telespectadores da 

TV Assembleia, boa noite! 

É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

para a sessão solene em homenagem à concessão da 

Ordem do Mérito Lei Maria da Penha. 

Informo que esta sessão é transmitida ao vivo 

pela TV Assembleia nos canais abertos e digitais e 
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também no Youtube e Facebook. As fotos deste 

evento estarão disponíveis amanhã, no site da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

Neste instante já se encontra à Mesa, para os 

procedimentos de abertura regimental desta sessão 

solene, o proponente - a quem gostaria que todos 

saudassem - Deputado Bruno Lamas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão e convido o presbítero Paulo Arnaldo 

para que possa estar ao meu lado para fazer, 

regimentalmente, a leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(O senhor Paulo Arnaldo lê 

Salmos, 46:1) 

 

O SR. PRESIDENTE -  (BRUNO LAMAS 

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

anterior e informo a todos os presentes e também aos 

senhores deputados e deputadas que esta sessão é 

solene, em homenagem à concessão da Ordem do 

Mérito Lei Maria da Penha, conforme requerimento 

de minha autoria, aprovado em plenário. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - É convidada a compor a Mesa a vice-

governadora eleita do estado do Espírito Santo, 

Jacqueline Moraes; é convidado a compor a Mesa, 

neste ato representando o Ministério Público do 

Estado do Espírito Santo, o subprocurador-geral de 

justiça judicial, doutor Josemar Moreira; é convidado 

a compor a Mesa, representando o secretário de 

Segurança do Estado do Espírito Santo, Coronel 

Nylton Rodrigues; o subsecretário de Segurança 

Pública do Estado do Espírito Santo, doutor Sérgio 

Mello; é convidada a compor a Mesa a delegada 

chefe de divisão especializada em atendimento à 

mulher da Polícia Civil, doutora Cláudia Dematté de 

Freitas Coutinho; é convidada a compor a Mesa a 

coordenadora do projeto Homem que é Homem, 

doutora Natália Tenório. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento, todos são convidados 

para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do 

Hino Nacional Brasileiro e, em sequência imediata, o 

Hino Oficial do Estado do Espírito Santo. 

 

(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Mais uma vez, em nome da Assembleia 

Legislativa, agradecemos a presença de todos na 

sessão de hoje. 

Neste momento, é convidada a compor a 

Mesa, representando a Federação das Associações 

dos Moradores da Serra, a senhora Mara Gomes. 

(Pausa) 

 

(Toma assento à Mesa a referida 

convidada) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Anunciamos, agradecemos e 

registramos a presença do coordenador do Mestrado 

em Políticas e Desenvolvimento Social da Emescan, 

professor doutor César Albenes de Mendonça Cruz. 

Dando início a esta sessão, neste momento 

assistiremos à apresentação musical com a cantora 

Suzi Martins, que irá cantar as músicas Maria Maria, 

Deixa a Menina e Gota D’Água. 

 

(A cantora se apresenta)  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Mais uma vez, agradecer a 

apresentação da Suzi Martins. Gostaria que todos 

saudassem de novo a Suzi Martins pela apresentação. 

Neste momento, são todos convidados para 

assistir a um vídeo, que será apresentado agora no 

nosso painel. (Pausa) 

 

(É exibido o vídeo) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Estes dois vídeos, um foi a produção da 

assessoria do Deputado Bruno e o outro vídeo da 

Maria da Penha que dá o nome à Lei Maria da Penha. 

Neste momento, é convidado a fazer uso da 

palavra o deputado proponente desta sessão, 

Deputado Bruno Lamas. 
 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Olá, pessoal! Boa noite! Maria da Penha, 

com este sotaque de nordestina, filho de nordestino 

que sou, meu pai é um baiano lá da Caatinga, de 

Jequié na Bahia. Tenho esperança que um dia 

traremos a Maria da Penha para a nossa sessão. Mas 

esse é um vídeo que ela gravou. Ela cita ali onze 

anos, foi da sessão do ano passado. Doze anos vamos 

completar agora da Lei Maria da Penha. 

Maria da Penha, para quem ainda não tinha 

visto a sua fisionomia, é essa senhora que lutou, por 

quase duas décadas, por justiça e empresta o seu 

nome. Como disse a nossa vice-governadora, é uma 

das poucas leis que levam o nome de pessoas vivas e 

que lutam diariamente. 

Quero agradecer muito a presença de vocês. 

É um prazer rever a Suzi Martins e o Cláudio Tovar. 

São dois músicos que estão aqui voluntariamente 

dando a sua contribuição, e, de alguma forma, 

escrevendo o nome deles também nessa história do 

combate à violência praticada com as mulheres. 

Quero pedir a vocês uma salva de palmas. 

Costumo dizer que um povo sem cultura é 

um povo sem história. Quando a gente sai para 

conhecer outro país, aí nós, entre outras coisas, a 
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gente pode ver verdadeiramente a força da cultura. E 

quem chega lá fora falando pelo Brasil são os grandes 

talentos, aqueles que a gente admira. Suzi que eu, 

Luciano, desde criança frequentando as praias de 

Jacaraípe e Manguinhos, nos meus primeiros 

namoros em busca de uma esposa, e, agora, dia 17 de 

janeiro, faço quinze anos de casado. Tenho um filho, 

Bruno Filho, de quatorze anos, e a Isabela, de nove. 

E Manguinhos era aonde a gente ia para 

poder se divertir, para poder ouvir uma boa música e 

para poder conquistar as namoradas ou a namorada. E 

Suzi lá estava já com o seu violão, no Recanto do 

Pedrinho, no saudoso Recanto do Pedrinho, nas 

praias de Manguinhos. Muito obrigado pela sua 

presença. 

Quero agradecer também, além da presença 

de todos, à doutora Nathalia, coordenadora do projeto 

Homem que é Homem, que hoje vai fazer uma 

palestra aqui nesta noite para todos os presentes; à 

nossa futura vice-governadora, Jacqueline Moraes, é 

um prazer. Daqui a uns dias, estarei lhe entregando 

um título de cidadã espírito-santense. É uma carioca, 

mulher, negra de origem humilde, do movimento 

popular, que chega ao posto de vice-governadora do 

estado do Espírito Santo. Vá se acostumando com 

essas emoções porque esse hino lindo do estado do 

Espírito Santo será tocado em breve, ao vivo, por 

nossa banda da Polícia Militar. Tenho certeza de que 

esse coração vai bater forte.  

Doutor Josemar Moreira representando a 

doutora Elda, ele que é subprocurador do Ministério 

Público, muito obrigado pela sua presença. Muito me 

honra a sua presença aqui. Já tive oportunidade de 

despachar no gabinete do senhor, sempre muito 

educado, muito humilde e pronto a nos ouvir. E o que 

seria deste país também sem o trabalho do Ministério 

Público. Aqui o meu reconhecimento em público ao 

Ministério Público. Muito obrigado por sua presença. 

Doutora Cláudia Dematté, chefe da Divisão 

Especializada de Atendimento à Mulher, muito 

obrigado por sua presença; doutor Sergio Mello, 

subsecretário de Segurança Pública, leve o meu 

abraço ao Coronel Nylton. 

Estou feliz também porque hoje começaram a 

retirar aqueles veículos de Laranjeiras. Feliz da vida! 

Vai ficar limpinho o coração da nossa cidade.  

E Mara Gomes, também uma mulher, 

presidente do movimento popular mais forte do 

estado do Espírito Santo, que é histórico, é o da 

Serra. Muito obrigado! 

Hoje, no dia em que o mundo rende 

homenagem aos setenta anos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, tenho a honra de 

promover pelo segundo ano consecutivo a comenda 

Lei Maria da Penha, uma importante homenagem 

àqueles que atuam incansavelmente pelo fim da 

violência doméstica. 

A comenda Lei Maria da Penha representa 

um marco na trajetória da luta contra violência 

doméstica no Espírito Santo, pois homenageia 

pessoas e profissionais por um trabalho honroso que 

tem o poder de promover a dignidade de mulheres 

que sofrem ou sofreram com a violência doméstica. 

A comenda leva o nome da Lei Maria da Penha, n.º 

11.340/2006, em homenagem a Maria da Penha Maia 

Fernandes, que por vinte anos lutou para ver seu 

agressor preso, e hoje é um importante instrumento 

de combate à violência. Desde a sua vigência as 

agressões físicas contra mulheres vêm sendo 

fortemente combatidas. E uma das coisas que ela 

pede no vídeo é que a lei realmente seja aplicada e 

que os agressores sejam punidos. 

Infelizmente, mesmo com a Lei Maria da 

Penha a violência contra a mulher é crescente no 

mundo. Em países ricos, em países pobres, em 

regiões desenvolvidas ou não, um total de cinquenta 

mil mulheres são assassinadas todos os anos. 

Segundo o relatório divulgado pela Organização das 

Nações Unidas no ano de 2017, oitenta e sete mil 

mulheres foram vítimas de feminicídio.  Isso 

significa seis feminicídios cometidos a cada hora. 

Esses assassinatos são cometidos em sua maioria por 

companheiros que culminam em violência de longa 

duração. Contudo, podem ser prevenidos. 

No ano passado tivemos a palestra do então 

presidente da Amages e membro do Conselho 

Nacional de Justiça, Doutor Sérgio Ricardo, e ele 

falava que nos seus anos de atuação como juiz ele viu 

de todos os absurdos. Ele dizia que as muitas cenas 

de covardia e atos que ele julgou de homens que 

estavam em botecos assistindo jogo de futebol, o time 

perdia a partida de futebol e ali entre os homens ele 

era pianinho, mansinho, mas chegava em casa batia 

na esposa, agredia a esposa porque o time dele 

perdeu a partida de futebol. Essa entre tantas outras. 

E disse, inclusive, de membros do próprio 

judiciário. Ele colocou o dedo na ferida, fez uma fala 

muito dura: que estavam sendo julgados, inclusive 

por ele, por ter praticado violência doméstica. Vale 

ressaltar que a violência contra a mulher é um 

problema social que atinge todas as etnias, religiões, 

escolaridade, classes sociais. É uma violação de 

direitos humanos e liberdades fundamentais.  

Hoje eu recebi um presente da Defensoria 

Pública do estado do Espírito Santo. Recebi um 

exemplar da Constituição Federal, da nossa 

república, em um exemplar histórico que eles 

produziram, e como é interessante mesmo que 

façamos isso de quando em quando ler as páginas 

iniciais da Constituição Brasileira. 

Eu acredito muito nesta nação. Uma nação 

que a nossa Constituição é muito nova. Países que 

têm constituições de séculos de existência lutaram 

muito para chegar ao posto de países desenvolvidos e 

eu acredito fielmente que o Brasil ainda vai alcançar 

esse posto. Eu sei das questões culturais, das questões 

da nossa educação, da valorização dos nossos 

professores, do reconhecimento dos direitos dos 

negros, das mulheres, dos povos, mas nós temos que 

ser incansáveis.  
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Essa comenda, às vezes criticada, porque 

existem os críticos destrutivos, aqueles que estão 

acostumados a criticar por criticar, mas a gente se 

importa com os construtivos e esses valorizam. Às 

vezes falam: criar mais uma comenda. Não é isso! 

Está institucionalizado no estado do Espírito Santo, 

na Assembleia Legislativa, a comenda Lei Maria da 

Penha. 

O Bruno vai passar, nós vamos passar e aqui 

estarão homens e mulheres que derramam o suor e a 

sua luta diária para combater esse absurdo que não é 

só aqui, conforme foi lido. Não é só para rico, não é 

só para pobre, é para todo mundo. Envolve saúde 

mental, envolve questões culturais, envolve criação, 

envolve valores humanos. São muitos fatores que 

intercedem até o ato e, inclusive a crença na 

impunidade.  

Nesta noite as mulheres do nosso estado que 

se destacam nas suas atividades de combate à 

violência, mulheres e homens na comunidade, na 

nossa comunidade, no Judiciário, nos órgãos 

públicos, público em geral. Quero agradecer muito a 

presença de vocês, que vocês recebam de braços 

abertos essa simples homenagem desse jovem 

deputado que vai ter a alegria e a satisfação, e aqui 

vai um gesto de gratidão aos capixabas, que me 

oportunizaram a chance de, reeleito deputado 

estadual, continuar defendendo aquilo que eu 

acredito: os direitos do consumidor, defendendo 

regras rígidas e a fiscalização dos atos do Governo do 

Estado, desta Assembleia que tem uma relação 

harmônica e independente. 

Amanhã, nós vamos receber, aqui, o doutor 

Eder Pontes. Pediu uma agenda com a Assembleia e, 

amanhã, já prontamente, nós vamos atender. É muita 

alegria, é muita satisfação, é muita honra saber que 

eu poderei estar aqui por mais quatro anos e, entre as 

ações que eu pretendo desenvolver, ampliar a 

comenda Maria da Penha e os seus reflexos na nossa 

sociedade.  

Nós estamos com transmissão ao vivo para 

todo o Espírito Santo. Isso é importante! 

Eu quero agradecer, por fim, a todos os 

servidores da Assembleia Legislativa, à nossa equipe 

de trabalho do gabinete - muito obrigado a vocês pelo 

carinho e dedicação -, e agradecer à Assembleia e aos 

seus servidores através do pessoal da TV Ales. Assim 

que eu cheguei aqui, fui muito bem recebido. São 

excelentes profissionais, concursados, à disposição 

dos deputados e deputadas, que, incansavelmente, 

nos ajudam nas comissões diversas, nas pautas, nas 

frentes parlamentares, enfim, em todos os momentos 

das nossas ações do Parlamento. 

Muito obrigado! Um beijo no coração de 

todos. Que Deus abençoe! Uma boa sessão para todos 

nós. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento, é convidada a fazer 

uso da palavra a coordenadora do projeto Homem 

que é Homem, doutora Natália Tenório. 

A SR.ª NATÁLIA TENÓRIO - Boa noite a 

todos. Meu nome é Natália, sou delegada titular da 

Delegacia de Serra e, atualmente, coordeno o projeto 

Homem que é Homem, um projeto da Polícia Civil. 

O convite que me foi feito é para falar um 

pouco desse projeto para vocês, o que significa para a 

Polícia e para a sociedade capixaba.  

Primeiro, é importante definir o que seriam 

grupos reflexivos. O projeto Homem que é Homem é 

um projeto de grupo reflexivo. Grupo reflexivo é uma 

ferramenta prevista na Lei Maria da Penha, no art. 

35, 45, que prevê a possibilidade de os entes 

federados criarem centros de readaptação e 

reeducação a homens autores de violência doméstica. 

Então, é uma previsão legal, ainda pouco explorada 

no país. Embora nós tenhamos grupos reflexivos no 

Brasil, é uma ferramenta potente, ainda pouco 

utilizada.  

Pois bem, a Polícia Civil, em 2015, aceitou o 

desafio de lançar aqui, em nível policial, um grupo 

reflexivo, que foi nomeado de Homem que é 

Homem. O que esse grupo reflexivo se propõe a 

fazer? Nós discutimos na Polícia a possibilidade de 

pensarmos novos valores para as relações entre 

homens e mulheres, partindo da lógica de que a 

ideologia patriarcal, com a sua persistência em 

manter a desigualdade entre homens e mulheres, 

acaba induzindo relações violentas entre os sexos. E, 

a partir disso, o que nós temos? Uma violência que é 

naturalizada e legitimada pela sociedade. 

Como então seria possível que a gente 

enfrentasse, combatesse de modo eficiente, a 

violência contra a mulher, em âmbito doméstico? 

Pela perspectiva, também, da educação, pela 

prevenção. Porque não dá para falar em combate a 

violência contra a mulher apenas numa perspectiva 

punitivista. E por quê? Porque a violência de 

gênero na nossa sociedade foi construída. E esses 

valores, equivocadamente apreendidos, precisam 

ser desconstruídos.  
E essa é a proposta do projeto Homem que é 

Homem, um projeto rico, potente, que tem feito a 

diferença no Estado. Nós já atendemos, até hoje, em 

torno de trezentos homens. Trezentos homens, 

aproximadamente, passaram por nós, desde 2015. 

Nós começamos com esse projeto na Grande 

Vitória e, hoje, estamos em expansão com esse 

projeto para o interior. Cachoeiro de Itapemirim, 

Marataízes, Linhares, Aracruz - e, amanhã, 

Colatina - já contam com esse programa em seus 

municípios. Nós estamos em fase de acordo para a 

expansão do programa também para as cidades de 

São Mateus e Nova Venécia. 

O que o projeto Homem que é Homem 

representa para a Polícia? Em minha opinião, quando 

a Polícia Civil do Espírito Santo aceitou esse desafio 

de trabalhar no combate à violência contra a mulher, 

entendeu que nós precisamos fazer isso de maneira 

integral, não é só pela repressão. Nós não vamos 

conseguir enfrentar a violência contra a mulher 
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apenas com punição. Até porque a maioria das 

mulheres que buscam a delegacia, elas não querem a 

repressão a esses homens, embora queiram que eles 

sejam responsabilizados, pedem apenas que tenham 

seu direito assegurado de viver sem violência. Essa 

específica violência, que as mulheres brasileiras 

sofrem com esse adicional que é pelas perspectivas 

de gênero, precisa ser combatida pela educação. 

A proposta do nosso projeto, em cinco 

encontros, é trabalhar esse homem autor de violência. 

Não é agressor. É um equívoco dizer que projetos de 

reflexão trabalham com homens agressores, são 

homens autores de violência, porque a violência é 

muito maior que a violência física. Difícil mesmo é 

se entender como violador de direitos da mulher 

quando se xinga, humilha, cerceia e impede que a 

mulher seja plena em sua autonomia.  

Nós temos cinco encontros no nosso projeto 

e, nesses cinco encontros, nós discutimos temas como 

masculinidade, ou seja, novas possibilidades de ser 

homem sem se utilizar do poder e da dominação com 

suas mulheres. Discutimos também modos diferentes 

de feminilidade, que mulheres podem ser o que 

quiser, e nem por isso deixam de ser menos mulheres. 

Discutimos paternidade responsável e, sobretudo, 

falamos da possibilidade de uma vida no lar sem 

violência. 

É um projeto rico e que, inclusive, em 

minha opinião, coloca a Polícia para além de um 

órgão repressor, um órgão que é capaz e tem sido 

capaz de promover cidadania. Então, qual é o meu 

recado falando do projeto Homem que é Homem 

para todos vocês?  

Eu tenho certeza, assim como todas as 

minhas colegas que enfrentam dia a dia a violência 

contra a mulher no Espírito Santo, que nós não 

vamos conseguir combater de modo eficiente a 

violência contra a mulher no Brasil se nós não 

falarmos das questões de gênero. Nós precisamos 

discutir violência de gênero nas escolas, nos 

ambientes de socialização, pela Polícia, pelo sistema 

de justiça criminal. Nós precisamos enfrentar essa 

questão pela educação. Porque como eu disse no 

início, as diferenças foram estabelecidas pela 

construção sociocultural que nós temos. Se um dia 

nós aprendemos, equivocadamente, que homens são 

mais poderosos e deveriam dominar suas mulheres e 

que elas deveriam viver à sombra deles sem 

autonomia, sem liberdade, nós precisamos e 

conseguiremos educar para novos valores, em que 

as mulheres sejam respeitadas na sua liberdade de 

ser o que quiser ser e na sua autonomia, para que 

as mulheres e nossa sociedade se entendam e para 

que os homens permitam que elas se entendam 

como sujeito de direito. 
Então, a proposta desse programa rico, 

potente e pouco custoso para o Estado é combater de 

maneira efetiva e integral essa violência específica 

que a mulher sofre na sociedade brasileira. Está bom? 

Agradeço. Tenham todos uma boa noite. 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Nós que agradecemos pela oportunidade, 

pelas palavras, pela franqueza e objetividade.  

Quero, neste momento, oportunizar a palavra 

aos membros da nossa Mesa. Nós temos este 

microfone da Mesa e também temos a tribuna. Podem 

fazer a escolha. Então, doutor Josemar Moreira, 

representando o Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo. 
 

O SR. JOSEMAR MOREIRA - Boa noite a 

todos. Permita-me saudar as autoridades já 

nominadas na pessoa do Deputado Bruno Lamas, 

proponente da comenda Lei Maria da Penha, 

senhoras e senhores. Hoje, deputado, é um momento 

festivo, um momento em que esta sessão é 

transformada na entrega de uma comenda que 

enaltecerá, reconhecerá aos homenageados, o 

trabalho profícuo, o trabalho de luta contra a 

violência doméstica. 

O Ministério Público do Estado do Espírito 

Santo integra o Conselho Nacional dos Procuradores-

gerais que têm, dentre os seus órgãos, o Grupo 

Nacional de Direitos Humanos, e dentre o Grupo 

Nacional de Direitos Humanos tem a Comissão de 

Violência Doméstica, o Nevid, que procura 

desenvolver ações para que as políticas públicas 

sejam implementadas. 

Uma das formas de se combater a violência 

está justamente no trabalho articulado e integrado 

com a Polícia Civil e com o Poder Judiciário, para 

que essas instituições possam atuar de forma 

eficiente, de forma conjunta. E o Ministério Público, 

por intermédio do Nevid, ele faz capacitações para 

que a Lei Maria da Penha possa ser interiorizada, 

para que possamos não somente fazer um trabalho de 

repressão, mas como bem dito, anteriormente, um 

trabalho de prevenção, um trabalho de educação.  

Essa forma articulada com as outras 

instituições, elas têm surtido efeito. No estado do 

Espírito Santo, que já figurou como um dos estados 

mais violentos da sociedade brasileira, hoje, tem 

caído o índice de criminalidade. Isso é tudo resultado 

de uma atuação tanto da educação, quanto atuação do 

planejamento estratégico das instituições, que 

incluem, nas suas atividades, políticas de combate à 

violência doméstica.  

Eu acredito que, Deputado Bruno Lamas, que 

as críticas que foram feitas para a instituição dessa 

comenda, elas não retratam uma realidade vivenciada 

por aqueles que têm a responsabilidade de 

desenvolver políticas públicas, desenvolver ações e 

de reconhecer o trabalho de todos aqueles 

profissionais que se dedicam para as suas atividades. 

Então, como V. Ex.ª mesmo sinalizou, que as 

instituições passarão, mas as boas ações, elas ficarão 

na sociedade e o reconhecimento de cada profissional 

será marcante para que possam ser exemplo na 

continuidade dos serviços públicos. 

Finalizando, recebo aqui, carinhosamente, 

um abraço do doutor Eder Pontes, que em face de 
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uma cirurgia não pode estar presente, e a doutora 

Elda, também, carinhosamente pediu que colocasse 

toda a instituição do Ministério Público à disposição. 

O Ministério Público atua nas promotorias de 

violência doméstica, onde os colegas promotores de 

Justiça recebem as informações, as peças de 

informação e ali eles possam exercer as nossas 

funções constitucionais. 

É uma noite de festa, ficam aqui os nossos 

parabéns ao senhor, que instituiu essa comenda, e 

também parabéns a todos aqueles que serão 

agraciados com essa comenda. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - A doutora Cláudia Dematté, chefe da 

Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. 

 

A SR.ª CLÁUDIA DEMATTÉ DE 

FREITAS COUTINHO - Boa noite a todos e a 

todas. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar o 

Deputado Bruno Lamas, por esta noite de hoje, por 

esta homenagem linda concedida a todas as pessoas 

que estão aqui que, com certeza, se dedicam muito e 

trabalham com muito amor e com o coração no 

combate à violência doméstica familiar. E a nossa 

vice-governadora eleita, Jaqueline, em nome de quem 

eu saúdo todas as autoridades que compõem a Mesa e 

a todos os presentes.  

Nós sabemos que infelizmente a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, ela sempre 

existiu na nossa sociedade, fruto de uma sociedade 

machista de cultura patriarcal. Porém, por muitos 

anos, essa violência doméstica e familiar praticada 

contra essas mulheres, ela era muito silenciosa. 

Exatamente por não se ter uma lei que viesse punir 

efetivamente e trazer mecanismos de proteção e 

prevenção para essas mulheres vítimas de violência. 

Então, por muitos anos, os movimentos 

feministas brigaram exatamente para que se tivesse 

uma lei que viesse punir com rigor esses atos que são 

inaceitáveis na nossa sociedade. Então, a Lei Maria 

da Penha, que dá o nome a essa comenda e 

completou doze anos este ano, exatamente veio criar 

mecanismos para coibir e prevenir essa violência 

doméstica e familiar contra a mulher e punir de forma 

mais rigorosa os agressores.  

Como a doutora Natália muito bem disse, em 

nome da nossa Polícia Civil do Estado do Espírito 

Santo, hoje, a Polícia Civil quer mudar e fazer um 

trabalho diferenciado para a nossa sociedade. Hoje eu 

falo aqui como delegada-chefe da recém-criada 

Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. 

Com muita honra, deputado, estão aqui várias das 

nossas delegadas das delegacias especializadas que 

todo dia, com amor e dedicação, trabalham nessa 

luta. Como a doutora Natália bem disse, a Polícia 

Civil do Estado do Espírito Santo não quer trabalhar 

apenas na perspectiva da repressão, mas também da 

prevenção, motivo pelo qual o projeto Homem Que é 

Homem é um dos nossos grandes orgulhos.  

Lógico que os atos de repressão vão ser 

responsabilizados. Na nossa divisão, desde a criação, 

nós empreendemos um novo caráter para as 

delegacias especializadas que estão tendo um caráter 

até mais operacional. Semana passada, por exemplo, 

realizamos uma operação com todas as nossas 

delegadas, onde em um único dia prendemos trinta e 

nove homens agressores. Atuaremos com rigor e no 

cumprimento da lei, mas atuaremos na prevenção 

também, pois não adianta só falarmos em punir, 

precisamos desconstruir esses valores machistas que 

existem na nossa sociedade.  

Costumam pensar polícia só como 

repressora, mas a Polícia Civil também atua na 

prevenção. Esse nosso projeto é, para nós, uma luz, 

uma esperança. Os homens que lá atendemos, não é 

doutora Natália, ao final do projeto, entram sempre 

arredios, não entendendo a sua responsabilização, 

não entendendo os seus atos. Exatamente porque 

agem dessa forma que a sociedade naturalizou, como 

se realmente xingar, gritar, humilhar, subjugar, não 

fosse nada. A fala deles: Nós somos trabalhadores, 

doutora. Por que estamos aqui? E, ao final do projeto, 

ao final dos encontros, eles saem falando: Eu gostaria 

de mais. Hoje eu entendo o que eu estou fazendo de 

errado e, além disso, eu vou multiplicar.  

E não só eles. O projeto é um exemplo. Nós, 

como sociedade, temos que multiplicar. Hoje é um 

dia de comemoração, de festa, mas é um dia de 

reflexão. Todo mundo que está aqui, com certeza, 

trabalha e tem amor pela causa. Todo mundo que está 

aqui pode multiplicar isso na sociedade. Temos 

filhos, netos, amigos. E nós precisamos é multiplicar 

isso e mostrarmos para a sociedade que é 

inadmissível a violência contra a mulher. Estou 

vendo aqui rostos que estão há anos lutando. 

Eusabeth, uma lutadora da causa da violência contra 

a mulher, para quem eu peço uma salva de palmas, 

que é uma guerreira, que há muitos anos está no 

movimento.  

E a diferença está aí, quem faz esse trabalho 

com amor. Deputado, todas as mulheres e homens 

que estão aqui hoje com certeza fazem esse trabalho 

com muito amor porque acreditam numa sociedade 

melhor e diferente. Eu espero que daqui a uns anos 

não precisemos ter uma Lei Maria da Penha porque 

de fato vai existir igualdade entre homens e mulheres. 

A nossa Constituição fala que homens e mulheres são 

iguais perante a lei. Mas, adianta se eu só tenho uma 

igualdade pregada formalmente na Constituição e não 

a tenho materialmente? Nós precisamos que ela seja 

material, que ela exista de fato. No dia em que ela 

existir de fato não precisaremos de uma Lei Maria da 

Penha. Mas, enquanto isso, essa lei está aqui para 

proteger essas mulheres. 

Nós, da Polícia Civil, tenho certeza de que o 

Ministério Público, o Judiciário, a Defensoria, o 

movimento de mulheres, fará cada dia mais que isso 

seja cumprido e que isso seja levado para a 

sociedade. Porque eu espero que os nossos filhos, 
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adolescentes, netos, amigos de amanhã, efetivamente 

vivam numa sociedade justa e igualitária entre 

homens e mulheres.  

Então, eu agradeço muito esta homenagem. 

Falo em nome de todas as minhas delegadas de 

divisão que estão aqui, que é uma honra, e tenho 

certeza de que é para todas homenageadas. O que 

queremos é isso: igualdade e respeito entre todos 

sempre. 

Muito obrigada e boa noite para vocês! 

(Palmas) 
 

O SR. PRESIDENTE -  (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Muito obrigado, doutora Cláudia! 

Concedo a palavra ao doutor Sérgio Mello, 

que é subsecretário de Segurança Pública do nosso 

estado. 

 

O SR. SÉRGIO MELLO - Boa noite a 

todos e a todas. Saúdo os colegas integrantes da 

nossa Mesa através do nosso Deputado Bruno Lamas. 

Com muito respeito, deputado, atribuo ao senhor uma 

felicidade plena na criação dessa comenda e na 

manutenção dela, e que continue cada vez mais 

ampliando, porque é um momento muito festivo. 

Cumprimentar, também, saudar 

especialmente a nossa governadora eleita. Soube 

agora que é conterrânea, do Rio de Janeiro. Parabéns 

pela eleição! 

Não posso deixar, enquanto delegado de 

polícia, e muito feliz neste ambiente, neste contexto, 

me sinto muito honrado e feliz com a presença das 

nossas delegadas de polícia, saudando as mesmas 

através da nossa chefia da Divisão de Atendimento à 

Mulher, doutora Cláudia Dematté. 

Falar por último, às vezes até nos favorece, 

porque sobra muito pouco. Mas podemos dizer que o 

sucesso, o êxito que nós estamos conquistando no 

âmbito da redução de violência e criminalidade, de 

uma maneira geral e mais especialmente no contexto 

da violência doméstica, se deve especialmente ao 

envolvimento de todo o segmento da sociedade, 

especialmente do sistema de justiça criminal, que 

pegou a causa, transformou essa causa em vários 

projetos, essa causa em várias ações que 

exemplificamos aqui de maneira muito contextual. 

No âmbito da Polícia Civil, nosso projeto Homem 

que é homem. Eu falo nosso, porque ainda tenho 

muito apreço, não consigo deixar de vivenciar, 

consagrar esse contexto da criação, execução, 

ampliação, crescimento e fortalecimento dessa 

ferramenta, que nos parecia, em 2015, na sua gênese, 

muito estranho para algumas pessoas: Uai, a Polícia 

vai cuidar do autor da violência?  Tivemos que 

fazer um convencimento de que era necessário. A 

doutora Natália foi modesta, porque ela poderia ter 

falado aqui do êxito desse programa Homem que é 

Homem, que visa a evitar a reincidência. Nós éramos, 

no âmbito de Delegacia de plantão, nós 

constatávamos o índice de reincidência. Nós já 

conhecíamos autores de violência de mulheres 

vítimas pelo nome. Com a atuação do programa, 

hoje, esses números de reincidência tendem a zero e 

isso demonstra a eficiência do programa.  

De outro modo, temos tantas outras ações. 

Estamos às vésperas, Deputado Bruno, de inaugurar 

um projeto que teve sua concepção há mais de dois 

anos, que reputo como de alta relevância para o 

atendimento especializado à mulher no nosso 

ambiente do Departamento Médico Legal, que é a 

Sala Lilás.  

Esse projeto, Sala Lilás, está às vésperas de 

ser entregue à comunidade capixaba, à mulher vítima 

de violência, que vai trabalhar essas questões da 

mulher vítima de violência, inclusive vítima de 

violência sexual, num ambiente humanizado, 

diferenciado, de forma mais atenciosa, menos 

constrangedora. Então, é um somatório de ações que 

resultaram... 

 O nosso subprocurador falou, inclusive, das 

taxas de homicídio em nosso estado que, em um 

passado recente, eram de envergonhar qualquer 

cidadão. Nós melhoramos muito isso. E, nesse 

contexto, reduzimos muito, também - para pontuar, 

especificamente, a questão dos homicídios contra a 

mulher -, nós saímos de uma taxa de dez para cem, de 

dez homicídios para cada cem mulheres, para uma 

taxa em torno de quatro.  

Estávamos lá entre os cinco estados da 

Federação com maior número de homicídios contra 

as mulheres e hoje estamos no meio dos dez que têm 

o menor índice de homicídios contra as mulheres. 

Então, foi uma inversão da lógica, que demandou um 

esforço e um trabalho muito grande por parte da 

Polícia Civil, especialmente, na questão da 

resolutividade desses inquéritos que beiram quase 

cem por cento dos inquéritos policiais em relação a 

homicídios contra mulheres; eles são resolvidos com 

autoria e materialidade. Certamente, lá adiante, vão 

culminar com uma penalização, com uma sanção 

criminal devida.  

Então, eu estou muito honrado em estar 

participando deste evento. Trago a vocês a 
recomendação do nosso secretário de Segurança. E, 

pela Secretaria de Segurança, eu não poderia deixar 

de falar da nossa ação, da nossa gerência de proteção 
à mulher. Nós, talvez, sejamos, no contexto da 

Federação, a única Secretaria de Segurança Pública 
que tem uma gerência de política das mulheres. É 

uma gerência de proteção às mulheres, aqui 

representada pelos meus dois ícones: Fabiane e 
Andréa. Andréa é a cuidadora da nossa Casa Abrigo, 

espetacular ferramenta de proteção à mulher vítima 
de violência. (Palmas) Está ali a Andréa, sendo 

homenageada hoje. E a nossa gerente de proteção à 
mulher, a Fabiane, que é a nossa gerente, é quem 

gerencia todas as ações, todas as políticas no âmbito 

da Secretaria de Segurança e das outras secretarias 
também, e a quem também peço uma salva de 

palmas. (Palmas) 
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Estamos todos muito felizes, no caminho 
certo. 

Parabenizo todas vocês, mulheres, que 
trabalharam incessantemente nesse contexto de 

proteção à mulher, no contexto de tratar a violência 

doméstica. Estão todas de parabéns.  
E, aí, encerro a nossa fala, desejando a vocês 

uma excelente noite! (Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Muito obrigado, doutor Sérgio Mello.  

A Mara abre mão da fala, da sua palavra. 

Está com dor de cabeça, não é, Mara? Está se 

sentindo mal.  

E eu passo a palavra à Jacqueline Moraes, 

nossa futura vice-governadora do estado.  

Em seguida, nós vamos entrar na parte da 

fase das homenagens. 

 

A SR.ª JACQUELINE MORAES - Boa 

noite a todas as mulheres aqui presentes. Quero 

cumprimentar todas, a Mesa e o nosso público, na 

pessoa da nossa querida Valneide, que está aqui 

representando a negritude socialista e todas as 

mulheres negras. 

Fique de pé, Valneide, para o pessoal te 

conhecer.  

Quero cumprimentar todos os homens aqui 

presentes, na pessoa do nosso proponente. E, por esta 

bela sessão solene, o nosso querido Deputado Bruno 

Lamas. Uma salva de palmas para o Bruno Lamas! 

(Palmas) 

Cumprimentar o doutor Sérgio Mello, 

Subsecretário de Segurança; a doutora Cláudia 

Dematté - bela fala! Falam tão mansinho, mas falam 

tão bem, as mulheres! -; a Mara Gomes, presidente da 

Fams; Suzi Martins, a nossa cantora; o Kako Tovar - 

Parabéns! Muito lindo! -; a Doutora Natália Tenório, 

que também fala tranquila e fala tão bem. 

Eu sou apaixonada por este projeto.  

E Doutor Josemar Moreira, representando a 

doutora Elda, Subprocuradora do Ministério Público. 

Cumprimentar, então, todos os presentes, saudando, 

como saudei em nome dos homens e das mulheres 

citadas, por essa bela comenda. 

Dizer que sempre, na Câmara ou no poder 

público, a gente tem alguns homens que são muito 

sensíveis a essas causas, e eu acho isso fantástico.  

Quando fui vereadora na cidade de Cariacica, 

criamos um Fórum de Enfrentamento à Violência 

Doméstica e o presidente desse fórum era um 

homem, um vereador que já era idoso. Esqueci o 

nome do vereador. Ele que criou esse fórum. E nós 

cedemos a presidência desse fórum. Nós éramos três 

mulheres que estávamos no fórum junto com ele. Eu 

achei isso de uma sensibilidade muito incrível porque 

geralmente quando a gente percebe - e a gente 

percebia isso ao longo de alguns anos - que quando 

se falava em violência contra as mulheres, muitas 

vezes víamos mulheres falando para mulheres, o 

tempo todo. Porque desde os meus dezoito anos a 

gente percebe isso. E, de repente, ter os homens com 

a sensibilidade do nosso querido vereador, que cria 

essa comenda para reconhecer uma lei que, como a 

doutora Natália e a nossa querida delegada doutora 

Cláudia falaram, doze anos da Lei Maria da Penha, e 

o nosso deputado tem essa sensibilidade de criar essa 

comenda para então prestigiar essa lei e trazer essa 

temática tão importante para nossa sociedade.  

Então vindo de um homem sensível com V. 

Ex.ª... Sensível porque o conheço. E o carinho que 

ele tem pela mãe dele, a nossa querida professora e 

vice-prefeita de Serra, Márcia Lamas; o carinho que 

ele tem pela esposa e pela família, então você 

percebe que ele é um homem sensível. É de 

homens como você, homem que é homem de 

verdade, que o Espírito Santo precisa para 

realmente nos ajudar nesse combate da luta da 

violência contra a mulher. Nós vamos conseguir 

vencer essa batalha juntos, somando as forças.  
Parabenizando nosso querido deputado e toda 

sua equipe por essa comenda e por essa sessão 

solene, eu quero já falar um pouco sobre o projeto 

que a doutora Natália colocou. É um projeto que eu 

não conheço a essência dele ainda, mas eu conheço a 

essência da lei. E ele veio justamente na essência da 

lei, a partir do art. 35, a Lei Maria da Penha, que fala 

justamente sobre isso. E quando você coloca sua 

explanação perfeita sobre essa conscientização que 

nós temos que tratar e eu falo, gente isso é algo que 

eu já pensava muito antes de pensar em chegar onde 

estamos hoje, eu pensava nisso e falava: alguém tem 

que levantar uma bandeira e dizer que os homens que 

não agridem mulher, que não batem, precisam ajudar, 

sim, esses outros homens a manter essa mentalidade 

de que a mulher não é propriedade nessa sociedade 

patriarcal - como foi falado que nós fomos criados 

em uma cultura e que as mulheres não são 

propriedades e que homens e mulheres podem viver 

harmoniosamente em qualquer relação.  

Então, quando ouvi sobre esse projeto, e a 

Valneide estava comigo em uma reunião que nós 

fizemos mais ou menos há um mês, eu falei: esse é 

um dos projetos que temos que levar. Ele nasce em 

um campo importante, que é o campo da Polícia, que, 

muitas vezes, é vista pela sociedade como repressora. 

E a Polícia vem apresentando um programa lindo 

como esse, que precisa entrar nas igrejas, precisa ir 

para as associações de moradores porque é lá, 

muitas vezes, que está a ponta. Precisamos chegar, 

sim, com esse projeto na ponta. Então parabéns ao 

projeto Homem que é Homem, parabéns a toda 

equipe que está envolvida nesse projeto. 
Eu estive, no sábado, nesse evento. Eu pedi 

até a menina a autorização para mostrar a foto. 

Vamos mostrar rapidinho e depois eu falo com ela. 

Esse evento tinha mil e cem meninas. É um projeto 

de uma igreja onde há meninas e adolescentes. E eu 

fui lá falar sobre a violência contra a mulher, e em 

um estado que mostra que quarenta por cento das 

mulheres evangélicas sofrem algum tipo de agressão. 
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Bruno, eu sou evangélica, as pessoas sabem e 

me convidaram para falar sobre a violência contra a 

mulher para vários adolescentes e jovens. Eles 

também estão com o mesmo projeto com os homens, 

entendeu? Podem tirar foto, porque depois eu 

converso com a menina sobre a autorização de passar 

imagem.  

Por que estou dizendo isso? Porque nós 

precisamos sair e ir para todos os campos da 

sociedade falar sobre isso! Quarenta por cento de 

mulheres agredidas - saiu uma pesquisa 

recentemente, não sei se foi em 2015 - são 

evangélicas que sofrem algum tipo de violência. 

Então, em todos os locais da sociedade essa violência 

é generalizada. Precisamos, sim, desses bons 

projetos, de pessoas que tenham coragem.  

Quero dizer que estarei me colocando 

totalmente à disposição, porque essa é uma das 

minhas... Eu não considero bandeira, é uma das lutas 

da minha vida! Porque tive um pai agressor, de certa 

forma, que nos seus momentos de nervoso chegava, 

jogava as panelas todas para o alto, e era uma 

situação terrível! Vivi isso na minha infância! E hoje 

eu sei que é uma luta que nós precisamos encampar 

juntas. 

Iremos, sim, com esses bons projetos, que é o 

fortalecimento da nossa Lei Maria da Penha. Hoje 

essa comenda fala: o projeto Homem que é Homem e 

tantos outros que tem em nosso estado. Nós iremos, 

sim, para a ponta, lá para a base onde precisam 

realmente acontecer as ações, aonde o Estado precisa 

chegar com muito diálogo, utilizando todas as 

ferramentas possíveis do Estado para nós chegarmos 

aonde as pessoas mais precisam, que é na base da 

sociedade. 

E dizer da Lei Maria da Penha: é uma lei que 

todos os anos nós vamos ouvir, mas muitas vezes, a 

pessoa lá da comunidade... É a lei mais conhecida no 

mundo e muitas vezes as pessoas lá da comunidade 

não sabem como utilizar as ferramentas da lei. E nós 

precisamos trabalhar isso!  

Quero me colocar à disposição de todos esses 

programas. E mais uma vez, parabenizar o nosso 

deputado por esta comenda que reconhece uma lei de 

tão grande importância. Uma lei que pela ONU é 

considerada uma das três melhores do mundo! A Lei 

Maria da Penha está nessa categoria, uma lei que veio 

depois de uma mulher por vinte e três anos sendo 

agredida - por vinte e três anos ela foi agredida pelo 

marido! E depois, quando ela denunciou, levou 

dezenove anos para tentar colocar esse agressor atrás 

das grades! 

Essa lei veio justamente para combater essa 

violência e nós vamos trabalhar com essa grande 

ferramenta que é a Lei Maria da Penha, mas também 

com esses grandes programas que foram 

apresentados aqui hoje, o Homem que é Homem e 

tantos outros que irão surgir. 

Muito obrigada por esse carinho, muito 

obrigada, Deputado Bruno, pela homenagem, e muito 

obrigada pela presença de todos vocês! Nós 

precisamos, sim, sermos líderes transformacionais, 

transformar a vida de alguém na nossa comunidade, 

mais próxima da gente. E para isso quero me colocar 

totalmente à disposição! 

Trago um abraço do nosso Governador 

Renato Casagrande, que está em outra atividade, mas 

mandou um abraço forte para o nosso Deputado 

Bruno e para todos os presentes. 

Uma boa noite! 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS 

- PSB) - Obrigado, Jackie. 

Eu estou dando uma cantada aqui no 

Claudinho e na Suzi para que haja fundo musical 

durante as entregas - eles já tinham desligado tudo e 

o pidão aqui tá pedindo para ligar tudo de novo. 

Quero agradecer de forma republicana, 

respeitosa, ao Governo do Estado, ao Governador 

Paulo Hartung pela atenção, pela disponibilidade e 

pelos serviços prestados. 

 E tenho certeza, senhoras e senhores 

presentes, de que esta sessão já prestou um serviço 

importante, relevante ao futuro naquilo que traz uma 

mulher, que é a nossa vice-governadora, para ouvir e 

viver esse ambiente que ela viveu aqui hoje. 

A nossa vice-governadora, que será 

incentivada por nós, será também fiscalizada pela 

Assembleia Legislativa junto com o Governador 

Renato Casagrande, no sentido regimental, do papel 

do parlamentar; e essa é uma bandeira que nós 

queremos e precisamos de providências. 

Então, só de respirar esse ambiente, de 

conhecer o projeto e de ver a seriedade e o 

envolvimento de quem está à frente da causa, já 

prestamos um serviço com a entrega das comendas 

aqui hoje. 

Nós temos convicção, nossa querida 

Jacqueline, que esta causa será constante em seu 

gabinete. Nós vamos avançar, se Deus quiser, porque 

é importante que façamos isso. Está entregue essa 

missão, e eu sei que - vou chamar de você, 

carinhosamente - não foge à luta e não fugirá dessa 

batalha. Leve essa mensagem ao nosso querido 

Governador Renato Casagrande! 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Ato de grande importância desta 

sessão, neste momento, o deputado proponente 

procederá à entrega da Comenda de Ordem do Mérito 

Lei Maria da Penha aos homenageados desta noite.  

Convido o deputado para que se coloque na 

parte de baixo do plenário; e, a convite, a Vice-

Governadora eleita Jacqueline Moraes e a delegada, 

doutora Cláudia Dematté de Freitas Coutinho, irão 

acompanhar o deputado nas entregas. 

A primeira homenagem da noite é à Andréa 

Maris Machado Cruz Simonetti. (Pausa) 

Andréa Maris Machado Cruz Simonetti é 

graduada em Pedagogia, trabalhou no projeto Ação 
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Integrada, da Secretaria de Segurança Pública e 

Defesa Social, no qual disponibilizava para os 

bairros um dia de atividades. Trabalha na Casa 

Abrigo Estadual Maria Cândida Teixeira, onde 

atende mulheres vítimas de violência doméstica em 

risco iminente de morte, como coordenadora 

interna. 

Informamos aos familiares presentes, aos 

acompanhantes, que podem acompanhar na hora 

das entregas, podem tirar foto, podem vir até à 

frente. Informamos a todos os homenageados, os 

convidados e os familiares presentes que podem 

acompanhar as entregas. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem é à Ana 

Karolina Marques Costa Souza. (Pausa) 

A doutora Ana Karolina é formada em 

Direito pela FDV e pós-graduada em Direito 

Constitucional. É delegada da Polícia Civil desde 

maio de 2014, respondendo pela Delegacia 

Especializada em Atendimento à Mulher, no 

município de Viana.  

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem é à doutora 

Carolina Valle Brandão Lodi. (Pausa) 

A doutora Carolina Valle Brandão Lodi é 

delegada da Polícia Civil desde 2012, comandou a 

Delegacia de Infrações de Guarapari, Delegacia de 

Armas, Munições e Explosivos e o 9.º Distrito 

Policial. Atualmente, é delegada titular da 

Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, 

no município de Vila Velha.  

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem é à doutora 

Cláudia Dematté de Freitas Coutinho. (Pausa) 

Informamos aos familiares presentes: 

sintam-se convidados para acompanhar as 

entregas. 

A doutora Cláudia Dematté de Freitas 

Coutinho é delegada-chefe da Divisão 

Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia 

Civil, exerce a função desde 2007. É especialista 

em Direto Público, com ênfase em Penal e 

Processo Penal, e em Gestão em Segurança 

Pública. É responsável por gerir e coordenar todas 

as delegacias especializadas de atendimento à 

mulher no estado do Espírito Santo, bem como o 

plantão especial de atendimento à mulher na 

Grande Vitória. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

  

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem à doutora 

Danielle Oliveira Teixeira. (Pausa) 

Doutora Danielle Oliveira Teixeira é 

especialista em Ciências Criminais. É advogada e 

atuou nas áreas de crimes tributários e de 

improbidade administrativa. Foi escrivã da Polícia 

Civil e nomeada delegada de polícia em 2017, 

assumindo uma das equipes do plantão 

especializado da mulher, em Vitória. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem à doutora Elda 

Márcia Moraes Spedo, representada pelo doutor 

Josemar Moreira. (Pausa) 

Doutora Elda é promotora de Justiça, com 

atuação nas Promotorias de Barra de São 

Francisco, Linhares, Muniz Freire, Santa Teresa, 

São Gabriel da Palha, Cariacica, Vila Velha, 

Alfredo Chaves, Vitória, Serra, Guarapari, Muqui, 

Aracruz e Nova Venécia. Atualmente exerce o 

cargo de subprocuradora-geral de Justiça 

Administrativa do Ministério Público do Estado do 

Espírito Santo. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem à doutora 

Eusabeth Ferreira das Mercês Vasconcelos. 

(Pausa) 

A doutora Eusabeth é militante do 

Movimento Feminista e de Mulheres no município 

de Serra. Foi coordenadora-geral por diversos 

mandatos na Associação de Mulheres Unidas da 

Serra; é uma das ativistas no estado na defesa da 

Lei Maria da Penha, desde a sua criação. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem à Fabiane 

Salvador. (Pausa) 

Fabiane Salvador é formada em Ciências 

Contábeis e pós-graduada em Perícia e Auditoria 

Judicial; trabalha na Secretaria de Segurança do 
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Estado desde 2008 e, como gerente de proteção à 

mulher, desde 2015. Realizou a capacitação de cem 

militares para atuar na Patrulha Maria da Penha. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem à doutora 

Fernanda de Souza Diniz. (Pausa) 

Doutora Fernanda de Souza Diniz é 

bacharel em Direito; foi escrivã da Polícia Civil do 

Rio Grande do Sul. Atualmente é delegada da 

Polícia Civil do Espírito Santo. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem à doutora 

Flávia Santos Murad. (Pausa) 

Doutora Flávia Santos Murad é presidente 

da Comissão Estadual de Direitos Humanos da 

OAB/ES, da qual é integrante da Comissão 

Estadual da Mulher Advogada, membro da 

Associação Brasileira de Mulheres de Carreira 

Jurídica e conselheira Estadual de Direitos 

Humanos; também participa do Comitê Estadual 

de Prevenção e Erradicação da Tortura e do 

Comitê Estadual de Educação em Direitos 

Humanos. 
 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem à doutora 

Gabriella Zaché. (Pausa) 

Doutora Gabriella é delegada titular da 

Delegacia da Mulher e Delegacia de Proteção à 

Criança, Adolescente e Idoso de Nova Venécia. 

Foi escrivã de Polícia na Delegacia da Mulher de 

Colatina e delegada de Polícia no estado da Bahia. 
 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem à Jacqueline 

Moraes da Silva Avelina. (Pausa) 

Jacqueline Moraes da Silva Avelina, eleita 

vice-governadora do estado do Espírito Santo, é 

microempresária e graduanda em Direito. Reside 

em Cariacica, onde foi vereadora. Atualmente é a 

secretária estadual das Mulheres do Partido 

Socialista Brasileiro. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem à doutora 

Juliana Santos Saadeh. (Pausa) 

Doutora Juliana é graduada pela Faculdade 

de Direito de Campos dos Goytacazes, no estado 

do Rio de Janeiro; pós-graduada em Direito 

Constitucional e Processo Penal. Atua como 

delegada de Polícia Civil, no estado do Espírito 

Santo, desde 2012. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem à Luciana 

Corrêa Miranda Malini, representada por Patrícia 

Rodrigues Araújo. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem à Maria de 

Lourdes da Cruz Grippa. (Pausa) 

Maria de Lourdes da Cruz Grippa é 

graduada em Ciências Biológicas e Pedagogia, 

pós-graduada em Gestão e Ensino da Docência e 

Ensino Religioso. Faz parte dos conselhos de 

Direitos Humanos, Direitos de Mulheres de Serra e 

de Igualdade Racial e do Movimento de Mulheres, 

também do município de Serra. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem a Maria do 

Carmo Cantilio Felipe. (Pausa) 

As fotos deste evento estarão disponíveis, a 

partir de amanhã, no site da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo.  

Maria do Carmo Cantilio Felipe trabalha na 

Associação de Catadores de Material no município 

de Serra. Há quinze anos, atua como representante 

do Movimento Nacional de Catadores do Espírito 

Santo e sua principal função é discutir as demandas 

dos catadores e na captação de recursos junto a 

outros estados da federação. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem a Mariana 

Bernardes. (Pausa) 

Mariana Bernardes é formada em Ciências 

Contábeis com especialização em 

Responsabilidade Social. Desde 2007, responde 
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pela Coordenação de Políticas de Promoção e 

Defesa dos Direitos da Mulher em Vitória. É a 

atual presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Mulher também no município de 

Vitória. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem a Marilene 

Gomes Almeida. (Pausa) 

Marilene Gomes Almeida, pedagoga, 

trabalhou por vinte e oito anos na Prefeitura da 

Serra e foi diretora escolar por treze anos. Atuou 

no Movimento Popular da Serra por mais de dez 

anos. Atualmente, é gerente da Unidade de Saúde 

da Serra e presidente interina da Federação das 

Associações de Moradores também do município 

da Serra. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem à doutora 

Milena de Oliveira Gireli. (Pausa) 

Doutora Milena de Oliveira Gireli é 

graduada em Direito e pós-graduada em Direito 

Constitucional, Direito Penal e Processual Penal. 

Há cinco anos, atua como delegada da Polícia Civil 

do Estado do Espírito Santo. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem para à doutora 

Natália Tenório Sampaio. (Pausa) 

Doutora Natália Tenório Sampaio é 

delegada de polícia há sete anos. Atuou como 

delegada no Plantão Especializado de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a Mulher da região 

metropolitana, por cinco anos. Atualmente, é 

delegada titular da Delegacia de Atendimento à 

Mulher do Município da Serra e coordenadora da 

Seção de Projetos Educacionais, Prevenção e 

Estudo da Violência da Polícia Civil do Espírito 

Santo. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem a Renata 

Duarte Lima Marchini. (Pausa)  

Renata Duarte Lima Marchini é 

investigadora de Polícia Civil, responsável pelo 

projeto Homem que é Homem da Polícia Civil. É 

integrante da Seção de Projetos Educacionais, 

Prevenção e Estudo da Violência da Polícia Civil 

do Espírito Santo. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem à doutora 

Rosane Silva de Souza Cysneiros. (Pausa)  

A doutora Rosane, delegada do Plantão 

Especializado da Mulher, no município de Vitória, 

já atuou no DPJ de Vila Velha, delegacias de 

Atendimento à Mulher em Vila Velha e Guarapari 

e delegacias de polícia nos municípios de Alfredo 

Chaves e Mantenópolis, no extremo Norte do 

Espírito Santo. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem à doutora 

Silvana Paula Soeiro. (Pausa)  

A doutora Silvana Paula Soeiro, delegada 

de Polícia Civil, atua na área de concentração dos 

direitos das mulheres, direitos da criança e 

adolescente e direitos coletivos e difusos. 

 

(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem a Suellen 

Lopes Medeiros Pansini da Silva. (Pausa)  

Suellen Lopes Medeiros Pansini da Silva, 

psicóloga, trabalhou na Prefeitura da Serra. Iniciou 

na Secretaria de Defesa Social, no Departamento 

de Políticas Públicas de Segurança, atuando na 

prevenção à violência contra jovens. É a diretora 

no enfrentamento à violência doméstica, familiar e 

sexual contra as mulheres, na Secretaria de 

Políticas Públicas para as Mulheres, também no 

município da Serra. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem à doutora 

Natália Lessa Martins de Souza. (Pausa)  

A doutora Natália Lessa Martins de Souza 

é advogada especialista em Direito Eleitoral, 

Direito Civil e Processo Civil. Já atuou como 

assessora parlamentar federal e como assessora de 

gabinete da Vara da Família em São Mateus/ES.  
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(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Próxima homenagem e última da 

noite à doutora Tânia Maria Zanoli. (Pausa) 

A doutora Tânia Maria Zanoli é formada 

em Direito e pós-graduada em Direito Penal e 

Civil, Processo Penal e Civil e Metodologia de 

Ensino. É delegada da Polícia Civil, atualmente 

lotada em Cariacica, na Grande Vitória.  

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Feitas as homenagens, solicito ao 

Deputado Bruno, à vice-governadora eleita 

Jacqueline e à doutora Cláudia que retornem à 

Mesa de honra para prosseguimento desta sessão 

solene de outorga da Comenda de Ordem do 

Mérito Lei Maria da Penha aos homenageados 

desta noite, na Assembleia Legislativa do estado 

do Espírito Santo. 

Neste momento, chegamos à parte final 

desta sessão. Após seu pronunciamento, o 

deputado proponente Bruno Lamas, fará o 

encerramento desta sessão solene, conforme é 

regimental.  

Passo a palavra ao Deputado Bruno Lamas.  

 
O SR. PRESIDENTE - (BRUNO 

LAMAS - PSB) - Quero agradecer mais uma vez. 

Muito linda a comenda, estava reparando no seu 

formato, do busto da Maria da Penha.  

Quero corrigir uma falha. Aliás, quero 

pedir perdão por todas as falhas que cometemos, 

todos os erros, entre eles - cumprimentar a doutora 

Flávia Murad -, e aqui corrigir uma falha da Mesa, 

uma falha minha com a Ordem dos Advogados do 

Brasil, Espírito Santo, que tanto respeito. Sou filho 

de advogada, casado com advogada e cometi essa 

falha. Deus te abençoe! Muito obrigado por sua 

presença. Parabéns pela homenagem e perdão pela 

falha em não convidá-la para a Mesa, 

representando a OAB.  
Quero agradecer e dizer que fiquei, estou 

muito feliz e honrado, e à disposição para que 

possamos, lá no gabinete 204, desta Assembleia 

Legislativa, ajudar em tudo que for possível e preciso 

a todas e a todos os presentes.  

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores 

deputados e as senhoras deputadas para a próxima, 

ordinária, amanhã, às 15h. 

Está encerrada a sessão solene.  

Que Deus nos abençoe e um bom retorno 

para todos.  

(Comunicamos que a Ordem do 

Dia da próxima sessão ordinária 

foi anunciada na centésima 

vigésima sessão ordinária, 

realizada em 10 de dezembro de 

2018) 

 

Encerra-se a sessão às vinte e uma horas e 

quinze minutos. 
 

*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

ocorrências desta sessão.  

 

 

 

CENTÉSIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 

DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar 

o início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Dary Pagung, Doutor 

Hércules, Eliana Dadalto, Esmael de 

Almeida, Euclério Sampaio, Jamir Malini, 

Luiz Durão, Marcelo Santos, Padre 

Honório, Sandro Locutor e Sergio 

Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão. 

 

(A convite do presidente, assume a 

1.ª Secretaria o Senhor Deputado 

Esmael de Almeida e a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado 

Jamir Malini)  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Há quorum para abertura da 

sessão, de acordo com o painel eletrônico.  

Anuncio a presença dos seguintes 

parlamentares: Dary Pagung, Hércules Silveira, 

Eliana Dadalto, Esmael de Almeida, Euclério de 

Azevedo Sampaio Júnior, Jamir Malini, Luiz Durão, 

Marcelo Santos, Padre Honório, Sandro Locutor e o 

líder da oposição, Sergio Majeski.  

Solicito ao Deputado Esmael de Almeida a 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Solicito 

a todos que se coloquem em posição de respeito.  

 

(O Senhor Deputado Esmael de 

Almeida lê Salmos, 87:11) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Nunes) 
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Solicito ao Deputado Jamir 

Malini que proceda à leitura da ata da sessão 

anterior. 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (JAMIR 

MALINI - PP) - A pedido do Deputado Euclério, 

declaro a ata como lida.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - A pedido do Deputado 

Euclério, transmitido pelo vice-líder do Governo, 

ata aprovada como lida.  

Informo a todos as senhoras e senhores 

deputados que ela está disponível no site da 

Assembleia.  

Solicito ao Deputado Jamir Malini que 

proceda a leitura da primeira parte do Expediente, 

esta que é apenas para simples despacho.  

 

(O Senhor Deputado Jamir 

Malini ocupa a 1.ª Secretaria) 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

01 - Ofício n.º 72/2018, do Deputado 

Luiz Durão, justificando ausência à sessão 

ordinária do dia 05 de dezembro, do corrente 

ano.  

Documento na íntegra localizado no endereço 

abaixo (utilize Ctrl +clique): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo

2/Digital.aspx?id=69827&arquivo=Arquivo/Docume

nts/OJAP/152631999210122018-

assinado.pdf#P69827  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Justificada a ausência. À 

Secretaria. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

02 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - 

SECULT 

 

OFÍCIO N.º 516/2018 

 

Vitória, 06 de dezembro de 2018. 

 

Senhor Presidente: 

 

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

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

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

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

006/2018, publicado no diário Oficial dos Poderes do 

Estado, firmado entre o estado do Espírito Santo, por 

intermédio da Secretaria de Estado da Cultura e o 

Conselho Pinheirense do Bem Estar do Menor, 

registrado no SIGEFES sob n.º 180538. 

Atenciosamente,  

 

JOÃO GUALBERTO MOREIRA 

VASCONCELLOS 

Secretário de Estado da Cultura 

 

Ao 

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Ciente. Às Comissões de Cultura 

e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

03 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E 

LAZER - SESPORT 

 

OFÍCIO N.º 237/2018 

 

Vitória, 04 de dezembro de 2018. 

 

Assunto: Convênio - processo 81241321/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

Cumprimentando-o cordialmente, 

comunicamos em atendimento ao Art. 30 do Decreto 

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

convênio nos seguintes termos: 

 

Participantes: SESPORT e PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU 

 

Objeto: Aquisição de trator cortador de grama e 

roçadeiras para manutenção dos campos de futebol 

do município.  

 

Valor Total do recurso financeiro do Estado para 

o Convênio já transferido: R$ 20.000,00 

 

Registro: SIGEFES - Sist. Integrado de Gestão das 

Finanças Públicas/ES n.º 02033. 

 

Publicação do resumo do convênio: DIO 

06/07/2018 

 

Vigência do Convênio: até 31/12/2018 

 
Convênio: N.º 013/2018 

 

Proposta SIGA: N.º 0014/2018 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69827&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/152631999210122018-assinado.pdf#P69827
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69827&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/152631999210122018-assinado.pdf#P69827
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69827&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/152631999210122018-assinado.pdf#P69827
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69827&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/152631999210122018-assinado.pdf#P69827
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Respeitosamente, 

 

MARCELO DE SOUZA COELHO 

Secretário de Estado de Esportes e Lazer 

 

Ao 

Ex. mo Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E 

LAZER - SESPORT 

 

OFÍCIO N.º 238/2018 

 

Vitória, 04 de dezembro de 2018. 

Assunto: Convênio - processo 80884857/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

Cumprimentando-o cordialmente, 

comunicamos em atendimento ao Art. 30 do 

Decreto Estadual n.º 2.737 DIO 16/06/11, a 

celebração de convênio nos seguintes termos: 

 

Participantes: SESPORT e PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ 

 

Objeto: Reforma do Ginásio Poliesportivo José 

Regattieri  

 

Valor Total do recurso financeiro do Estado 

para o Convênio já transferido: R$ 298.470,09 

 

Registro: SIGEFES - Sist. Integrado de Gestão 

das Finanças Públicas/ES n.º 02034. 

 

Publicação do resumo do convênio: DIO 

23/11/2018 

 

Vigência do Convênio: até 30/12/2019 

 

Convênio: N.º 015/2018 

 

Proposta SIGA: N.º 0071/2018 

 

Respeitosamente, 

 

MARCELO DE SOUZA COELHO 

Secretário de Estado de Esportes e Lazer 

 

Ao 

Ex. mo Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Ciente. Às Comissões de 

Desporto e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

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

Gildevan Fernandes, ao Projeto de Resolução 

n.º 020/2018, que altera dispositivos da 

Resolução n.º 2.700, de 15 de julho de 2009, 

Regimento Interno, para redefinir as audiências 

públicas das matérias orçamentárias.  

Documento na íntegra localizado no endereço 

abaixo (utilize Ctrl +clique): 

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

so2/Digital.aspx?id=69840&arquivo=Arquivo/Doc

uments/EM/100415869811122018-

assinado.pdf#P69840  

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Cláudia Lemos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Junte-se ao Projeto de 

Resolução n.º 020/2018. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

Mensagem n.º 003/2018, do Procurador-

Geral de Justiça, encaminhando Projeto de Lei 

Complementar n.º 27/2018, que altera a Lei 

Complementar n.º 95/1997 - Lei Orgânica do 

Ministério Público, especificamente em seu 

artigo 10, Inciso LXVII, itens 12, 13, 30, 33, 68, 

110 e 133. Publicada no DPL do dia 12 de 

dezembro de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, 

às Comissões de Justiça e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

05 - Projeto de Lei n.º 325/2018, da 

Deputada Janete de Sá, que institui o Dezembro 

Verde, mês de conscientização sobre o 

abandono de animais domésticos.  

Documento na íntegra localizado no endereço 

abaixo (utilize Ctrl +clique): 

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

so2/Digital.aspx?id=69825&arquivo=Arquivo/Doc

uments/PL/150658465310122018-

assinado.pdf#P69825  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69840&arquivo=Arquivo/Documents/EM/100415869811122018-assinado.pdf#P69840
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69840&arquivo=Arquivo/Documents/EM/100415869811122018-assinado.pdf#P69840
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69840&arquivo=Arquivo/Documents/EM/100415869811122018-assinado.pdf#P69840
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69840&arquivo=Arquivo/Documents/EM/100415869811122018-assinado.pdf#P69840
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69825&arquivo=Arquivo/Documents/PL/150658465310122018-assinado.pdf#P69825
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69825&arquivo=Arquivo/Documents/PL/150658465310122018-assinado.pdf#P69825
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69825&arquivo=Arquivo/Documents/PL/150658465310122018-assinado.pdf#P69825
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69825&arquivo=Arquivo/Documents/PL/150658465310122018-assinado.pdf#P69825
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

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

Justiça e de Meio Ambiente, na forma do artigo 

276 do Regimento Interno. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

06 - Projeto de Lei n.º 326/2018, da 

Deputada Janete de Sá, que institui o Sistema de 

Posse Responsável e abandono animal no 

Estado.  

Documento na íntegra localizado no endereço 

abaixo (utilize Ctrl +clique): 

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

so2/Digital.aspx?id=69826&arquivo=Arquivo/Doc

uments/PL/151053950210122018-

assinado.pdf#P69826  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, 

às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de 

Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

07 - Parecer n.º 79/2017, da Comissão de 

Finanças, pela aprovação das Contas do 

Tribunal de Contas do Estado relativas ao 

exercício de 2016, na forma do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 146/2018. Publicada no 

DPL do dia 12 de dezembro de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Publique-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

08 - Parecer n.º 379/2018, da Comissão 

de Justiça, pela aprovação da redação final do 

Projeto de Lei n.º 273/2018, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 125/2018, que 

autoriza o Poder Executivo a criar a sociedade 

de economia mista denominada Companhia de 

Gás do Espírito Santo (ES GÁS) e dá outras 

providências. Publicada no DPL do dia 12 de 

dezembro de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Publique-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

09 - Pareceres n.os 301/2018, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade e juridicidade; 161/2018, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 74/2018, do 

Deputado Marcelo Santos, que consolida a 

legislação em vigor referente à concessão de 

títulos de cidadão espírito-santense no âmbito 

do Estado. Publicada no DPL do dia 12 de 

dezembro de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Publique-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

10 - Pareceres n.os 374/2018, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade e juridicidade; 155/2018, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação, na 

forma do art. 276 do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 126/2018, do 

Deputado Doutor Hércules, que concede Título 

de Cidadão Espírito-Santense ao senhor Luiz 

Carlos de Paula Brito.  

Parecer n.º 374/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

/PDL1262018/604070-165809898810122018.pdf  

 

Parecer n.º 155/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

/PDL1262018/604298-151947239011122018.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

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

para cumprimento do prazo recursal. 

Só um minuto, Deputado Jamir Malini. 

(Pausa) 

Solicito às senhoras e aos senhores 

deputados que estejam nas dependências da 

Assembleia Legislativa, naturalmente recebendo 

lideranças políticas, prefeitos, vereadores, 

presidente de associações, de moradores rurais, que 

possam estar conosco aqui em plenário, porque em 

breve já estaremos fazendo aqui a leitura da 

segunda parte do Expediente, esta que é sujeita a 

deliberação.  

Deputado Jamir Malini proceda à leitura. Em 

qual item paramos? 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

11 - Pareceres n.os 380/2018, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade; 157/2018, da Comissão de 

Cidadania, pela aprovação, na forma do art. 

276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 135/2018, do Deputado 

Doutor Hércules, que concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao senhor Ronaldo 

Conforti Costa.  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69826&arquivo=Arquivo/Documents/PL/151053950210122018-assinado.pdf#P69826
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69826&arquivo=Arquivo/Documents/PL/151053950210122018-assinado.pdf#P69826
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69826&arquivo=Arquivo/Documents/PL/151053950210122018-assinado.pdf#P69826
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=69826&arquivo=Arquivo/Documents/PL/151053950210122018-assinado.pdf#P69826
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1262018/604070-165809898810122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1262018/604070-165809898810122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1262018/604298-151947239011122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1262018/604298-151947239011122018.pdf
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Parecer n.º 380/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

DL1352018/604498-175119009311122018.pdf  

 

Parecer n.º 157/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

DL1352018/604716-131113540312122018.pdf  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória e José 

Esmeraldo) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

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

para cumprimento do prazo recursal. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

12 - Pareceres n.
os

 375/2018, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade; 156/2018, da Comissão de 

Cidadania, pela aprovação, na forma do art. 276 

do Regimento Interno, do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 136/2018, do Deputado Doutor 

Rafael Favatto, que concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao senhor Arquimedes de 

Oliveira Silva.  

Parecer n.º 375/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

DL1362018/604077-170402592010122018.pdf  

 

Parecer n.º 156/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

DL1362018/604307-151744895011122018.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT)  - Incluam-se também na Ordem 

do Dia para cumprimento do prazo recursal. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

13 - Pareceres n.
os

 364/2018, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade; 152/2018, da Comissão de 

Cidadania, pela aprovação, na forma do art. 276 

do Regimento Interno, do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 137/2018, do Deputado Da Vitória, 

que concede Título de Cidadão Espírito-Santense 

ao senhor Marcos Pereira Sanches.  

Parecer n.º 364/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

DL1372018/602154-160103922504122018.pdf  

 

Parecer n.º 152/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

DL1372018/604278-105407439011122018.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

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

para cumprimento do prazo recursal. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

14 - Pareceres n.
os

 376/2018, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade; 154/2018, da Comissão de 

Cidadania, pela aprovação, na forma do art. 276 

do Regimento Interno, do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 139/2018, do Deputado Marcelo 

Santos, que concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Dr. Augusto Marques Giorno.  

Parecer n.º 376/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

DL1392018/604094-171505406010122018.pdf  

 

Parecer n.º 154/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

DL1392018/604301-144716531511122018.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT)  -  Este é o projeto de decreto 

legislativo que concede título de cidadania ao doutor 

Augusto Marques Giorno.  

Incluam-se na Ordem do Dia para 

cumprimento do prazo recursal. 

Com a palavra o Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Deputado Marcelo Santos, na verdade eu ia pedir 

depois que começasse a segunda parte do Expediente, 

que tem uma indicação minha e eu gostaria de 

justificar o voto em duas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - V. Ex.ª podia nos explicar melhor 

essa indicação? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Eu 

poderia. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - A Mesa é sensível com a 

indicação de V. Ex.ª, quer ouvi-lo.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Vou à 

tribuna. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - V. Ex.ª tem o direito de se 

manifestar da tribuna. Antes, porém, registrar a 

presença do ilustre líder do PT nesta Casa, Deputado 

Nunes, aquele da TV. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1352018/604498-175119009311122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1352018/604498-175119009311122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1352018/604716-131113540312122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1352018/604716-131113540312122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1362018/604077-170402592010122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1362018/604077-170402592010122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1362018/604307-151744895011122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1362018/604307-151744895011122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1372018/602154-160103922504122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1372018/602154-160103922504122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1372018/604278-105407439011122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1372018/604278-105407439011122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1392018/604094-171505406010122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1392018/604094-171505406010122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1392018/604301-144716531511122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1392018/604301-144716531511122018.pdf
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O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos à Mesa, aos colegas presentes no 

plenário, aos funcionários da Casa e àqueles que nos 

assistem pela TV Assembleia.  

Hoje, na segunda parte do Expediente, nós 

temos uma indicação de nossa autoria ao Governo do 

Estado para o recapeamento asfáltico e sinalização da 

Rodovia Dalmácia Espíndola, que é a Rodovia ES-

264, no trecho entre a sede de Santa Maria de Jetibá e 

o distrito de São João do Garrafão.  

Essa reivindicação, nós já tínhamos feito em 

junho de 2017, Deputado Marcelo Santos. É a 

segunda vez que nós estamos pedindo, oficialmente, 

ao Governo a reforma desta Rodovia, a ES-264, que é 

a Rodovia Dalmácia Espíndola, ligando Santa Maria 

de Jetibá a São João do Garrafão.  

Sei que a situação das rodovias estaduais, em 

tudo quanto é lugar, estão muito ruins. Ontem mesmo 

outros deputados falavam aqui de Alto Rio Novo, eu 

falei recentemente de Muqui, de Alfredo Chaves, 

enfim. Mas ali, e no vídeo mostra uma parte do 

trecho da Rodovia Dalmácia Espíndola, logo depois 

de Santa Maria, na região que é chamada de ilha 

Berger, e olha a situação que se encontra esse asfalto! 

Roda aí, Luciano, fazendo um favor.  

Olha a situação dessa estrada. E ali está 

mostrando a batida de dois carros, em que um carro, 

ao sair, ao se desviar de um buraco, acabou se 

chocando com outro. E essa é uma região 

importantíssima, porque daí sai uma grande parte dos 

hortifrutigranjeiros que abastecem a região da Grande 

Vitória. Então, gostaríamos de sensibilizar mais uma 

vez o Governo. Sei que este Governo está quase no 

final e nós vamos continuar batalhando, porque todo 

município merece, não resta a menor dúvida.  

Mas, no caso de Santa Maria, é um município 

que hoje é o décimo sexto maior PIB do estado e 

quarenta por cento do hortifrutigranjeiro da região da 

Grande Vitória vem dessa região. E são nessas 

estradas, Deputado Da Vitória, nessas estradas que as 

carretas de verdura, de ovos, de ração precisam 

trafegar. Santa Maria, ao mesmo tempo, é o nono 

município em arrecadação do estado.  

Todos os municípios merecem ser tratados da 

mesma forma, mas assim, a importância econômica 

do município de Santa Maria de Jetibá para o Espírito 

Santo e para a Grande Vitória é muito grande. E é 

frustrante o quanto o Governo Hartung abandonou o 

estado e especialmente Santa Maria de Jetibá na 

questão dessas rodovias, sobretudo. A situação não é 

diferente, também, na rodovia que liga Caramuru à 

rodovia principal, que liga à Vitória, assim como as 

rodovias que levam de Alto Santa Maria até Santa 

Maria.  

Então, nós aqui, mais uma vez, frisamos a 

grande importância de Santa Maria para o 

abastecimento de toda Grande Vitória, a importância 

que Santa Maria tem, que é o décimo sexto maior 

PIB do estado e é o nono município em arrecadação. 

Então, passou da hora de o Governo se mobilizar 

melhor. E estamos cobrando isso há muito tempo; 

não estamos cobrando agora que está terminando o 

Governo. Como eu disse, a primeira cobrança foi 

feita em julho de 2017. 

Muito obrigado, Marcelo! 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Nós que agradecemos. 

 

A SR.ª CLÁUDIA LEMOS - (PRB) - Pela 

ordem, senhor presidente! Quero recorrer de um 

despacho denegatório na Comissão de Justiça a um 

projeto de minha autoria, lido em sessões anteriores, 

n.º 321/2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Defiro. 

À Comissão de Justiça. 

 

A SR.ª CLÁUDIA LEMOS - (PRB) - Muito 

obrigada, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Não por isso. 

Item 15. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

15 - Pareceres n.
os

 365/2018, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade; 153/2018, da Comissão de 

Cidadania, pela aprovação, na forma do art. 276 

do Regimento Interno, do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 141/2018, da Deputada Cláudia 

Lemos, que concede Título de Cidadão Espírito-

Santense à senhora Nadine Silva Alves.  

Parecer n.º 365/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

DL1412018/602160-160553657604122018.pdf  
 

Parecer n.º 153/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

DL1412018/604263-104401343911122018.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

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

cumprimento do prazo recursal. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

16 - Pareceres n.
os

 381/2018, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade; 158/2018, da Comissão de 

Cidadania, pela aprovação, na forma do art. 276 

do Regimento Interno, do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 142/2018, do Deputado Freitas, que 

concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

senhor Claudio Roberto Gonçalves de Amorim.  

Parecer n.º 381/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1412018/602160-160553657604122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1412018/602160-160553657604122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1412018/604263-104401343911122018.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1412018/604263-104401343911122018.pdf


Vitória-ES, quarta-feira, 19 de dezembro de 2018 Diário do Poder Legislativo - 27 

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

/PDL1422018/604508-175629931911122018.pdf  

 

Parecer n.º 158/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

/PDL1422018/604721-131535306412122018.pdf  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Erick Musso) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Deputado Jamir, nós temos os 

pareceres 381, 382 e 383. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (JAMIR 

MALINI - PP) - Todos do Deputado Freitas. 

 

17 - Pareceres n.os 382/2018, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade e juridicidade; 159/2018, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação, na 

forma do art. 276 do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 143/2018, do 

Deputado Freitas, que concede Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao senhor Carlos de 

Jesus Silva.  

Parecer n.º 382/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

/PDL1432018/604488-173755460711122018.pdf  

 

Parecer n.º 159/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

/PDL1432018/604730-132045916512122018.pdf  
 

18 - Pareceres n.
os

 383/2018, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade; 160/2018, da Comissão de 

Cidadania, pela aprovação,  na forma do art. 276 

do Regimento Interno, do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 144/2018, do Deputado Freitas, que 

concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

senhor Francisco Botelho Neto.  

Parecer n.º 383/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

/PDL1442018/604493-174224992511122018.pdf  

 

Parecer n.º 160/2018 na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

/PDL1442018/604840-143017363412122018.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

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

para cumprimento do prazo recursal. 

Segunda parte do Expediente sujeita à 

deliberação. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

19 - Requerimento de Urgência n.º 

129/2018, da Deputada Luzia Toledo e do 

Deputado Doutor Hércules, Líder do MDB, ao 

Projeto de Lei n.º 295/2018, oriundo da 

Mensagem Governamental nº 169/2018, que 

altera a Lei n.º 4.653, de 03 de julho de 1992, 

que criou o Fundo para Infância e a 

Adolescência - FIA.  

Documento na íntegra localizado no endereço 

abaixo (utilize Ctrl +clique): 

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

so2/Digital.aspx?id=69817&arquivo=Arquivo/Doc

uments/OF/101919067210122018-

assinado(7358).pdf#P69817  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em votação.  

Os deputados que o aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se manifestem. 

(Pausa) 
Aprovado. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

20 - Requerimentos de Urgência n.os 130 

e 131/2018, da Deputada Eliana Dadalto, Líder 

do PTC, e do Deputado Nunes, Líder do PT, ao 

Projeto de n.º 318/2018, oriundo da Mensagem 

Governamental n.º 181/2018, que institui a 

Política Integrada pela Primeira Infância do 

Espírito Santo.  

Requerimento de Urgência n.º 130 na íntegra 

localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl 

+clique): 

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

so2/Digital.aspx?id=69823&arquivo=Arquivo/Doc

uments/RU/140238066010122018-

assinado.pdf#P69823  

 

Requerimento de Urgência n.º 131 na íntegra 

localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl 

+clique): 

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

so2/Digital.aspx?id=69821&arquivo=Arquivo/Doc

uments/RU/120956238410122018-

assinado.pdf#P69821  
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em votação.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1422018/604508-175629931911122018.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL1432018/604488-173755460711122018.pdf
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Os deputados que o aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se manifestem. 

(Pausa) 
Aprovado. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) -  

Pela ordem, senhor presidente! 

Eu quero discutir. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - V. Ex.ª quer justificação de voto. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) -   É, 

foi aprovado, então vamos justificar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Já foi aprovado. 

V. Ex.ª tem três minutos. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Boa-tarde colegas deputados e deputadas. 

Quero cumprimentar a Mesa na pessoa do 

nosso Deputado Erick Musso, que assumiu agora a 

presidência da Mesa; cumprimentar todos os 

colaboradores desta sessão; todos que nos assistem 

pela galeria; e também todos que nos assistem pela 

TV Assembleia.  

Eu, como presidente da Comissão de 

Assistência Social, fiz esse requerimento através do 

Governo do Estado à Setades - Secretaria de 

Trabalho, de Assistência e Desenvolvimento Social, 

através da Vera Nacif, e o Deputado Nunes também 

fez essa solicitação. Então quero agradecer a todos os 

deputados o voto para darmos continuidade a este 

importante projeto de lei. 

O que é esse projeto de lei? Desde 2016 eu 

estive na vice-governadoria, com o nosso vice-

governador que, na ocasião, convidou o Osmar Terra, 

à época deputado federal e, em seguida, foi 

convidado pelo presidente Temer para ocupar o 

Ministério de Desenvolvimento Social. Na época, 

quando deputado, ele trouxe para o Espírito Santo 

esse projeto, que era um projeto piloto e, assim, o 

Espírito Santo vem desde 2016 trabalhando na 

construção desse projeto. 

O que é esse projeto? É a lei da política 

estadual integrada pela primeira infância do Espírito 

Santo. É um instrumento por meio do qual o Estado e 

os municípios asseguram o atendimento dos direitos 

das crianças nesse período do ciclo de vida de acordo 

com suas características biopsicossociais e culturais e 

seu contexto familiar, comunitário e ambiental.  

O período que abrange os primeiros seis anos 

completos, ou considerados na perspectiva do ciclo 

vital e do contexto familiar e sociocultural, é que se 

insere contemplando, assim, ações a serem realizadas 

no período da gestação, no contexto da família, das 

instituições e da comunidade. 

Dados do Espírito Santo em 2018: o total de 

crianças de zero a cinco anos é mais de trezentas mil 

crianças. Esse é um dado do IBGE que tivemos nesse 

período. 

A ausência de cuidados e de incentivos 

corretos nesses primeiros anos de vida compromete o 

desenvolvimento integral e integrado das crianças e 

ocasiona impactos comprovados no percurso da vida 

do indivíduo, revelados por indicadores negativos, 

tais como: maior evasão escolar, gravidez na 

adolescência, tendência à criminalidade, consumo de 

drogas, dificuldade de socialização e de convivência 

solidária, e outros males físicos e psicoemocionais. 

Então, como falei, o Espírito Santo está 

sendo pioneiro também neste projeto, uma vez que o 

Estado só necessita regulamentar, para estarmos em 

consonância com a Lei Federal n.º 13257, que já 

existe.  

Então, quero agradecer aos colegas 

deputados por entenderem que nossas crianças têm 

que ter um projeto que dê atenção especial, 

principalmente de zero a cinco anos, que aí sim nós 

vamos...  

Sempre vejo e percebo que quando eles 

chegam na adolescência, não temos muito a fazer por 

nossos adolescentes, a não ser trabalhar as nossas 

crianças para termos um futuro melhor. É um 

investimento, a partir do momento... Não é um gasto, 

é sim um investimento quando investimos nas nossas 

crianças de zero a cinco anos.  

Muito obrigada e que Deus nos abençoe. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Hudson Leal e Raquel 

Lessa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Continua em discussão. Deputado Euclério. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Senhor Presidente, Deputado Erick Musso, quero 

aqui, aproveitando a matéria, parabenizar a Deputada 

Eliana, mas também registrar um fato que venho há 

cerca de um ano denunciando em Itacibá, Cariacica. 

A obra da rodovia José Sette foi abandonada 

pelo Governo. A empresa é a RDJ Engenharia. Já fiz 

vídeo lá e tenho fiscalizado, Deputado Da Vitória. 

E o que eles estão fazendo? Gastaram o 

dinheiro todo e não foi concluída a obra. E agora, 

como tem uma câmera da TV Gazeta lá no bairro, 

para enganar a imprensa e enganar a população 

passaram um asfalto Sonrisal em uma das ruas. Estão 

tentando recapear a principal, mas sem esgoto! 

Empresa RDJ!  

Asfalto Sonrisal! O Deputado Da Vitória está 

querendo saber o que é isso. É aquele asfalto 

porcaria, que quando bate a chuva vai saindo tudo. 

Sonrisal, você joga na água e ele derrete.  

Então eu quero falar isso aqui: no momento 

em que o comércio poderia se reerguer um 

pouquinho em Itacibá, está essa lambança feita pela 

RDJ, passando um asfalto Sonrisal na rua principal 
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de Itacibá, sem esgoto e sem nada, para enganar a 

população e a imprensa! E o que é pior, estão 

dizendo que vai acabar o Governo e eles vão ter 

que fazer outra licitação para refazer as obras! E 

quem paga isso, Deputado Da Vitória, é o povo! 

Um dinheiro mal gasto pelo atual Governo! 

E aí vou perguntar a V. Ex.ª: Como vou ter 

tranquilidade, Deputado Sergio Majeski, em 

aprovar uma conta dessas, onde o dinheiro vai 

embora e o povo fica à mercê de um serviço porco 

de empresas que se prestam a esse papel e de um 

Governo que faz um pagamento desses? 

O povo de Itacibá está sofrendo, gente! 

Como eu disse, era o momento de o comércio 

aquecer, Deputado Sandro Locutor, V. Ex.ª que é 

de Cariacica.  

Aí, está quebrando todo mundo. Já estava 

quebrando, agora piorou! A esperança era o clima 

de Natal, a época do Natal, mas esse Governo não 

faz nada!  

Isso tem que ser apurado, tem que ser 

investigado! Mas está sendo feita muita coisa errada 

nesse Governo, mas nós vamos ter chance - pelo 

menos quem ficou - de cancelar muitas dessas coisas, 

essas vendas absurdas que o Governo está fazendo, 

essas transferências, mas o caso de Itacibá, gente, 

está feio e não tem ninguém no estado que dê jeito 

nessa questão.  

Obrigado, senhor presidente.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

- PRB) - Não havendo mais quem queira discutir, 

em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

21 - Requerimento de Urgência n.º 

132/2018, da Deputada Luzia Toledo e do 

Deputado Doutor Hércules, Líder do MDB, ao 

Projeto de Lei n.º 296/2018, oriundo da 

Mensagem Governamental n.º 170/2018, que 

altera a Lei n.º 5.780, de 21 de dezembro de 

1998, que dispõe sobre a Política Estadual do 

Idoso e Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Idosa e dá outras 

providências.  

Requerimento de Urgência n.º 132 na íntegra 

localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl 

+clique): 

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

so2/Digital.aspx?id=69829&arquivo=Arquivo/Doc

uments/RU/155143596310122018-

assinado(7361).pdf#P69829  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam com 

estão. (Pausa) 

Aprovado.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

22 - Indicação n.º 891/2018, do Deputado 

Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para 

recapeamento asfáltico e sinalização na Rodovia 

Dalmácio Espíndula ES-264, no trecho entre a 

sede de Santa Maria de Jetibá e o Distrito de São 

João do Garrafão. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=69838&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/165441839110122018-assinado.pdf#P69838  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam com 

estão. (Pausa) 

Aprovada.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

23 - Indicação n.º 892/2018, do Deputado 

Nunes, ao Governador do Estado, para Estudo de 

viabilidade de alteração e/ou adequação das linhas 

de divisas municipais das comunidades de 

Córrego da Areia, Treze de Setembro, Rio do Sul, 

Córrego Pequi, Santo Angelo, São Judas, São João 

Bosco, Palmito, Palmitinho e Giral, que se 

encontram, de acordo com a Lei n.º 10.600/2016, 

como pertencente ao município de São Mateus, e 

que através de solicitação das comunidades 

referidas, tendo em vista o pertencimento, 

interação e integração, seja efetivada a correção e 

a transferência para o município de Jaguaré/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=69839&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/173452939910122018-assinado.pdf#P69839  
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME DOCUMENTOS 

DISPONIBILIZADOS NO 

SIALES 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam com 

estão. (Pausa) 

Aprovada.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (JAMIR 

MALINI - PP) - Encerrada a 2.ª parte do Expediente, 

senhor presidente.  
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O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Senhor presidente, pela ordem! Solicito a V. Ex.ª 

ouvir do Plenário a inversão da pauta para que 

possamos entrar na Ordem do Dia, preservada depois 

a fase dos Oradores. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam com 

estão. (Pausa) 

Aprovado, contra dois votos. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Senhor presidente, o senhor falou Oradores, não falou 

Comunicações.   

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Está assegurada a fase das Comunicações.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Não, senhor presidente. Ele requereu Oradores, não 

foi Comunicações. Estou falando para acertar.  

  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - V. Ex.ª como  advogado sabe que foi apenas 

um erro formal, mas que está assegurada a fase das 

Comunicações.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Estou pedindo para acertar o erro material porque 

quero ajudar a Mesa.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Passamos à Ordem do Dia.  

1. Discussão, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução n.º 44/2018.  

(1. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de 
Resolução n.º 44/2018) 

 
Convoco conjuntamente as Comissões de 

Justiça e de Cidadania, Deputado Nunes.   

E Comissão de Finanças.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(NUNES - PT) - Convoco a Comissão de Cidadania 

e Direitos Humanos. (Pausa) 

Há quorum, senhor presidente. Também 

convoco as Comissões de Finanças e de Justiça. 

(Pausa) 

Há quorum nas comissões. 

O projeto em discussão é o Projeto de 

Resolução n.º 44/2018, que cria, no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

o espaço da Assembleia Cidadã. 

 
Art. 1º Fica criado, no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - Ales, o “Espaço 

Assembleia Cidadã” com o objetivo 

de fortalecer a parceria entre o 

Poder Legislativo Estadual e o 

cidadão espírito-santense, 

oferecendo-lhe um conjunto de 

serviços públicos considerados 

essenciais para a consolidação e o 

fortalecimento da cidadania. 

 

Portanto, nosso parecer é pela aprovação e 

constitucionalidade, senhor presidente. 

Em discussão a matéria. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Primeiro, vou colher os votos dos membros 

da Comissão de Justiça.  

Companheiro Dary Pagung? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Esmael de Almeida? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Sandro Locutor? (Pausa) 

Também com o relator. 

Deputado Padre Honório? (Pausa) 

Com o relator. 

Acho que já foi aprovado na Comissão de 

Justiça. 

 
Passo a colher também os votos dos 

deputados que compõem a Comissão de Cidadania. 

Deputado Padre Honório? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Esmael de Almeida? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Dary Pagung? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputada Cláudia Lemos? (Pausa) 

Com o deputado... 

Aprovado na Comissão de Cidadania.  

 
Agora na Comissão de Finanças.  

Deputado Dary Pagung? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Esmael de Almeida? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputada Eliana Dadalto? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Hudson Leal? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 

Com o relator.  

Senhor presidente, aprovado por 

unanimidade nas comissões conjuntas. 

Devolvo a matéria. 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

Em Mesa para promulgação. 

2.  Projeto de Resolução n.º 20/2018. 

 

(2. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de 
Resolução n.º 20/2018) 

 

Convoco a Mesa Diretora. 

Deputado Enivaldo. 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor presidente, vou me 

prevalecer do prazo regimental até minha assessoria 

analisar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - É regimental. 

3. Projeto de Decreto Legislativo n.º 

145/2018.  

(3. Discussão única, nos termos 
do art. 235 do Regimento Interno, 
do Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 145/2018) 

 

Em discussão. (Pausa) 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PPS) - Quero 

discutir, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Da Vitória. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 
Senhor presidente, quero discutir também, senhor 

presidente! Discutir e encaminhar também, já faço 

tudo de uma vez! 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PPS) - Senhor 

Presidente Deputado Erick Musso, cumprimento V. 

Ex.ª, estendendo também o cumprimento aos nobres 

deputados e deputadas e à sociedade capixaba que 

nos assiste ao vivo pela TV Assembleia, profissionais 

de imprensa. 

O item 3 da pauta, hoje, que debatemos para 

poder votar, trata do projeto de decreto legislativo 

que aprova as contas do Governo do Estado referente 

ao exercício de 2017, conforme previsto no art. 56, 

inciso VI da Constituição Estadual: Submete ao 

plenário da Assembleia Legislativa as contas do 

governador referente ao ano de 2017. 

Esse parecer vem do Tribunal de Contas, já 

com a devida chancela do Tribunal que aprova as 

contas dos entes estaduais aqui do nosso estado, e é 

esta Casa que tem, constitucionalmente, a condição 

realmente de aprovar ou não as contas do Governo. 

E agora, o exercício de 2017 está sendo 

apreciado. Já passou pela Comissão de Finanças, 

Deputado Dary Pagung, pelas informações de V. 

Ex.ª, num amplo debate, mas com aprovação. 

O questionamento, e aqui o Deputado Sergio 

Majeski possivelmente o fará, tendo em vista que 

levanta uma tese pela mudança da regulamentação do 

Tribunal de Contas em 2012 que modifica a sua 

interpretação em relação ao gasto que é obrigatório 

sobre o que a Constituição manda de investir vinte e 

cinco por cento na educação. 

Pelas contas, deixaram de ser investidos 

setecentos milhões de reais na educação, mas com o 

atenuante que o Tribunal de Contas, através da nova 

resolução, colocando também os gastos dos inativos. 

É um questionamento que esta Casa tem o direito de 

questionar. 

Não sou técnico, mas uma coisa é certa: uma 

coisa que nós precisamos aqui é fazer justiça nesta 

Casa!  Lembro-me, alguns deputados estavam aqui 

em 2014, eu tinha sido reeleito, e houve um 

movimento, liderado pelo então deputado na época, 

que hoje é secretário do governador atual, Paulo 

Roberto Ferreira, foi até feito um constrangimento 

para que... Ele foi escalado e escalou uma tropa de 

choque para votar contra as contas do Governador 

Renato Casagrande que tinham sido aprovadas no 

Tribunal de Contas! 

Olha só como é o destino! Hoje, o 

governador atual é o mesmo que está entregando o 

Governo que tem muitos simpatizantes aqui nesta 

Casa. Já pensou se nós aqui estivéssemos fazendo um 

movimento que não fosse técnico, justo? Estaríamos 

todo mundo aqui escalando também e às vezes até 

fazendo um movimento com compromisso para o 

próximo Governo. 

E o que estou falando aqui é porque vivenciei 

isso! No plenário desta Casa, não permiti que 

injustiça fosse feita! A memória é só ativar porque 

são quatro anos, somente! 

Em 2014, quando o Governador Renato 

Casagrande estava aí no seu exercício, no final do seu 

Governo, mas o Govenador Paulo Hartung já tinha 

ganhado a eleição, então as pessoas já estavam 

atuando aqui em favor do novo Governo do Paulo 

Hartung. 

Olha, esta Casa não é Casa de se fazer 

injustiça! Esta Casa é Casa de se fazer justiça! Nós 

temos que questionar o Tribunal de Contas, como o 

Deputado Sergio Majeski em um debate aqui, e 

mudarmos as regras também, se for necessário. 

Agora, votar de acordo com a conveniência de cada 

partido, de cada parlamentar, eu acho que isso não 

deveria ser o que aconteceu.  

Ainda bem que nós aqui nos movimentamos, 

Deputado Theodorico Ferraço, e conseguimos que as 

contas pudessem ser aprovadas, mas muita gente já 

tinha vendido seu espaço para o futuro. O dia de 

manhã não pertence ao cidadão, não, Deputado 

Euclério Sampaio, pertence a Deus.  
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E a fotografia de hoje é uma bela fotografia 

para mostrar às pessoas que os valores que nós temos 

na vida são de cumprir compromisso. Esse 

governador atual, que acabou com a Polícia Militar, 

acabou com a segurança do nosso estado, recebeu o 

que ele deveria receber: a negativa da sociedade 

capixaba através do manifesto que a população deu 

antes de ele registrar candidatura - é bom de se 

lembrar!  

Pode ficar vendendo futuro, de acerto fiscal... 

Não é assim, não! Quem conhece é quem vive aqui, 

que sabe como que está ruim a segurança do nosso 

estado, como está ruim a valorização dos nossos 

profissionais da educação - o pior salário de várias 

categorias do nosso Espírito Santo. Vai vender 

conceito? Vai vender conceito para onde? Só se for 

em troca de comenda mesmo, como foi com o 

ministro do Supremo.  

Se não for dessa forma, não vai vender 

conceito, porque aqui, no Espírito Santo, nós 

precisamos do novo modelo de política, e quem sabe 

o que quer é o cidadão capixaba, que já deu cartão 

vermelho para esse governador, e agora estaremos 

aqui promovendo justiça. Se tiver que ser votada a 

favor, nós vamos votar a favor, porque ninguém me 

pediu para votar contra as contas do governador; nem 

o governador, que vai tomar posse daqui uns dias, 

discutiu nenhum assunto sobre isso. Acho que se for 

discutir, a única coisa que ele ia me pedir é para fazer 

justiça. Obrigado, presidente! 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Doutor Rafael Favatto e 

Marcos Bruno) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Causa-me estranheza... Eu tenho repetido várias 

vezes, eu fui autor da denúncia à Procuradoria-Geral 

da República sobre a questão de que o Espírito Santo, 

desde 2010, não cumpre o mínimo de vinte e cinco 

por cento na educação. Isso virou uma ação de 

inconstitucionalidade no STF, está na mão da 

Ministra Rosa Weber, que já pediu a todos para se 

manifestarem. Já se manifestaram. 

E é curioso que ontem eu vi um pedaço da 

reunião da Comissão de Finanças da Assembleia, e 

isso sequer é debatido aqui. É como se isso não 

existisse. É como se essa resolução fajuta do Tribunal 

de Contas, que garante ao Governo do Estado usar 

dinheiro da educação para pagamento de pensionistas 

e de aposentados, fosse regular. É tão primário isso 

que, se isso fosse possível e fosse constitucional, o 

Governo Federal e o Governo de todos os outros 

estados estariam fazendo a mesma coisa.  

Olha só, nos quatro anos do Governo 

Hartung, fechando agora, pelos nossos cálculos, são 

dois bilhões e setecentos milhões de reais que 

deixaram de ser investidos na educação. O Tribunal 

de Contas, aí salvou o relatório do conselheiro 

substituto, João Luiz Cotta Lovatti, que levanta mais 

uma vez essa questão. Aliás, ele levanta duas 

irregularidades. A primeira, o descumprimento do art. 

150, § 6.º, da Constituição Estadual, e o art. 5.º, do 

inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, na sua 

formulação, permitindo inferir a inexistência de 

planejamento e análises técnicas adequadas sobre as 

receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, 

remissões, subsídios e benefícios de natureza 

financeira, tributária e creditícia. Quer dizer, uma 

coisa que nós temos batido aqui, como se dá a 

isenção fiscal. 

E, depois, ele reforça a questão dos vinte e 

cinco por cento da educação. Quer dizer, mais uma 

vez, eu vou frisar, o art. 212 da Constituição é claro: 

vinte e cinco por cento para a educação e acabou. E é 

regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases 

brasileira, arts. 70 e 71. Não precisa ser formado em 

Direito, nem em Contabilidade, nem nada. É só ir lá e 

ler. É muito claro! A lei é passível de interpretação, 

mas, nesses casos, não têm interpretação, não tem 

uma vírgula nos arts. 70 e 71, da LDB, que 

regulamenta o art. 212, da Constituição, que vá dizer 

que dinheiro de educação do MDE pode ser usado 

para aposentadoria. Isso é uma maquiagem, isso é 

uma farsa imensa.  

Além do fato de termos denunciado isso na 

Procuradoria-Geral da República e hoje está na mão 

da ministra no STF, denunciamos o outro crime do 

Governo, que é mentir para a União. Na verdade, me 

pareceu muito favorável ao Governo Hartung ter 

mandado a Ana Paula Vescovi para a Secretaria do 

Tesouro Nacional para ajudar a acobertar isso. 

Porque, obviamente, o Governo está mentindo para a 

União, tanto que fizemos a denúncia no Ministério 

Público Federal aqui, e a Polícia Federal está 

investigando também esse crime do Governo, que é 

mentir para a União. Porque se você não pegar ali e 

esmiuçar o Orçamento, fica parecendo que, na 

verdade, o Governo está investindo vinte e seis, vinte 

e sete por cento. Quando, na verdade, no ano de 

2017, que são as contas que estão aqui, e está no 

relatório do conselheiro substituto, Lovatti, 20.6 

foram investidos. Quer dizer, só no ano passado, 

cerca de setecentos milhões de reais foram desviados 

para pagar recursos previdenciários, ao invés de ter 

sido investido em educação.  

Então, não é possível que, ano após ano, isso 

nem sequer é discutido pela Assembleia. É como se a 

gente tivesse falando de uma coisa hipotética, quando 

as coisas estão completamente comprovadas.  

O Tribunal de Contas, com essa resolução 

maluca, feita em 2012, não tem autoridade para fazer 

resolução que venha se sobrepor a um artigo da 

Constituição Federal. Isso é o cúmulo do absurdo. E 

se faz de conta que isso é normal, que está tudo bem. 

Então, se tivesse tudo bem, todos os estados da 
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Federação estariam fazendo a mesma coisa. Se 

pudesse tirar dinheiro da educação para pagar a 

Previdência, então, o próprio Governo Federal, que 

tem o calcanhar de Aquiles também com a questão 

previdenciária, estaria tirando os dezoito por cento, 

que tem que investir na educação superior, para pagar 

professor nas universidades. E isso não ocorre.  

E causa espécie ver o Governador Paulo 

Hartung ainda dizer que este estado é nota A, que é 

exemplo, etc., mascarando dessa forma, e com a 

conivência, obviamente, de órgãos como a 

Assembleia. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Euclério Sampaio 

e, em seguida, o Deputado Bruno Lamas.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Senhor presidente, vou ser coerente com minha 

posição, mesmo porque, no passado, Deputado 

Enivaldo, fui o único que votou contra as contas do 

ex-governador e futuro, Renato Casagrande. E, para 

que eu não incorra no arrependimento também, vou 

me abster de votar e vou botar os motivos. Primeiro: 

têm os motivos todos ditos pelo Deputado Majeski; 

segundo: as inúmeras denúncias feitas por mim 

durante esses anos todos, desta tribuna, a este 

Governo. E, com toda a vênia dos parceiros do 

governador, tem uma quadrilha dentro do Governo. 

Tem uma quadrilha, Deputado Ferraço. E falo isso 

todos os dias, e ninguém toma providência. Ninguém 

neste estado toma providência.  

Por último, as contas chegaram à Comissão 

de Finanças dia 03 de dezembro, e foram votadas de 

forma açodada por esta Casa, na comissão, sem 

ninguém ter direito a vistas do processo. Ninguém.  

Como é que vou votar uma conta a favor ou 

contra, Deputado Da Vitória, se não sei o que está lá 

dentro? Se esta Casa, que deveria ser a titular do 

Direito, e o Tribunal de Contas um órgão auxiliar, o 

Tribunal de Contas perde o prazo. Sempre é assim, 

ninguém toma nada em face dela, e a gente tem que 

cumprir o prazo e não tem acesso às contas.  

Respeito o pensamento de cada um, mas 

tenho o meu. Vou ser coerente, não vou ser um mero 

homologador, expectador nesta Casa de Leis, não. 

Quero votar a favor ou contra, mas de contas que 

conheço, Deputado Ferraço. Essas não conheço.  

Foi-me negado pelo presidente da comissão 

sob a justificativa fajuta de que o prazo estava 

expirado. E, pasmem, já chegou à comissão, 

Deputado Erick, sem prazo. Como vou analisar?  

O Deputado Da Vitória tem que estudar um 

pouquinho mais do Regimento, porque se ele 

estivesse aqui, iria ver que pedi vistas e me foi 

negada. Justamente, Deputado Da Vitória, o que 

estou dizendo aqui.  Não posso votar umas contas 

dessas, Deputado Da Vitória. Porque não quero 

incorrer no mesmo erro que já tive no passado, e 

quero ser coerente com meu procedimento.  

Então, não vou votar contra porque tem uma 

quadrilha dentro do Governo. Eu vou condenar algo 

que eu não conheço? Nem vou votar a favor porque 

eu tenho mais medo ainda de votar a favor de umas 

contas dessas. Então, vou me abster, vou deixar com 

a consciência de V. Ex.
as

 porque eu sei que vai ser 

aprovado, a base do Governo é maior nesta Casa. 

Mas eu não quero cometer uma injustiça que quase 

participei no passado, mas, por sorte, consegui ajudar 

a solucioná-la. 

Obrigado, senhor presidente. 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Theodorico 

Ferraço. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Senhor presidente, senhoras e senhores 

deputados, não há como um dia depois do outro. 

Algum tempo atrás, eu era convidado a ir ao 

Palácio, como presidente desta Casa, para receber um 

grito de amizade, de carinho, que não deixasse votar 

as contas de Renato Casagrande. Hoje, vota-se as 

contas do governador sem que nenhum deputado - 

pode ser quem quer que seja, afilhado do governador, 

filho do governador - possa dizer que tenha lido ou 

tenha visto essas contas.  

O povo tem que saber disto, que a 

Assembleia vai votar as contas do Governo de um 

ano sem saber o que está votando. Aí eu perguntaria: 

com tanta denúncia que o Deputado Euclério fez, foi 

analisado por acaso alguma coisa ou o Deputado 

Euclério estava fazendo besteira aqui, estava falando 

bobagens sem provas, sem documentos? Deixa-se 

acreditar que o Euclério fez denúncias vazias porque 

não existe nada, não se apurou nada. Nas contas, não 

aparece nada.  

Mas eu tenho uma reclamação. Eu me 

recordo que junto com Enivaldo dos Anjos, Cacau 

Lorenzoni e mais dezenove senhores deputados, 

comparecemos perante o imperador de Roma para 

levar um cheque de vinte e cinco milhões para ele. 

Vinte e cinco milhões que a Assembleia economizou. 

Não foi a Presidência ou a Mesa que economizou, 

não; todos os deputados.  

Aqui tinha um sentido disciplinar de 

honradez de todos os senhores deputados em gastar o 

mínimo necessário para dar o exemplo ao Brasil e se 

tornou a Assembleia de exemplo para o Brasil, como 

a que menos gastou e mais transparente. E foram 

entregues vinte e cinco milhões.  

E ali, todos os deputados, solenemente: Este 

dinheiro é para fazer uma UTI no Caparaó, no 

hospital de Iúna, seis milhões e quinhentos; o outro 

um milhão para o hospital de Linhares, que 

agonizava; outro, para Colatina; outro, para o 

Hospital Infantil de Cachoeiro. E eu não tenho notícia 
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nenhuma, Deputado Da Vitória, que o governador 

tenha honrado não com sua palavra, não; mas com o 

espirro, pelo menos, da sua palavra. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes) 

 

O Sr. Da Vitória - (PPS) - Mas você acha 

que não dá tempo de ele fazer ainda, não, deputado? 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - De ter absolutamente dito aos deputados 

como ele disse: É sagrado. Vai ser empregado na 

saúde esse dinheiro. Eu, até hoje, não tenho notícias 

de que isso aconteceu.  

Nas suas contas, que estão aí, será que, por 

acaso, tem lá que foi dado esse dinheiro para esses 

hospitais? Não sei. Pode até ter tido uma boa 

intenção, e o inferno está cheio de boas intenções, de 

dizer que não empregou isso em uma coisa, mas 

empregou em outra e que é a mesma coisa. Mas qual 

é a vergonha na cara que eu tenho e os dezenove 

deputados que lá se foram de não cobrar, neste 

momento, por que não foi cumprido esse 

compromisso? 

Da mesma forma, as chamadas torres de 

celular, que foram até coordenadas pelo Deputado 

Enivaldo dos Anjos, sendo destinadas a vários 

lugares e, depois, os donos da telefonia colocaram 

uma meia dúzia onde interessava eles, onde dava 

mais lucro. 

Então, eu estou em dúvida hoje. Vai ser uma 

injustiça eu votar contra as contas, se no passado eu 

me negava também a votar simplesmente? Porque o 

Tribunal de Contas aprovou as contas do senhor 

Renato como hoje aprova as do Paulo Hartung.  

Mas eu pergunto aqui: o deputado que 

conhece a prestação de contas com todos os seus 

dizeres nos débitos e nos créditos, por favor, levante 

a mão e venha aqui dizer que tem conhecimento e 

que pode nos aconselhar com toda a honestidade, sob 

pena do juramento em cima da Bíblia, que é 

aconselhável aprovar essas contas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Bruno Lamas.  

Solicito à assessoria da Mesa que forneça ao 

Deputado Bruno as contas. Ele quer estar com elas 

em mãos, na hora do discurso. (Pausa)  

Marquinhos já está indo entregar. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

presidente, Deputado Erick Musso, senhores 

deputados e deputadas, aqueles que visitam a 

Assembleia Legislativa. Quero pedir para a equipe 

técnica, se puder, para colocar um pouquinho mais de 

som aqui no microfone. Minha voz não é tão forte 

como a do Deputado Theodorico Ferraço. 

É um momento importante aqui da 

Assembleia Legislativa, onde os deputados e 

deputadas podem exercitar uma de suas principais 

prerrogativas, a de fiscalização. Fui antecedido por 

alguns colegas colocando o ponto de vista, colocando 

a dificuldade de interpretar um documento tão 

complexo em tão pouco tempo. É logico que o 

parecer do Tribunal de Contas, que é o parecer 

técnico, até porque, lá no Tribunal de Contas, passou 

pelas mãos dos conselheiros, mas passou pelas mãos 

dos técnicos, dos auditores. Isso tem um peso muito 

grande, afinal de contas esta também é a finalidade 

do Tribunal de Contas. Até pedi aqui que a técnica 

me fornecesse o parecer do Tribunal de Contas. Estou 

aguardando aqui para usar no meu pronunciamento. 

Mas eu também quero fazer aqui, relembrar, 

resgatar a memória dos capixabas para alguns fatos. 

Eu pude presenciar. Ninguém me falou. Eu vivi. Eu 

estou aqui há quase quatro anos. Eu estou deputado, 

permaneci deputado e fui deputado durante a 

transição do Governo Casagrande para o Governo 

Paulo Hartung. Eu estou aqui pela vontade popular e 

estarei, graças a Deus, na transição do Governador 

Paulo Hartung devolvendo o Governo às mãos do 

futuro Governador Renato Casagrande. 

Eu estou dizendo que eu vivi, ninguém me 

falou, porque eu vi a atrocidade que tentaram fazer 

com Renato Casagrande. Se existe momento para se 

registrar, é este, até porque o Deputado Bruno Lamas 

e muitos que me antecederam não vamos devolver na 

mesma moeda, não vamos fazer daquilo que nós não 

comungamos, daquilo que nós não concordamos uma 

pratica no nosso dia a dia. Tem que prevalecer a 

técnica, tem que prevalecer o equilíbrio, tem que 

prevalecer a análise debruçada, detalhada dos 

membros do Tribunal de Contas, mas o que tentaram 

fazer com Renato Casagrande e o que o Governador 

Paulo Hartung e sua equipe tentaram fazer aqui na 

Assembleia Legislativa é algo que tem que se apagar 

da história. Seguraram as contas, tentaram adiar, 

tentaram o máximo que foi possível para tornar o ex-

Governador inelegível nas eleições, agora neste ano 

que o consagrou Governador pela maioria de todos os 

capixabas, em uma eleição de primeiro turno, com 

seis concorrentes. Depois abriram CPI, teve uma CPI 

aqui, todo mundo lembra-se dessa CPI. Em alguns 

momentos eu participei porque eu era membro 

suplente e eu me fazia presente, e aí, na ausência de 

um colega ou outro eu me sentava à Mesa. E ali, mais 

uma vez, uma tentativa de cortar, de matar 

politicamente, de colocar aquilo que não existe, que 

era colocar manchas, colocar culpas.  

Ora, as contas haviam chegado com parecer 

pela unanimidade de todos os auditores do Tribunal 

de Contas, pela aprovação. E os conselheiros 

também, na sua unanimidade, opinando e sugerindo 

pela aprovação. E tentaram fazer da Assembleia, mas 

não conseguiram. E tentaram estimular a Assembleia 

a fazer covardias. Aí, nada como um dia após o outro, 

nós estamos aqui em outro momento, em outro 

cenário, em posições inversas. E essa não é a última 

prestação de contas do atual Governo que virá a 
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votação na Assembleia Legislativa. Nós sabemos que 

o ano que vem a próxima Assembleia terá a 

oportunidade e a obrigação de votar as contas do ano 

de 2018, do atual Governo, e assim, 

consequentemente e sucessivamente. 

Espero que isso fique na história, fique na 

memória, que seja um aprendizado. Nós vamos votar 

pela aprovação. Eu contesto algumas decisões 

políticas, eu contesto a paralisação dos investimentos; 

eu contesto que priorizaram - e eu discordo - 

prefeitos em detrimento de outros prefeitos; eu 

contesto que acabaram com o fundo de apoio aos 

municípios; eu contesto uma série de coisas. Até 

mesmo alguma incompetência de gestão em tocar 

obras importantes, como o Contorno do Mestre 

Álvaro, como o Faça Fácil, como a Escola Aristóbulo 

Barbosa Leão, entre tantas outras. Mas aqui, no que 

tange aos números, aos orçamentos, ao que foi 

disponibilizado para as secretarias, aí prevalece o 

parecer dos técnicos do Tribunal de Contas. E o 

parecer que chegou à Assembleia, Deputado Erick 

Musso, quero agradecer ao meu amigo, Deputado 

Euclério, por ter buzinado, mas Deputado Erick, o 

parecer que chega a esta Casa, do Tribunal de Contas, 

pergunto a V. Ex.ª, é pela aprovação das contas. E, 

assim, isso é importante no encaminhamento da 

nossa decisão, do nosso voto. Mas, relembrando, 

Deputado Euclério, antes de apertar aí, relembrando 

aos capixabas, tem muita gente que usa do discurso: 

Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E 

que isso seja uma página virada na história do Estado 

do Espírito Santo e na nova política que se aproxima 

e que se apresenta para os brasileiros. 

Tenho dito, senhor presidente. 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Enivaldo dos 

Anjos, para discutir. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, 

observando atentamente a manifestação do Deputado 

Sergio Majeski, em outra oportunidade já tive 

prestando atenção e concordo em tese com o 

argumento apresentado por ele. 

Eu só quero fazer referência que o ordenador 

de despesa segue orientação do Tribunal de Contas. 

O argumento dele quanto ao Tribunal fazer uma 

resolução permitindo alguns gastos como o gasto da 

educação ou da saúde, não são de responsabilidade 

do gestor. Até porque essa resolução vale para o 

Governador como vale para os prefeitos. Existem, 

realmente, alguns entendimentos de que o Tribunal 

não poderia ter essa resolução permitindo esses 

gastos. Agora, é evidente que não só o Governador, 

como os prefeitos, estão estabelecendo gastos na 

orientação do Tribunal porque existe a resolução. 

Então os gastos não são, realmente, esses gastos 

alegados, não são realmente gastos da educação. Mas 

tanto o governo atual quanto o governo futuro, se não 

mudar a resolução, vai apresentar esses gastos como 

despesa de educação. Quem é que orienta o gestor? É 

o Tribunal de Contas. Acho que essas contas foram 

apreciadas por um dos conselheiros que se dedica 

tecnicamente de forma bem conclusiva e observadora 

aos procedimentos sob sua relatoria, como também 

dos demais.  

O que quero dizer é que compete ao Tribunal 

de Contas fazer a apreciação técnica da 

documentação. E a apreciação técnica da 

documentação diz que elas estão certas. Mas a 

Assembleia pode votar politicamente. Não é porque o 

tribunal recomendou a votação favorável que o 

deputado é obrigado a acompanhar. Embora, em 

prestação de conta, é de se respeitar até pela história 

criada desde Ruy Barbosa, criar um órgão 

exatamente para dar apoio aos municípios, aos 

estados e ao Governo Federal sobre a validade dos 

gastos de acordo com a legislação.  

Observei aqui também que foi dito que foram 

feitas denúncias e que essas contas não podem ser 

votadas por causa das denúncias que foram feitas. 

Olha, acredito que todas as denúncias feitas aqui 

estão em apuração. Só que as contas que estão sendo 

julgadas hoje são de governador, não são de ato de 

gestão. Esses competem aos secretários e, 

evidentemente, não fazem parte das contas do 

governador. O governador aqui em tese presta contas 

sobre os gastos da educação e da saúde, recursos 

vinculados. E isso foi visto pelo Tribunal, como os 

recursos foram aplicados de acordo com a legislação.  

Procede a reclamação do Deputado Sergio 

Majeski. Faço coro com parte dela de que o Tribunal 

deveria derrubar essa resolução. A resolução acaba 

prejudicando a finalidade específica do recurso, que é 

de atender a educação e a saúde. Agora, o gestor não 

pode ser punido por aquilo que o órgão técnico tem 

condições de fiscalizar e ele diz que está correto. 

Então, o ato acaba sendo admitido como certo por 

existir uma resolução que permite.  

A ação do Deputado Sergio Majeski no 

Supremo, acredito que vai ser, inclusive, vitoriosa. Se 

você observar o texto da lei, você percebe que o gasto 

tem que ser específico, de acordo com a Constituição, 

que é com a finalidade única na educação e não nos 

subterfúgios que possam permitir. É como aquela 

velha lei que permitia que o prefeito ou o governador 

asfaltasse ou calçasse uma rua porque tem uma 

escola naquela rua. Isso há tempos acontecia, como 

também acontecia de comprar um carro para a 

educação e botar no gabinete do prefeito. Isso acabou 

sendo vetado diretamente pelos tribunais, que hoje 

não aceitam esse tipo de despesa, mas elas já 

ocorreram. Na época que ocorreram, foram 

aprovadas por quê? Porque era orientação do 

Tribunal. 

Acredito que as contas - até pelo fato de 

serem relatadas, da forma que foram relatadas -, a 

orientação técnica é pela aprovação, mas acredito que 

todos têm o direito de individualmente fazer o voto 

da forma que desejar, porque o nosso voto não 
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precisa cumprir a orientação do Tribunal. Vou 

acompanhar a orientação do Tribunal porque entendo 

que ela foi dentro dos parâmetros legais e dentro das 

leis existentes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação. 

Os deputados que aprovam... 

V. Ex.ª? Deputado José Esmeraldo.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Senhor presidente, senhores deputados... 

Tenho dez minutos, não são cinco. Tenho 

dez! (Pausa) 

Por que vocês estão balançando a cabeça com 

cara de velho? Parece com cara de velho. Sua cara 

ficou trezentos anos mais velho do que é. 

Senhor presidente, senhores deputados, vir 

aqui na tribuna desta Casa e aprovar as contas do 

Governador Paulo Hartung é uma honra para este 

deputado. É uma honra! E acredito que aqueles que 

por um motivo ou por outro não votarem favorável, 

acredito que seja picuinha. Deve ser alguma picuinha. 

Porque o governador deu demonstração em todo o 

país, todo o país, que o Espírito Santo é um estado 

saneado. É um estado que é referência. É importante 

falar isso. É referência para o país. 

Nós que somos parlamentares, deputados e 

deputadas, é bom para nós também. Você ter lá no 

Palácio Anchieta um homem do quilate e da 

competência do Paulo Hartung, um administrador 

nato. Que soube escolher os seus assessores: 

Planejamento, Fazenda. Tem alguns deputados aqui 

que ficam desesperados, mas deveriam vir aqui e 

falar bem do governador. Em vez de falar coisas que 

não têm nada a ver, porque o governador foi um 

excelente administrador.  

Tem que falar português claro. Se não 

tivesse, eu chegaria aqui e falava também. Salário em 

dia, ou vocês acham que isso não representa nada 

para o funcionário público? Salário em dia. As contas 

foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Qual foi o 

conselheiro que foi o relator das contas? Tem muita 

gente que não sabe aqui. Foi o Chamoun.  

Rodrigo Chamoun, que é um cara 

criterioso. Só está faltando voltar aqui à 

Assembleia, porque nunca mais ele apareceu aqui 

na Assembleia. Ele era deputado estadual. Dá uma 

vinda aqui Chamoun. Apareça um dia aqui. A sua 

presença vai ser bem vinda. 
É aquilo que eu digo. Queria até que o 

Deputado Ferraço, que é um cara brilhante, votasse 

favorável. Quem sabe que o Deputado Euclério 

também não vote? Quem sabe que ele também não 

pode votar? O Deputado Federal Da Vitória também. 

Isso aí é uma atitude de grandeza. O mandato está 

acabando. Essa que é a verdade. Está acabando o 

nosso mandato. Infelizmente, muitos amigos 

deputados e deputadas aqui não estarão conosco a 

partir de fevereiro. Infelizmente, mas essa 

Assembleia, Deputado Euclério, foi muito 

importante.  

V. Ex.ª foi importante para que o Governo do 

Estado também chegasse aonde chegou. Essa que é a 

verdade. Todo mundo contribuiu. Governador, 

secretários, Assembleia Legislativa, esse que é o 

pensamento. Não vamos com um pensamento de 

dividido aqui não. Pensamento dividido é 

pensamento atrasado. Deputados aqui desta Casa são 

pessoas preparadas, essa que é a realidade, a verdade. 

Por isso é muito tranquilo vir aqui na tribuna 

e fazer minha fala em cima de um nome que é 

respeitado no país, respeitado em todo o país. Agora 

mesmo esteve lá na GloboNews, lá na Lo Prete, deu 

uma entrevista lá fantástica. E foi convidado.  

Então, eu acho que vai acabar o nosso 

mandato - esse mandato foi um mandato difícil para 

todos os deputados - e com certeza nós vamos, a 

partir de fevereiro, caminhar, quem sabe juntos. 

Quem sabe? Vai depender do Executivo. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PPS) - Senhor 

presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Da Vitória. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PPS) - Senhor 

presidente, é bastante coerente que a Mesa Diretora, 

através de V. Ex.ª, possa retirar de pauta esse projeto 

de resolução que aprova as contas do governador do 

estado, tendo em vista que chegou aqui dia 03. São 

mais de mil e seiscentas páginas e o Tribunal de 

Contas tem manifestação contrária, não tem 

unanimidade em relação às contas do governador. 

É necessário, é prudente e é importante que 

esta Casa, que chancela as contas do ente mais 

importante do Espírito Santo, que é o Governo do 

Estado, que entrega o orçamento oriundo 

principalmente do imposto sofrido do cidadão para 

melhorar a qualidade de vida dos nossos capixabas 

- e muita coisa deixou de acontecer - que nós, 

enquanto legisladores, possamos nos aprofundar 

um pouco melhor. 

Isso saiu da Comissão de Finanças esta 

semana agora sem um amplo debate. A minha 

sugestão é que V. Ex.ª possa baixar de pauta para 

que nós possamos nos debruçar um pouco melhor e 

fazer o papel legislativo e votar em outro tempo 

essas contas, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

- PRB) - Em votação... 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

- PRB) - Deputado Dary. 
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O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Eu 

gostaria, como presidente da Comissão de Finanças, 

orientar meus colegas o voto SIM, uma vez que a 

comissão analisou as contas, vieram do Tribunal de 

Contas na relatoria do nosso Conselheiro Rodrigo 

Chamoun sem ressalvas e eu gostaria muito que o 

Plenário votasse SIM. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PPS) - Senhor 

presidente, o senhor está colocando já o projeto em 

votação? 

Eu quero pedir a V. Ex.ª verificação de 

quorum antes. 

 
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Eu quero 

ratificar o pedido do Deputado Josias Da Vitória.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - É regimental. 

Iniciada a recomposição de quorum. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Solicitar aos deputados Josias Da Vitória e 

Bruno Lamas que possam registrar as presenças, haja 

vista que eles que fizeram o pedido de verificação de 

quorum. 

Solicitar ao Deputado Bruno, que pediu 

verificação de quorum, que possa registrar sua 

presença. 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam 

à chamada os Senhores Deputados 

Bruno Lamas, Doutor Rafael 

Favatto, Eliana Dadalto, Esmael de 

Almeida, Euclério Sampaio, 

Hudson Leal, Marcos Bruno, 

Padre Honório e Theodorico 

Ferraço) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Cláudia 

Lemos, Da Vitória, Dary Pagung, 

Doutor Hércules, Enivaldo dos 

Anjos, Erick Musso, Gildevan 

Fernandes, Jamir Malini, Janete 

de Sá, José Esmeraldo, Luiz 

Durão, Marcelo Santos, Nunes, 

Raquel Lessa, Sandro Locutor e 

Sergio Majeski) 

 

Em votação. (Pausa) 

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Bruno Lamas) 

O SR. DA VITÓRIA - (PPS) - Eu voto 

contra, senhor presidente. A justificativa eu quero 

fazer. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Contra dois votos. 

Contra três votos. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Senhor presidente, quero que conste que eu não voto. 

Eu não votei. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Você se absteve? 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Abstive-me. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Contra Sergio Majeski, contra o voto do 

Deputado Da Vitória e contra o voto do Deputado 

Euclério. 

Majeski, para justificar voto. 

Deputado Euclério Sampaio não teve direito 

a voto, porque não registrou presença. 

Deputado Majeski com a palavra, para 

justificar voto. 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto) 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - O 

trabalho, creio que o trabalho de todos os 

parlamentares aqui seja sério e creio que todos que 

vêm para cá, vêm preparados para votar, sabem o que 

estão votando.  

Então hoje aqui, alguns deputados se 

manifestaram de uma forma... Eu achei de certa 

forma deselegante dizer que não sabiam o que 

estavam votando. Eu sei o que estou votando. Eu sei 

exatamente o que estou votando, por que estou 

votando e me fundamento. E quando venho aqui, não 

venho nem para espezinhar ninguém, nem para fazer 

picuinha e nem para puxar o saco. 

Eu faço o meu trabalho, Deputado Da 

Vitória, pautado na constitucionalidade, na 

legalidade, nos fatos, nos números e no meu estudo, 

no meu aprofundamento junto com a minha equipe. 

O que eu venho dizer aqui, não são coisas meramente 

opinativas: porque eu acho, porque a Globo disse ou 

porque não sei quem disse. É baseado na 

documentação. E tudo aquilo que eu disse aqui e eu 

fui o autor da denúncia na Procuradoria Geral da 

República e que se não tivesse fundamento o 

Procurador geral da república na época, Rodrigo 

Janot, não teria acatado a nossa denúncia e muito 

menos teria aceitado o processo de 

inconstitucionalidade no STF. 

Portanto, o que nós denunciamos é seríssimo. 

E se não tivesse fundamento, eu repito, todas as 

unidades da Federação estariam fazendo a mesma 
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coisa, e a União também. E volto a dizer: o Tribunal 

de Contas não tem a prerrogativa de criar resolução 

que se sobreponha a artigos da Constituição.  

Como é possível a Constituição, no seu artigo 

212, dizer que vinte e cinco por cento têm que ser 

investidos na educação em estados e municípios, 

regulamentam essa situação os artigos 70 e 71 da 

LDB, e aí um tribunal de contas diz assim: Não, o 

dinheiro que vai para a Educação, que é o MDE, 

pode sim ser usado para a Previdência. Nem a 

própria Assembleia Legislativa poderia criar uma lei 

nesse sentido, porque isso se chocaria diretamente 

com a Constituição Federal, quanto mais uma 

resolução de um tribunal de contas!  

É obvio que, infelizmente, a relatora deste 

caso no STF, que é a ministra Rosa Weber, ainda não 

deu o seu veredito final, mas, um dia, é uma bomba 

relógio que está sendo armada aqui no Estado. Só 

neste Governo foram dois bilhões e setecentos 

milhões. Considerando que Casagrande também não 

cumpriu nos últimos dois anos, isso já está chegando 

a mais de cinco bilhões, e um dia alguém vai ter que 

devolver isso para a educação. É um passivo imenso 

que o Estado está criando e que vai estourar na mão 

de algum Governo.  

É tão claro isso, é tão claro, que na 

manifestação pedida pela ministra Rosa Weber ao 

Tribunal de Contas do Espírito Santo, no final o 

próprio parecer do Tribunal de Contas diz assim: 

Mas, se o entendimento for que a resolução tiver que 

ser derrubada, tem que haver um prazo e uma 

negociação para regulamentar, e etecetera. De tão 

certo que eles sabem que isso vai ser derrubado e que 

esse dinheiro vai ter que ser devolvido em algum 

momento.  

Então, quero deixar muito claro que todos os 

meus posicionamentos em cima de projetos, 

prestações de contas, não são meramente opinativos, 

são baseados naquilo que diz a lei, a Constituição, 

nos números, nos fatos, e apenas isso. Agora, como 

disseram muito bem aqui o Deputado Enivaldo e 

outros, cada um vota de acordo com sua consciência. 

A votação aqui é política, não necessariamente 

técnica. Mas eu me valho apenas pela técnica, pelo 

meu entendimento em cima daquilo que é o legal, o 

constitucional e que deveria ser o lógico de ser feito.  

Assim como não votei nem na aprovação do 

orçamento, não voto na aprovação das contas, porque 

não há lógica e eu tenho coerência sobre aquilo que 

eu falo. Não digo uma coisa em um momento, para 

dizer outra em outro. E tudo aquilo que eu digo está à 

disposição. Nós temos ampla documentação de como 

foi a nossa denúncia, tudo muito bem documentado 

para quem quiser ler, para quem quiser se apoderar 

disso, para quem quiser tomar conhecimento, para 

saber do que nós estamos falando. 

Muito obrigado, presidente! 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Esmael de Almeida, 

Euclério Sampaio, Marcos Bruno, 

Pastor Marcos Mansur e 

Theodorico Ferraço) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Da Vitória. Logo 

em seguida o Deputado Marcelo Santos e, logo em 

seguida, o Deputado Bruno Lamas e a Deputada 

Janete. 

 

O SR. DA VITÓRIA - (PPS) - Senhor 

Presidente, vamos recapitular aqui a sessão de hoje. 

Eu vim a esta tribuna, fiz um registro do tempo em 

que estava aqui reeleito, em 2014, e não aceitei que 

se promovesse injustiça.  

Naquele tempo, a Casa tinha condições até de 

que nós pudéssemos ter essas informações com um 

pouco mais de flexibilidade e tempo. É importante 

para a sociedade capixaba, Deputado Theodorico 

Ferraço e Deputado Bruno Lamas - que não tiveram 

tempo de registrar as presenças, mas se fazem 

presentes aqui -, esse projeto chegou dia 14/05/2018, 

aqui nesta Casa. Precisamos acreditar que a 

manifestação da Comissão de Finanças vai identificar 

as possíveis irregularidades e submetê-la com um 

prazo maior.  

A conclusão foi no dia 10 de dezembro de 

2018. Hoje, são 11. Votou ontem na Comissão de 

Finanças e hoje já está em plenário. Qual o meu 

requerimento? É que pudesse retirar de pauta e votar 

isso amanhã, depois de amanhã, para que nós, através 

da decisão e do manifesto da nossa Comissão de 

Finanças, os parlamentares aqui - eu não sou 

membro, nem membro suplente -, mas tivéssemos um 

lapso temporal para poder fazer uma análise de um 

projeto tão importante, que é aprovar as contas do 

Governo do Estado. Eu tenho voto.  

No Tribunal de Contas não teve 

unanimidade, teve voto contrário e questionamento, 

inclusive na mesma tese do Deputado Sergio 

Majeski, que tem mais condições, neste momento, de 

debater sobre o tema em relação ao que manda a 

regra de investimento de gasto do Governo em 

relação à Educação, que é uma luta que ele faz não 

somente neste Governo, mas enquanto parlamentar, e 

acredito que também na próxima legislatura.  

Mas eu não posso votar em um projeto de mil 

e seiscentas páginas, porque a minha consciência erra 

pela cautela e pela prudência. Não vou votar 

favorável a uma conta dessas, em que me deram 

alguns minutos para poder decidir o meu voto, onde 

não teve unanimidade no órgão técnico do Tribunal 

de Contas.  

E neste Governo, eu falo com muita 

tranquilidade que não acredito, porque eu sempre 

falei: um Governo que cuida dos seus servidores, dos 

seus funcionários da forma que cuidou, que acabou 

com a Polícia Militar do estado do Espírito Santo, 

que acabou com a moral dos servidores públicos e 

quer vender conceito para outro estado. Não. Vou 

dormir tranquilo. Poderia fazer justiça votando a 

favor, mas com a possibilidade de conhecer melhor o 
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que foi discutido na Comissão de Finanças, que o 

Deputado Dary Pagung teve tempo para debater, mas 

concluiu ontem a sua manifestação.  

Se o parecer da Comissão de Finanças tivesse 

um tempinho para essa Casa discutir melhor, 

naturalmente a gente poderia até acatar o parecer de 

uma forma rápida. Mas esse projeto merece, da 

minha atuação enquanto deputado estadual desta 

legislatura, um pouco mais de atenção, porque não 

está aqui um parlamentar que ficou apoiando tudo 

que este Governo faz. Votei muito com este Governo, 

várias vezes, mas em muitos momentos este Governo 

não teve o meu voto porque fiquei do lado da 

sociedade. Mas eu sou deputado estadual, se fosse 

governador faria muita coisa diferente.  

Respeito o direito da sociedade de fazer as 

suas escolhas, mas neste momento estou deputado 

estadual até o dia 31 de janeiro de 2019 e não caberia 

um voto a este Governo, com alguns minutos para 

poder apreciar mil e seiscentas páginas, pois não 

merece o meu voto porque não tem o crédito nem da 

sociedade. Por isso meu voto foi contrário, senhor 

presidente.  

Muito obrigado!   

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, eu queria alertar que a matéria a 

que eu pedi vistas, eu estou em condições de relatar.   

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Ok. Nós a colocaremos na Ordem do Dia.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, 

inicialmente quero agradecer a todos os colegas que 

votaram favoravelmente à aprovação das contas do 

governador.  

Na verdade, não há o que se questionar, 

tendo em vista que Corte de Contas que fez uma 

avaliação profunda através de seu relator, 

encaminhou as contas para esta Casa, 

disponibilizada, inclusive, para todos os deputados 

fazerem a leitura de mais de mil e seiscentas páginas. 

Particularmente, tive oportunidade de fazer a 

leitura do objeto que interessava aonde deveria de 

fato ser lido, que é o relatório, e, por isso, não apenas 

como líder de um Governo, mas convicto de que 

estava votando nas contas de forma favorável por 

entender que elas mereciam, como foi feito, o voto 

favorável.  

É inegável o trabalho que o governador vem 

exercendo ao longo desses quatro anos. Aliás, se 

somado aos mandatos que teve à frente do Governo, 

pode-se notar, em um simples olhar, que o Espírito 

Santo, antes de 2002, não é e jamais será o Espírito 

Santo de hoje, fruto de uma construção feita a várias 

mãos. E aqui estão o Deputado José Esmeraldo, o 

Deputado Euclério Sampaio e alguns outros poucos 

deputados que nessa época estivemos aqui na 

intitulada reconstrução do estado! 

Vale o registro, que naquela época, quando 

chegamos aqui na Assembleia, o Estado tinha 

capacidade máxima de cinquenta milhões de reais de 

investimento. O orçamento não passava da casa dos 

cinco bilhões de reais, diferente da realidade de hoje, 

diferente da realidade de ontem, diferente da 

realidade a partir do momento em que Paulo Hartung 

assumiu a liderança do Governo do Estado. 

E, ontem, por exemplo, tive a grata surpresa 

de ouvir do Ministro Presidente do Supremo Tribunal 

Federal Dias Toffoli uma manifestação que, 

confesso, jamais ouvi de um ministro da Suprema 

Corte, elegendo o Governador Paulo Hartung o 

melhor Governo da Federação e o melhor governador 

que este estado já teve. 

E ai, naturalmente, é importante dizer que 

sozinho ele não governou isso! Foi fruto da parceria 

que esta Casa teve com o Executivo para que ele 

pudesse imprimir aquilo que colocou o estado do 

Espírito Santo como o melhor estado da Federação. 

Por vários aspectos, e não só da imprensa 

local, pois estou falando da imprensa nacional e 

internacional, de instituições que reconheceram as 

ações na Educação, na gestão e em tantas outras 

como a maior avaliação que o Governo pode ter, 

como no caso da Educação. 

Então, é claro que há o questionamento, a 

oposição. A divergência deve acontecer, até porque, 

se não existir, a chance de errarmos é muito maior! 

Mas ela tem que ser respeitosa. 

Quero deixar muito claro para as pessoas: 

todas as informações do relatório do Tribunal de 

Contas foram publicadas na Assembleia Digital - 

mais de mil e seiscentas páginas - para que todos os 

colegas deputados pudessem ter acesso, conhecer e se 

manifestar, como fizeram, aqui, hoje, emitindo o seu 

voto. 

Quero agradecer aos colegas deputados por 

terem votado favorável às contas do Governador, 

respeitando as manifestações em contrário. E dizer 

que nós não fizemos nada mais, nada menos do que 

justiça com o melhor governador que este país tem! 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Bruno Lamas. 

Logo em seguida, a última a justificar voto, 

Deputada Janete. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Deputado 

Erick Musso, também quero aproveitar esta 

oportunidade de justificativa de voto. 

 Que a matéria chegou apressadamente é 

verdade; que dificulta a leitura, o entendimento, a 

interpretação, é verdade; que isso é uma rotina no 

Parlamento, independente de governos, também é 

verdade; que os parlamentares devem se preparar 
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para votar as matérias, para isso existe a nossa equipe 

de trabalho, e o parlamentar tem que ter 

discernimento, leitura dinâmica, capacidade de 

avaliação, até porque um governo vai se medindo ao 

longo de um ano inteiro, a Assembleia recebe muitos 

balancetes, muitos documentos, muitos ofícios de 

comunicação de recursos que chegam, de 

suplementação, isso é uma rotina na nossa vida e é 

preciso ser coerente na questão técnica. 

Reforço a minha fala inicial, que sirva de 

exemplo, que não tentem praticar com nenhum 

Governo e o que tentaram praticar com o Governador 

Renato Casagrande, porque isso não é justo, não é 

leal, não é humano, não é republicano, porque não se 

faz política com o fígado e temos que fazer política 

pensando em melhorar a qualidade de vida das 

pessoas. 

A minha crítica aqui, e as minhas 

observações, sempre foram com decisões políticas, 

com atos políticos. 

E eu disse quais e citei alguns exemplos: priorizar um 

munícipio A em detrimento do B só porque o prefeito 

A é aliado do governador e o B não é - isso é 

horrível; deixar de fazer investimentos essenciais e 

importantes nas cidades pensando na eleição 

municipal que se aproxima, porque o ex-prefeito é 

aliado e o prefeito não o é, e vice-versa. Isso não é 

republicano, não é legal e não faz bem à política. 

Deixar de realizar obras para tentar botar a marca em 

um Governo que saiu, para poder tentar provar e 

mostrar que a obra que era problemática, isso não se 

faz, não é da boa política. E muitas obras ficaram 

paralisadas. 

Eu moro na cidade de Serra. Lá, talvez, seja o 

local onde mais obras públicas ficaram paralisadas. 

Pedi aqui, desta tribuna, e solicitei, porque, 

infelizmente - a você que é morador aí da cidade de 

Serra -, eu não tenho o poder nem a prerrogativa de 

fazer uma obra, eu só tenho o poder de fazer leis, de 

fiscalizar, de representá-los e de cobrar. Quantas 

vezes nós falamos da rodovia ES-010? Quantas vezes 

da Abdo Saad, que corta Jacaraípe? Quantas vezes o 

Governador Paulo Hartung prometeu e não cumpriu? 

Não tem aquele carimbo: Não cumpriu? Veio aqui à 

Assembleia, em prestação de contas, levantar a 

caneta e dizer para esse plenário lotado de 

testemunhas: Vou repassar dez milhões para a 

Prefeitura de Serra realizar a obra! Não repassou 

nenhum centavo! 

Então, são ações políticas. Agora, a análise 

de contas é contábil, e aí prevalece a confiança nos 

auditores do Tribunal de Contas. Temos que valorizar 

as nossas instituições, acreditar nas nossas 

instituições, e o parecer do Tribunal de Contas é 

importante para o embasamento do voto dos 

deputados e deputadas, porque aí fica o debate 

político, fica uma análise de uma questão ou outra, de 

um investimento de vinte e cinco por cento na 

educação... Isso tudo é normal, mas prevalece a 

matemática, a contabilidade. E é com esse espírito, é 

com esse raciocínio, procurando mostrar que não 

podemos fazer aos outros aquilo que não gostaríamos 

que fizessem conosco, que votei favorável às contas. 

Inclusive, claramente, tentei aqui, fiz um apelo para 

que pudéssemos votar amanhã as contas. Seria um 

dia a mais de questionamentos, de dúvidas, mas, 

preparados que somos, temos que estar aptos ao voto. 

Votei favorável com essa justificativa e muito 

consciente do meu voto, Deputado Erick Musso, e é 

ao senhor que devolvo a palavra neste momento. 

Muito obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra a Deputada Janete de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Boa 

tarde, senhoras e senhores deputados em plenário, e 

Deputado Erick Musso, que preside esta sessão. 

Bem falaram aqui alguns colegas, que a 

análise das contas públicas de um gestor é feita pelo 

Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas o que é? 

Para todos que nos assistem, e aqui não estou falando 

para os deputados, estou falando para quem nos 

assiste, para entender melhor o que está acontecendo 

aqui, o Tribunal de Contas é o órgão assessor da 

Assembleia Legislativa. É ele que analisa; ele tem 

profissional qualificado, inclusive tem o Ministério 

Público de Contas, que faz parte desse contexto, para 

analisar as contas do gestor. E se o órgão manda para 

cá uma prestação de contas aprovada, cabe, no meu 

entendimento, a esta Casa seguir a orientação, ou não 

teria por que existir Tribunal de Contas, que é o 

órgão assessor. 

Então, o que foi feito aqui, inclusive quero 

louvar o nosso colega Conselheiro Rodrigo 

Chamoun, que foi deputado nesta Casa conosco, um 

deputado sério, um deputado consequente, 

competente... A análise foi dele, de um conselheiro 

que, como os outros, eu tenho a convicção de que não 

vai pela esteira da política na sua análise proferida. E, 

se essa análise, que foi trazida para a Assembleia, é 

uma análise pela aprovação das contas, cabe a esta 

Assembleia, que tem esse órgão, que é o Tribunal de 

Contas, como assessor, no meu entendimento, seguir.  

Assim fizemos nas contas do Governo 

anterior, seguimos o Tribunal de Contas. E aqui eu 

defendi exatamente isso, nas mesmas circunstâncias, 

Deputado Majeski, que V. Ex.ª citou. Mas aqui 

defendi também que fosse aprovado, porque o 

Tribunal de Contas tinha dado parecer favorável. 

Seguimos e, felizmente, aprovamos, porque era o 

correto de ser feito, era o justo de ser feito. E hoje 

estamos fazendo a mesma coisa.  

Então, por isso que fico assim triste com esse 

jogo político que não leva a gente a lugar nenhum. 

Vamos seguir em frente, este estado precisa de 

coalizão, este estado precisa de políticos que tenham 

seriedade. Vamos agora ter um novo Governo, vamos 

prosseguir, trabalhando firme, trabalhando forte pelo 

Espírito Santo, é isso que o povo capixaba espera de 
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nós, é disso que o Espírito Santo precisa: de políticos 

sérios, éticos e responsáveis, com boas práticas e que 

façam a política pela porta da frente.  

E essa demonstração que fizemos no passado 

e que fazemos hoje aqui vai nesse caminho onde não 

temos que ficar na briga do jogo político, mas dentro 

de uma análise técnica que aponta que as contas estão 

ok e que elas podem ser apreciadas por esta Casa e 

que podem ser aprovadas.  

Votei com muita convicção no passado, nas 

outras contas e nessa, porque sigo a orientação do 

nosso órgão assessor, que é o Tribunal de Contas, 

cujos conselheiros são consequentes, competentes. 

Esse colegiado que hoje está composto, o Tribunal de 

Contas é um colegiado de se admirar.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - 4. Discussão única, nos termos do art. 227, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 131/2017.  

 

(4.Discussão única, nos termos do 

art. 227 do Regimento Interno, do 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 

131/2017) 

 

Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Deputado Sergio 

Majeski.  

 

5. Discussão única, nos termos do art. 227 do 

Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo 

n.º 74/2018.  

Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Deputado Sergio 

Majeski. 

Todos os dois itens em Mesa para 

promulgação. Tanto o item 4 quanto o item 5.  

 

6. Discussão única, no art. 227 ao Regimento 

Interno, ao Projeto de Lei n.º 318. Política Integrada 

pela Primeira Infância.  

 

(6.Discussão única, nos termos do 

art. 227 do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei n.º 318/2018) 

 

Será comissão conjunta? Já está delimitado 

por todos os presidentes? É o item 6. Projeto de Lei 

n.º 318. Mensagem n.º 181, que institui Política 

Integrada pela Primeira Infância.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - O 

item 6, aqui, é o Projeto de Resolução da Mesa sobre 

a questão da Unale.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Não. Esse é o item 7.  

Comissão conjunta de Justiça, de Cidadania, 

de Educação, de Assistência Social, de Saúde e de 

Finanças.  

Deputada Eliana Dadalto para presidir a 

comissão conjunta e relatar.  

 

A SR.ª PRESIDENTE DAS COMISSÕES 

- (ELIANA DADALTO - PTC) -  Projeto n.º 

318/2018, oriundo da Mensagem Governamental n.º 

181/2018, que institui a Política Integrada pela 

Primeira Infância no Espírito Santo. (Pausa) 

Há quorum em todas as comissões conjuntas: 

Comissão de Justiça, de Cidadania, de Educação, de 

Assistência Social, de Saúde e de Finanças.  

Todas as comissões relataram pela aprovação 

e relato pela constitucionalidade e aprovação do 

projeto.  

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, como 

vota o Deputado Gildevan Fernandes? (Pausa)  

Com a relatora.  

Janete de Sá? (Pausa)  

Com a relatora.  

Marcelo Santos?  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Com a relatora.  

 

A SR.ª PRESIDENTE DAS COMISSÕES 

- (ELIANA DADALTO - PTC) -  Deputado Esmael 

de Almeida? (Pausa) 

Sandro Locutor? (Pausa) 

Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 

Todas aprovadas na Comissão de Justiça, 

com a relatora. 

Agora passo para a Comissão de Cidadania. 

(Pausa) 

Há quorum.  

Deputado Nunes como vota? 

 

O SR. NUNES - (PT) - Com a relatora. 
 

A SR.ª PRESIDENTE DAS COMISSÕES 

- (ELIANA DADALTO - PTC) - Deputado Esmael 

de Almeida? (Pausa) 

Com a relatora.  

Enivaldo dos Anjos? (Pausa)  

Com a relatora. 

Aprovado na Comissão de Cidadania. 

A próxima comissão é a de Educação. 

Deputado Nunes? (Pausa)  

Com a relatora. 

Pastor Mansur? (Pausa) 

Com a relatora. 

Bruno Lamas? (Pausa) 

Com a relatora.  

Janete de Sá? (Pausa) 

Aprovado na Comissão de Educação. 

Agora passo para a Comissão de Assistência 

Social. 

Doutor Hércules, como vota? (Pausa) 
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Aprovada na comissão, porque também sou 

membro da comissão. 

Agora, a próxima comissão é a de Saúde. 

Doutor Hércules, presidente da comissão, e 

eu, membro da comissão, pela aprovação. 

Aprovado na Comissão de Saúde. 

Agora, Comissão de Finanças. 

Como vota Gildevan? (Pausa) 

Com a relatora.  

Esmael de Almeida? (Pausa)  

Com a relatora.  

Eu acompanho.  

Hudson... 

Enivaldo? (Pausa) 

Com a relatora. 

Nunes? (Pausa) 

E Marcelo Santos?  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Com a relatora.  

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(ELIANA DADALTO - PTC) - Aprovado em todas 

as comissões em conjunto. 

Devolvo à Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

Em Mesa para promulgação. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Desculpa. À Secretaria para a extração dos 

autógrafos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Pela 

ordem, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Só 

para parabenizar a Deputada Eliana Dadalto, que 

reuniu as comissões e apresentou um belo relatório. 

Quero parabenizá-la. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Pela 

ordem, também, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputada Eliana Dadalto. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Quero parabenizar a Setades, que está presente, na 

pessoa que foi secretária da Assistência Social do 

Estado do Espírito Santo, Vera Nassif. Parabéns! 

Também a Deise está aí. Parabéns! 

Elas foram as grandes batalhadoras para que 

esse projeto pudesse chegar à vitória. Parabéns a 

todas vocês. Um abraço. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - 7. Discussão única do Projeto de Resolução 

n.º 35/2018. (Pausa) 

Em votação. 

Os deputados que o aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Deputado 

Enivaldo dos Anjos e contra o voto do Deputado 

Sergio Majeski.  

V. Ex.ª está com a palavra para justificar. 

O Deputado Bruno Lamas também vota 

contra. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, para não restar dúvida da minha posição 

porque eu justifico tudo aquilo que eu questiono e as 

formas que me manifesto. Eu tenho a cópia do 

projeto e não encontrei na justificativa algo que me 

convencesse do fato de que essa era uma necessidade 

para a Assembleia, até porque os deputados 

individualmente podem se tornar associados. Então, 

dessa forma, eu voto contrário porque não entendo 

que dinheiro público deva ser repassado, ainda que 

tenham sido explicados os objetivos, que entendi, 

mas discordo. E até pelo fato de que os próprios 

parlamentares podem ser associados dessa instituição 

individualmente, contribuindo individualmente com 

seus próprios proventos para essa finalidade. Dessa 

forma, não encontrei justificativa para que esse 

dinheiro seja repassado para essa instituição, que é 

uma instituição de fins privados. 

Muito obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Bruno Lamas retificou o voto? 

Votou a favor? O Deputado Bruno Lamas, então, 

votou favorável. 

Aprovado. 

Em Mesa para promulgação. 

Deputado Enivaldo dos Anjos para relatar a 

matéria do item 02, que ele tinha pedido vistas, mas 

se sente confortável para relatar. 

 

(2. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução 

n.º 20/2018) 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, após o relato do Deputado Enivaldo, eu 

gostaria de pedir recomposição de quorum.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - V. Ex.ª terá o seu pedido atendido de forma 

democrática pela Mesa Diretora. 
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O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Presidente, Projeto de 

Resolução n.º 20/2018, devidamente instruído e com 

uma proposta de emenda do Deputado Gildevan, que 

nós vamos acolher in totum. Relato pela aprovação. É 

o segundo, com a emenda apresentada pelo Deputado 

Gildevan. Nós vamos acolher a emenda. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em discussão. (Pausa)  

Como vota o Deputado Marcelo? 

 

O SR. 1.º VICE-PRESIDENTE - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - Com o relator. 

  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com o relator. 

Deputada Janete, que é da Mesa?  

 

A SR.ª 2.ª VICE-PRESIDENTE - 

(JANETE DE SÁ - PMN) - Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Marcos Mansur, que é da Mesa? 

(Pausa) 
Com o relator.  

Deputado Jamir Malini? 

 

O SR. 3.º SECRETÁRIO - (JAMIR 

MALINI - PP) - Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Também aprovo. 

Aprovado à unanimidade. 

Em discussão.  

  

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Eu 

quero discutir, presidente. Que emenda que foi 

colocada neste projeto? 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Posso responder, senhor 

presidente?  

Os projetos de leis previstos neste capítulo, 

juntamente com seus anexos, serão lidos, publicados, 

submetidos à análise da Comissão de Constituição e 

Justiça para cumprimento do disposto do inciso I, art. 

41 deste Regimento Interno. E, após, encaminhados à 

comissão permanente específica para o exame e 

parecer, retornarão à Comissão de Constituição e 

Justiça para parecer sobre a constitucionalidade de 

emendas, caso ocorra o previsto no § 8.º do art. 82, 

do Regimento Interno. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação. 

Os senhores deputados que aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado com emenda. 

À Comissão de Justiça para a redação final. 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Contra o meu voto. Eu iria discutir antes. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Contra o voto do Deputado Sergio Majeski. 

Quer justificar voto? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - É que 

eu tinha pedido para discutir antes. 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Deputado, é que esta emenda 

apenas regulariza o que estava sendo feito sem o 

parecer da Comissão de Justiça, que dá 

constitucionalidade ou não a todas as matérias. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Estou voltando para a Comissão de Justiça 

para análise da emenda, porque teve emenda. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Então, 

está voltando para a Comissão de Justiça, mas está se 

votando o item 02, o Projeto de Resolução n.º 

020/2018. Não é isso? 

  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Isso. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Este 

projeto fala para redefinir as audiências públicas das 

matérias orçamentárias. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Isso. É ementa. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Então, 

entrou uma emenda que não necessariamente... 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Não! É ementa! 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Eu 

entendo. Não é questão se é o mesmo artigo ou se 

não é o mesmo artigo. Eu tinha pedido para discutir 

antes. Essa é a questão. Na verdade, quando você 

olha a justificativa, o projeto não está modificando 

absolutamente nada. Mas, como as palavras são 

colocadas no § 3.º, por exemplo, que antes vinha em 

todas as microrregiões, agora, com todas as 

microrregiões; no § 4.º, a audiência pública, e antes 

eram as audiências públicas.  Quer dizer, nós 

estamos, com este projeto, extinguindo a 

possibilidade de realização de audiências públicas 

nas microrregiões, porque, quando muda o termo, 

quer dizer, com a participação pode ser em qualquer 

lugar. Pode ser uma com todas as microrregiões 

participando.  

Eu já me manifestei sobre isso em outra 

ocasião. A desculpa de ah, a gente faz audiência 

pública e não aparece ninguém, é verdade. Mas, não 
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aparece por quê? Porque as pessoas não se sentem 

contempladas. As audiências são feitas 

propositalmente. Assim, quando se abre consulta 

pública também é proforma, porque, na verdade, 

grande parte daquilo que as pessoas trazem como 

sugestão sequer é analisado. Então, se nas 

microrregiões tivesse um trabalho sério: Olhe, já foi 

feito um trabalho sério sobre isso lá. Agora, vai ter 

audiência pública e as pessoas se sentissem 

contempladas com aquilo que elas sugeriram, 

obviamente que essas audiências teriam muito mais 

gente. Então, estamos indo pelo caminho contrário. 

A meu ver e em minha opinião o que deveria 

ter sido feito é uma forma de fortalecimento dessas 

audiências ou outra forma, e não inibir isso, para que 

se tenha apenas uma audiência, mudando os termos, 

como se isso fosse democrático, e não é! Você está 

reduzindo, na verdade, aquilo que já se vinha sendo 

feito mesmo, uma audiência só. Você troca ali o 

termo onde antes estava escrito: realização de 

audiências públicas em todas as microrregiões, agora 

está: com todas as micros. Quer dizer, com todas 

pode ser em todos os lugares. Não precisa ser lá, não. 

No § 4.º, a mesma coisa. Antes era: as audiências; 

agora, a audiência pública. 

Então, Deputado Enivaldo, a minha questão é 

que acho que nós deveríamos ter trabalhado no 

sentido contrário de fortalecimento desses 

instrumentos. Estou discutindo o projeto. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Pela 

ordem, senhor presidente, para discutir também a 

matéria. A fala do Deputado Sergio Majeski tem uma 

linha interessante. Mas vale o registo que anterior à 

discussão que é feita nesta Casa, o Executivo, que é 

quem de fato arrecada e prepara a peça orçamentária, 

já promove as audiências públicas. E no caso da 

Assembleia, a Comissão de Finanças instituiu a 

questão da audiência pública, mas que se limita a 

apresentar emendas. E aí, compete ao papel do 

legislador, que tem a competência legal de 

apresentar.  

Eu entendi o alcance do Deputado Sergio 

Majeski, mas a Comissão de Finanças meramente 

discute e não recebe emendas. Ou seja, discutir o que 

já foi discutido sem ter a condição de receber. Aí, 

cabe o papel de nós, legisladores, recebermos essas 

emendas, que chamo de distorções que corrigimos ao 

apresentar as emendas ao Orçamento, porque é o 

papel constitucional de cada deputado.  

Então, era isso que eu queria falar. Mas, 

entendendo a manifestação do Deputado Sergio 

Majeski, líder absoluto da oposição. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Comissão de Justiça, Deputada Janete de Sá.   

 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(JANETE DE SÁ - PMN) - Eu vou relatar, no caso, 

a emenda. Só que está voltando. Vou relatar a 

emenda constitucional. Ela é constitucional. Vamos 

acatar a emenda. É assim que relato, senhor 

presidente.  

Vou submetê-la à discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.   

Como vota o Deputado Gildevan? (Pausa)  

Favorável. 

Luzia não está no momento. 

Deputado Marcelo Santos. (Pausa)  

Deputado Dary Pagung. (Pausa)  

Deputado Rafael. (Pausa)  

Pastor Mansur. (Pausa)  

Com a relatora.  

Deputado Sandro. (Pausa)  

Com a relatora.  

Deputado Bruno Lamas. (Pausa) 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Com a 

relatora. 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(JANETE DE SÁ - PMN) - Senhor presidente, 

matéria aprovada por unanimidade dos presentes, 

com emenda apresentada, que é constitucional. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Contra o meu voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Aprovado com emenda, contra o voto do 

Deputado Sergio Majeski. 

Em Mesa para redação final. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Senhor presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Marcelo Santos.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Queria aproveitar este momento e agradecer aos 

colegas, como líder do Governo, por todo apoio que a 

gente tem solicitado aqui em plenário. Cumprimentar 

também os líderes de bancada que têm coordenado 

suas bancadas de forma muito especial. Destaque às 

lideranças de bancadas, mas também agradecer aos 

colegas que têm seguido as nossas indicações aqui na 

Liderança do Governo. Muito obrigado. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, eu tinha pedido recomposição de quorum. 

Poderia fazer primeiro os três próximos itens. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Ok! O seu pedido é uma ordem para esta 

Mesa Diretora, excelência. 
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8. Projeto de Decreto Legislativo n.º 125. 

 

(8. Discussão, se houver recurso, na 

forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do 

Regimento Interno, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 125/2018) 

 

Não havendo recurso, em Mesa para 

promulgação. 

9. Projeto de Decreto Legislativo n.º 127, do 

Deputado Sergio Majeski. 

 

(9. Discussão, se houver recurso, na 

forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do 

Regimento Interno, do Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 127/2018)  

Não havendo recurso, em Mesa para 

promulgação. 

10. Projeto de Decreto Legislativo n.º 133. 

 

(10. Discussão, se houver recurso, 

na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º 

do Regimento Interno, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 

133/2018) 

 

Não havendo recurso, em Mesa para 

promulgação. 

Posso seguir a pauta, Excelência? 

11. Decreto Legislativo n.º 140/2018. 

 

(11. Discussão, se houver recurso, 

na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º 

do Regimento Interno, do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 

140/2018) 

 

Não havendo recurso, em Mesa para 

promulgação. 

12. Projeto de Resolução n.º 38/2018. 

 

(12. Discussão, se houver recurso, 

na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º 

do Regimento Interno, do Projeto 

de Resolução n.º 38/2018) 

 

Não havendo recurso, em Mesa para 

promulgação. 

13. Projeto de Resolução n.º 39/2018. 

 

(13. Discussão, se houver recurso, 

na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º 

do Regimento Interno, do Projeto 

de Resolução n.º 39/2018) 

 

Não havendo recurso, em Mesa para 

promulgação. 

14. Projeto de Resolução n.º 40/2018. 

 

(14. Discussão, se houver recurso, 

na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º 

do Regimento Interno, do Projeto 

de Resolução n.º 40/2018) 

 

Não havendo recurso, em Mesa para 

promulgação. 

15. Projeto de Resolução n.º 43/2018. 

 

(15. Discussão, se houver recurso, 

na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º 

do Regimento Interno, do Projeto 

de Resolução n.º 43/2018) 

 

Não havendo recurso, em Mesa para 

promulgação. 

16. Não havendo deputado inscrito, a matéria 

vai para 3.ª sessão. É o Projeto de Lei n.º 295. 

 

(16. Discussão especial, em 2.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 

295/2018) 

 

17. Projeto de Lei n.º 296. 

 

(17. Discussão especial, em 2.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 

296/2018) 

 

Não havendo deputado inscrito, a matéria vai 

para 3.ª sessão.  

Iniciada a recomposição de quorum. 

Solicitação do Deputado Sergio Majeski. 
 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  
 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam 

à chamada os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Bruno Lamas, 

Cláudia Lemos, Da Vitória, Dary 

Pagung, Enivaldo dos Anjos, 

Esmael de Almeida, Euclério 

Sampaio, Gildevan Fernandes, 

Jamir Malini, José Esmeraldo, 

Luiz Durão, Marcelo Santos, 

Marcos Bruno, Nunes, Pastor 

Marcos Mansur, Raquel Lessa, 

Sandro Locutor e Theodorico 

Ferraço) 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Hércules, 

Eliana Dadalto, Erick Musso, 

Janete de Sá e Sergio Majeski) 
 

Não há quorum para manutenção da sessão. 

Vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os senhores e 

senhoras deputadas para a próxima, amanhã. Está 

encerrada a sessão. 

 

(Comunicamos que a próxima 

sessão será solene, hoje, às 19h, 
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conforme requerimento do Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes, 

aprovado em plenário, em 

homenagem aos noventa anos da 

Igreja Presbiteriana, Expediente: o 

que ocorrer, e comunicamos que 

haverá sessão ordinária dia 12 de 

dezembro de 2018, cuja Ordem do 

Dia é a seguinte: votação da 

redação final do Projeto de Lei n.º 

273/2018; discussão única, em 

regime de urgência, dos Projetos de 

Lei n.
os

 295/2018 e 296/2018; 

discussão única, nos termos do art. 

227 do Regimento Interno, dos 

Projetos de Decreto Legislativo n.
os

 

146/2018, 148/2018 e 149/2018; 

discussão única, nos termos do art. 

227 do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 

24/2018; discussão única, nos 

termos do art. 227 do Regimento 

Interno, do Projeto de Resolução 

n.º 45/2018; discussão do Projeto 

de Decreto Legislativo n.º 74/2018; 

discussão, se houver recurso, na 

forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do 

Regimento Interno, dos Projetos de 

Decreto Legislativo n.
os

 126/2018, 

135/2018, 136/2018, 137/2018, 

139/2018, 141/2018, 142/2018, 

143/2018 e 144/2018) 

 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

cinquenta minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os Senhores 

Deputados Freitas, Gilsinho Lopes e Luzia Toledo. 

 

*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

ocorrências desta sessão. 
 

 

 

QUINQUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

SOLENE, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 

DE DEZEMBRO DE 2018. 

ÀS DEZENOVE HORAS E QUARENTA 

E CINCO MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO 

ESMAEL DE ALMEIDA OCUPA A CADEIRA 

DA PRESIDÊNCIA. 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Senhoras e senhores, deputado 

presente, público presente, telespectadores da TV 

Assembleia, boa noite!  

É com satisfação que a Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe todos 

nesta sessão solene em comemoração aos noventa 

anos da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.  

Neste momento, é convidado à Mesa o 

proponente desta sessão, Deputado Esmael de 

Almeida.  

Informo que esta sessão é transmitida ao vivo 

pela TV Assembleia para todo o estado do Espírito 

Santo, nos canais abertos e digitais, no YouTube e no 

Facebook. As fotos deste evento estarão disponíveis a 

partir de amanhã no site da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, no portal do 

www.al.es.gov.br.  

Neste momento, passo a palavra, para fazer 

os procedimentos regimentais de abertura desta 

sessão solene, ao Deputado Esmael de Almeida. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ESMAEL DE 

ALMEIDA - PSD) - Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão e convido o reverendo Daniel 

para fazer a leitura de um versículo da Palavra de 

Deus. Peço que todos se coloquem de pé em 

reverência à Bíblia Sagrada.  

 

(O Reverendo Daniel Leite 

Simoncelos lê: Salmos, 78:1-7)  

 

O SR. PRESIDENTE - (ESMAEL DE 

ALMEIDA - PSD) - Considero lida e aprovada a ata 

da sessão anterior. 

Informo aos senhores deputados e demais 

presentes que esta sessão é solene, em homenagem 

aos noventa anos da Igreja Presbiteriana, conforme 

requerimento de autoria do Deputado Gildevan 

Fernandes, aprovado em plenário, à unanimidade. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - É convidado a compor a Mesa o pastor 

efetivo da Igreja Presbiteriana, Reverendo Jailto 

Lima do Nascimento; o pastor auxiliar da Igreja 

Presbiteriana, Reverendo Daniel Simoncelos; 

representando o Conselho da Primeira Igreja 

Presbiteriana de Vitória, Luciano Peyneau; o 

presidente do Sínodo Central Espírito-Santense, 

Reverendo Rômulo Barcellos; o presidente da Junta 

Diaconal da Igreja Presbiteriana, Diácono Fabiano 

Pôncio, e, representado todos os vereadores do estado 

do Espírito Santo, o vereador da capital, Davi 

Esmael. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento, todos são convidados, 

em posição de respeito, a ouvirmos a execução do 

Hino Nacional Brasileiro e, em sequência imediata, a 

execução do Hino Oficial do Estado do Espírito 

Santo. (Pausa) 

 

(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo) 

http://www.al.es.gov.br/
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O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Mais uma vez, em nome da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, agradecemos 

a presença de todos nesta noite. 

Dando início à nossa cerimônia, convidamos 

o reverendo Rômulo Barcellos para fazer o 

agradecimento de realização desta sessão solene. 

Informo aos presentes que ocupam as 

cadeiras atrás, que possam ocupar as cadeiras mais à 

frente, as cadeiras pretas. Sejam bem-vindos.  

 

O SR. RÔMULO BARCELLOS - Vamos 

orar, meus irmãos? 

 

(É feita a oração) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento, convidamos o Coral 

da Igreja Presbiteriana que irá fazer a apresentação de 

duas músicas. 
 

(O coral se apresenta) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Agradecemos a apresentação do coral. 

Gostaria que todos saudassem a apresentação do 

coral da Igreja Presbiteriana.  

Dando início à fala das autoridades 

compostas à Mesa, é convidado a fazer uso da 

palavra o deputado idealizador desta sessão, Esmael 

de Almeida. 

 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PSD) - 

Boa noite a todos. Boa noite, gente! Que bom, 

chegou o dia! Estava muito ansioso por este dia. 

Estou muito feliz de estar realizando esta sessão 

solene. Muito mesmo.  

Antes da minha fala, gostaria de justificar a 

ausência do Deputado Gildevan Fernandes. Nós 

estivemos juntos conversando sobre a sessão há 

algum tempo; depois, vocês sabem do acidente que 

houve com ele, nosso querido deputado. Ele esteve 

aqui hoje, mas senti que não estava muito bem. 

Esmael, se eu puder, estarei. Mas ele não estava 

muito bem, ele tinha um médico no final do dia de 

hoje. Ele fez uma cirurgia no ombro e na face, mas 

está bem. Queria justificar a ausência do Deputado 

Gildevan, porque nós dois estaríamos juntos 

realizando esta sessão solene. 

Esta sessão solene, em que celebramos 

noventa anos da Primeira Igreja Presbiteriana de 

Vitória, para mim, tem um significado muito especial 

na minha vida e, certamente, na vida de cada um de 

vocês, que acompanha, que participa, que conhece a 

história construída pela Primeira Igreja Presbiteriana, 

suas conquistas, as almas alcançadas, transformadas e 

as vidas assistidas pelos projetos sociais. Significado 

especial por quê? Porque a homenageada tem uma 

relevância destacada em sua missão de fazer a 

diferença na família, na sociedade e no mundo, a 

partir do lugar onde está edificada.  

Embora parte da sociedade, muitos, não 

reconheçam, ignorem e até condenem, persigam, às 

vezes, a igreja. A Primeira Igreja Presbiteriana de 

Vitória reforça nossas convicções e as afirmações 

de que a nossa fé é inegociável. Além disso, nada, 

absolutamente nada, pode nem poderá jamais 

destruir a triunfante Igreja de Jesus Cristo. 
Há exatamente cinco anos, numa sessão 

solene igual a esta, celebrávamos oitenta e cinco anos 

da Primeira Igreja Presbiteriana. Cinco anos atrás. 

Faço parte, um pouquinho, dessa história, não é? E há 

dez anos, é bom também, talvez quem conhece sabe 

mais disso aqui, a Rosana, o reverendo José Ernesto, 

nós fizemos um grande evento quando completou 

oitenta anos, aqui na praça chamada Praça do Papa, 

um grande evento da Igreja Presbiteriana, e tive uma 

participação muito ativa, com nosso querido 

reverendo Hernandes Dias Lopes. 

Fico feliz em poder, neste tempo, participar 

dessa história de vocês um pouco, como de outras 

igrejas que nós temos realizado aqui. Há pouco 

tempo fizemos trinta anos da Igreja Batista da Mata 

da Praia. Pouco tempo atrás fizemos cento e 

quarenta anos da Casa de Oração neste plenário. 

Então, fico feliz por isso, estar homenageando, 

honrando, valorizando o trabalho que a igreja faz. 

Conheço de perto o trabalho que vocês fazem, que 

a igreja faz. Estou muito feliz mesmo, contente. 
Sempre digo uma pequena história, já contei 

isso para o reverendo Jailto, como a coisa se 

aproximou, como me aproximei, pouco, tinha muita 

vontade de me aproximar de vocês da igreja, e um 

dia, sempre passando em frente à igreja de vocês, 

sempre falo isso, algo me tocou aqui dentro e vi 

aquela dificuldade muito grande de estacionamento 

ali na frente da igreja, dificuldade muito grande ali, e 

algo me tocou, colocou mesmo: por que você não 

conversa com o Saldanha? Falei: Vou conversar. Fui 

mesmo. Procurei, na época era o Fernando Zambom, 

presidente do Saldanha, conhecia-o e fui lá: 

Fernando, a igreja está com dificuldade, no 

domingo, para os carros. Você com um 

estacionamento desse aqui do lado. A igreja poderia 

estar usando. E ele: Esmael, o conselho já deu várias 

negativas, não aceita. Falei: Mas vamos tentar! Ele: 

Eu vou pedir novamente, já que você está pedindo. 

Naquela época a gente era vereador pela cidade de 

Vitória. Foram lá, depois, resumindo a conversa: 

Esmael, deu tudo certo! Vamos lá conversar com o 

pastor. Fomos lá, com o reverendo Hernandes Dias 

Lopes, quando ele colocou que estava aberto, e foi 

uma coisa, para mim, muito importante porque neste 

plenário, onde eu estiver, juntamente com meu filho 

Vereador Davi Esmael, sempre estamos à disposição, 

sempre trabalhando com as igrejas, com as igrejas! 

Continuando, lembro-me muito bem de ter 

afirmado que me dá muita alegria e satisfação 

homenagear uma instituição religiosa e suas 

organizações sociais, seus pastores, lideranças, 

homens que investem suas vidas na vida do seu 
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próximo. Sinto-me honrado, muito honrado mesmo, e 

plenamente gratificado sempre que posso realizar 

uma sessão solene reconhecendo o trabalho 

desenvolvido pelas igrejas. 

Quero, nesta data, demonstrar nossa 

admiração e o novo reconhecimento ao que a 

Primeira Igreja Presbiteriana representa para a vida 

de cada um de nós na defesa dos valores éticos, 

morais e espirituais. Meus senhores e minhas 

senhoras, se podemos hoje desfrutar de um legado, 

inspira-nos dar continuidade a essa missão. Não 

podemos esquecer as pequenas sementes plantadas - 

tiro um pouco da história dessa amada igreja - 

pequena semente plantada em 26 de dezembro de 

1928 pelo reverendo Mário Neves, primeiro pastor 

da igreja. É assim que Deus trabalha. Aquela 

pequena semente lá na Vila Rubim. A Bíblia 

contempla essa verdade por meio do apóstolo 

Paulo, I Coríntios, 3:6, quando diz: Eu plantei, 

Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Amém, 

meus irmãos! 
Então, não só reconhecendo o trabalho 

desenvolvido nos dias de hoje pelos pastores atuais, 

mas também de lutas. Temos aqui reverendos, 

Trasilbo Filgueiras, Jader Gomes Coelho, Renato 

Ribeiro, Orlando Sathler, pelos presbíteros Elias 

Rodolfo, Durval Conti, Hermes Peyneau, tantas 

pessoas lutaram por essa amada igreja. Não se pode 

deixar de falar do nosso querido reverendo Silas 

Rebouças e do reverendo Hernandes Dias Lopes. A 

partir de 1985, um dos pastores mais reconhecidos no 

Brasil e no exterior por seu trabalho evangelístico 

realizado por mais de centenas de livros escritos e por 

suas conferências ao redor do mundo sempre na 

missão de divulgar a sã doutrina do evangelho. 

Sei que alguns de vocês têm acompanhado a 

vida da igreja desde o seu começo, enquanto outros já 

não estão mais entre nós. E ainda outro recém-

chegado, mas que já conhece um pouco da história 

da igreja. Certamente o Senhor irá recompensá-lo e 

abençoá-lo imensamente à medida que você o 

servir com humildade e espírito de adoração. 

Glorifico ao meu Deus, pois vivemos num 

tempo em que a perseguição contra os cristãos é a 

pior que já se viu na história. A palavra de Deus se 

cumpre a cada dia, como diz Lucas, 21: Sereis 

odiado por todos por causa do Meu nome. 
Aos que não se sentem confortáveis com a 

atuação da Igreja na defesa dos valores morais e 

sociais intrínsecos à dignidade da vida humana e 

segundo as exigências do evangelho, há uma 

intolerância com a Igreja quando ela sai em defesa 

dos princípios bíblicos. Nós sentimos isso aqui. Eu, o 

vereador Davi Esmael, meu filho. Você não imagina 

a dificuldade que nós temos quando a gente sai em 

defesa dos nossos valores, dos nossos princípios 

cristãos. Mas nós sempre colocamos isso: importa é 

agradar ao nosso Deus do que a qualquer pessoa. 

Importa é agradar a Deus do que aos homens. E tenho 

experimentado essa realidade como parlamentar, 

tenho lutado em defesa da família tradicional, na 

proteção de nossas crianças e no prestígio das nossas 

igrejas, das nossas denominações. 

Meus senhores e minhas senhoras, quero 

encerrar. Vou encerrar minhas palavras agradecendo 

a todos vocês. Agradecer, parabenizar por essa linda 

história de benção construída em noventa anos de 

muita luta, muita disposição, muita determinação, 

mas também muitas vitórias. Vocês são um 

referencial para aqueles que também foram chamados 

por Deus para uma missão específica em 

cumprimento do seu plano, a missão de pregar o 

evangelho do reino de Deus e fazer discípulos em 

todo o mundo ensinando exatamente o que Jesus 

ensinou.  

Antes de concluir, não poderia deixar de 

deixar um versículo da palavra de Deus, para todos 

vocês. Eu sempre coloco nessas ocasiões. Está no 

final da Carta de Paulo aos coríntios, em I Coríntios, 

15:58, meus amados irmãos presbiterianos, meus 

amados irmãos, sede firmes, meus irmãos, firmes! 

Continuem firmes, constantes e inabaláveis, sempre 

atuantes na obra de Deus, sabendo que o que vocês 

fazem não é vão no Senhor, meus irmãos. O que o 

olho não viu, ouvido nenhum ouviu e jamais penetrou 

no coração do homem é o que Deus tem preparado 

para cada um de vocês. 

Que Deus a todos abençoe abundante e 

poderosamente. Um feliz Natal - antecipando - e um 

próspero ano novo. Que Deus abençoe a vida e a 

família de cada um de vocês. Muito obrigado. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento é convidado a fazer 

uso da palavra o vereador de Vitória Davi Esmael. 

 
O SR. DAVI ESMAEL - Boa-noite! A paz 

do Senhor! Motivo de alegria e fiz questão de vir 

aqui me alegrar com cada um de vocês. Acima de 

tudo vocês como pessoas, mas principalmente vocês 

como igreja: Igreja de Cristo que completa no seu 

templo da Igreja Presbiteriana, do centro, noventa 

anos. 

Cumprimento o pastor efetivo da igreja, 

Reverendo Jailto Lima do Nascimento; o Deputado 

Esmael e em nome dos dois cumprimento todos os 

presentes. Cumprimento todos que estão no plenário 

na pessoa do Reverendo José Ernesto, que se faz 

presente. 

Estava dizendo a vocês da alegria de dedicar 

parte do nosso tempo, do tempo das nossas atividades 

legislativas para reconhecer os feitos dos noventa 

anos da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.  

E reconhecer uma decisão, uma decisão 

muitas vezes criticada, porque nos questionam: se o 

Estado é laico, por que fazemos eventos como este?  

Por que dedicamos o nosso tempo, os nossos 

mandatos em defesa de princípios e valores bíblicos? 

A primeira ressalva é que, o Deus a quem servimos 

não precisaria ser defendido por nós. Temos uma 
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missão, uma vocação e, acima de tudo, um 

compromisso com aquilo que ajudou a nos formar.  

Se chegamos até aqui, se pensamos do jeito 

que pensamos, todo o processo, toda a nossa 

participação, toda a minha vivência dentro da 

igreja é que me ajudou, é que me fez pensar e 

tenho crido, nas coisas que tenho crido, porque 

encontro em pessoas como cada um de vocês  que 

serão homenageadas exemplos para mim. Vocês 

são exemplo, por isso fazemos questão de chamá-

los, convidá-los aqui para dizer: muito obrigado 

pelos feitos. Muito obrigado porque vocês fazem 

parte desses noventa anos, muito obrigado porque 

vocês ajudaram a construir esses noventa anos de 

história. E fazemos isso através das nossas sessões 

solenes, fazemos isso através de um debate sobre o 

reconhecimento do papel social das nossas Igrejas. 

Afinal de contas, a fé sem obras é morta. 

Precisamos estar determinados a ter uma fé 

frutífera. 

 O que dizer do projeto Sarça, instalado, 

funcionando, situado em local de risco social, 

fazendo a diferença na vida das crianças. Então, 

fazemos isso para dizer: Obrigado. 

Queremos cada dia mais, com o mandato 

que temos, com a vocação que Deus nos deu 

verdadeiramente dizer: Obrigado. 

Vivemos num tempo que muitas vezes 

ficamos chateados porque é tanta gente que passa 

na porta das nossas igrejas pedindo apoio político, 

falando que faz, mas na hora do vamos ver: rói 

corda.  Diante de uma vaia abre mão dos seus 

princípios, diante de algo politicamente sedutor, de 

cargos, de benesses, de apoio, abre mãos dos seus 

valores. Que possamos ter cada dia mais cristãos 

na política e não política em nossas igrejas.  

Tenho buscado viver esse tempo, e se 

tivermos de desagradar o mundo que muitas vezes 

deve ser entendido como eleitores, políticos e 

pagar um preço por defender uma pauta tão 

complicada que possamos dizer: eis-nos aqui. Que 

possamos reafirmar o compromisso. Se não for 

assim, tudo terá sido em vão o compromisso de 

cada um de vocês, o compromisso antigo. E aí a 

gente vai buscando a história, inclusive a reforma, 

período em que se misturava de tudo. No meio da 

nossa igreja estava tudo misturado, era uma 

mistureba só. Que possamos viver o tempo das 

convicções, o pleno exercício do evangelho. Que 

possamos lutar pelo desembaraço da pregação de 

Cristo na cidade de Vitória através doo meu 

mandato, mas também aqui no estado do Espírito 

Santo. Muitas vezes a gente vê debate, disque-

silêncio, a necessidade de termos alvará sanitário, é 

tanta coisa, um emaranhado de burocracia e ao 

longo do tempo que meu pai foi vereador, do 

tempo que estou tendo essa oportunidade a gente 

vai desvinculando, tirando essas amarras. A gente 

tem na cidade de Vitória metros quadrados de 

terreno absurdamente caros e muitas vezes isso 

atrapalha a construção de novos templos. 

E a gente vai lá, lê o Plano Diretor Urbano, 

aumenta a taxa de ocupação. Não sei se tem 

arquiteto, engenheiro presente, aquilo que estou 

falando acaba sendo de mais fácil entendimento. Tem 

o Zé Ernesto, né? Mas que a gente consiga 

desamarrar e facilitar para que cada cantinho da 

nossa cidade a gente consiga ter locais como a 

Primeira Igreja Presbiteriana, que prega de verdade, 

vive aquilo que prega, que está ocupando o seu 

tempo com o evangelho genuíno e que não negocia 

isso. 

Faço questão de passar aqui para reafirmar o 

compromisso primeiro com Deus. Compromisso que 

eu sei daquele em quem tenho crido e estou certo que 

Ele há de completar a boa obra que Ele começou na 

vida do meu pai, independente do resultado da 

eleição deste ano e no mandato que tenho. Aquilo 

que Ele tem reservado para nós eu não sei, mas sei 

que são boas coisas porque Ele me assegura isso. 

Fiz questão também, pai, acredito que é a 

última sessão solene. Não é isso? É a última. Quando 

vi isso falei: tenho que ir lá. Talvez seja a última 

oportunidade na condição de deputado. E dizer que 

continuo confiando naquilo que Deus tem para você. 

Sei que Ele há de cuidar de absolutamente tudo, 

absolutamente tudo. E eu sei que Ele tem o controle 

para botar em ordem aquilo que a gente enxerga em 

desordem, aquilo que a gente acha que está 

bagunçado. Ele é capaz de botar e ajustar cada coisa 

no seu lugar. E Ele há de fazer isso. 

Aquilo que a gente teme muito pela falta de 

uma voz que debata, que diga não à ideologia de 

gênero, que discuta tanto a sexualidade das nossas 

crianças, que debata com profundidade assistência 

religiosa e tantas outras coisas. Deus há de levantar 

no meio dos próximos trinta. É essa a minha oração. 

Não torço pelo caos. Quero que no meio dos trinta, se 

possível os trinta assumam um compromisso 

verdadeiro com a Bíblia. E nós iremos trilhar o 

caminho que Deus quer. 

Igreja Presbiteriana, meus parabéns! Ao meu 

pai, continue confiando. Confie naquele que você me 

ensinou a confiar. E assim quero desejar boa noite e 

parabéns a todos os homenageados. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - É convidado a fazer uso da palavra o 

pastor efetivo da Primeira Igreja Presbiteriana, 

Reverendo Jailton Lima do Nascimento. 

 
O SR. JAILTON LIMA DO 

NASCIMENTO - O nosso socorro está no nome do 

Senhor, criador do céu e da Terra. Inicialmente ao 

digno idealizador e presidente da sessão, Deputado 

Esmael, nossa palavra de gratidão por seu carinho, 

por sua atenção e por sua lembrança para com a 

Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. 
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Registro também a nossa gratidão ao 

proponente, Deputado Gildevan Fernandes, a quem 

queremos também desde já estimar sua plena 

recuperação e a benção do Senhor. Cumprimentar 

o vereador Davi Esmael, que aqui estava conosco, 

e agradecer o seu carinho e cuidado para conosco. 

Aos nossos líderes eclesiásticos aqui presentes das 

demais forças de integração de nossa denominação 

quero cumprimentar na pessoa do vice-presidente 

do sínodo, Reverendo Rômulo Barcelos. 

Peço licença ao digno presidente da sessão 

para de forma muito particular cumprimentar os 

presbíteros, diáconos, as nossas crianças, os nossos 

juniores, os nossos adolescentes, os nossos jovens, 

os homens e as mulheres da Primeira Igreja 

Presbiteriana de Vitória, neste momento tão 

especial de reconhecimento por esta Casa de Leis 

pelo transcurso do nonagésimo aniversário da 

Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. 

Rapidamente desejo compartilhar com os 

irmãos o texto da escritura que está registrado no 

Salmos 90, versículos 1 e 2:  

 

Senhor, tu tens sido o nosso 

refúgio, de geração em geração. 

Antes que os montes nascessem, e 

se formassem a terra e o mundo, de 

eternidade a eternidade, tu és Deus. 

 

Em dezembro de 1925, o reverendo Mário 

Neves veio a Vitória com a incumbência de 

conhecer a cidade. Trazia, certamente no seu 

coração, perguntas para as quais ele não tinha 

resposta. Certamente que trazia também 

apreensões, porém, maiores eram suas 

expectativas, maiores os seus sonhos e, certamente, 

muito maior a certeza de que a palavra que ele 

haveria de expor não voltaria vazia. 

Portanto, não vinha praticar uma aventura, 

antes, desenvolver o empreendimento para o qual 

fora vocacionado pelo próprio Deus. E, apesar das 

circunstâncias adversas, apesar dos desafios e 

obstáculos, Mário Neves estava seguro que Deus o 

levaria a bom termo. 

A firme esperança de Mário Neves não foi 

frustrada, porque, como já foi dito aqui, aquela 

semente que ele trouxe consigo, a semente do 

Evangelho, logo se tornou um arbusto. E, em 

março, mais precisamente no dia 16 de março de 

1926, estava sendo organizada a Missão 

Evangélica Presbiteriana da Igreja Presbiteriana do 

Brasil, em Vitória, com dezesseis pessoas, sendo 

que, no momento de fundação, apenas sete estavam 

presentes. 

O arbusto foi crescendo, crescendo e, em 

26 de dezembro de 1928, era uma árvore, e uma 

árvore que já contava com trinta e oito crianças e 

cinquenta e quatro adultos. Dos cinquenta e quatro 

adultos, cinquenta estavam presentes quando da 

constituição daquele grupo em Primeira Igreja 

Presbiteriana de Vitória. Quarenta residiam na sede 

e quatorze estavam distribuídos nos municípios de 

Cariacica, Serra, Vila Velha e Domingos Martins.  

Não tardou para aquela jovem árvore 

estender a sua copa. A floração era contínua, e a 

frutificação sempre abundante. Os frutos foram 

muitos e doces. Um tempo de crescimento, um 

tempo de prosperidade, um tempo de pujança, um 

tempo de alegria que se estendeu, e foi se 

multiplicando o trabalho iniciado por aquele bravo 

desbravador. E a Primeira Igreja Presbiteriana de 

Vitória foi marcando a sua presença não só no 

município, também no estado, e onde mais Deus 

foi servido conduzi-la naquela fase. 

Porém, em julho de 1974, uma intensa 

nuvem cercou aquela árvore. Uma tempestade 

inclemente caiu sobre aquela árvore. Muitos galhos 

foram arrancados e a árvore sofreu profundamente 

aquele vendaval.  

Um observador externo poderia sentenciar 

que dificilmente a árvore sobreviveria. E se 

porventura viesse a sobreviver, jamais seria o que 

outrora ela um dia fora. Porém, o observador 

externo estava completamente errado, porque o 

Senhor da história, o Deus todo-poderoso, como 

costuma dizer o reverendo Hernandes Dias Lopes, 

não desperdiça sofrimento. Enquanto a tempestade 

caía sobre a árvore e ia dissipando seus galhos, a 

árvore ia aprofundando as suas raízes. Mais fundo 

as raízes foram penetrando o solo das Escrituras 

Sagradas que, iluminadas pelo Espírito Santo, 

foram fortalecendo aquele grupo cada vez mais.  

E quando a tempestade passou , não tardou. 

Aqui, se constatasse a presença de novos brotos, 

que logo se tornaram fortes galhos e, agora, a copa 

da árvore era bem maior do que fora um dia. 

Agora, sua frutificação era muito mais intensa do 

que já fora no passado. A árvore abrigou tantos e 

tantos ao longo da sua história, por meio da sombra 

que a sua vasta copa estava a oferecer, e a tantos 

alimentou com os frutos que Deus foi servido em 

conceder a esta árvore que nós, carinhosamente, 

denominados de 1.ª Igreja Presbiteriana de Vitória. 

Uma igreja cuja influência se faz sentir na cidade 

de Vitória, no estado do Espírito Santo, no Brasil e 

está presente em vários continentes, por meio do 

apoio que oferece aos missionários na pregação do 

Evangelho às mais diversas etnias. 

Aqui, nós temos testemunhas da história 

que eu contei. Aqui, temos pessoas presentes que 

vivenciaram aqueles dias difíceis, aqueles dias 

mais amargos e que, agora, podem, pela graça de 

Deus, celebrar novos tempos e aguardar muito 

mais do Senhor da história. 

Aos jovens que estão aqui nesta noite, aos 

nossos queridos adolescentes, juniores, às nossas 
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crianças, guardem na memória este dia, que é 

memorável, quando celebramos aqui, por meio 

desta Casa de Leis, noventa anos da 1.ª Igreja 

Presbiteriana de Vitória. E que quando chegar o 

sesquicentenário, e vocês estiverem presentes, caso 

o nosso redentor não volte, não me refiro nem ao 

centenário, estou olhando para o sesquicentenário, 

vocês poderão recontar a história dos grandes 

feitos de Deus na vida do seu povo, na vida do 

povo presbiteriano, na vida da 1.ª Igreja 

Presbiteriana de Vitória. 

Por isso, nós podemos reafirmar, Senhor, 

tu tem sido o nosso refúgio de geração em geração. 

As gerações haverão de se suceder e o Deus, de 

toda a glória, haverá de manter acesa a chama do 

testemunho que aponta para o seu filho, o nosso 

bendito e glorioso redentor. Hoje, mais 

experientes. Hoje, mais consolidados. Hoje, ainda 

mais desafiados e com bem mais responsabilidades 

por conta do honroso legado que recebemos dos 

nossos pais, aos quais devemos preservar e ampliar 

para entregar aos nossos filhos.  

Que Deus tenha misericórdia de nós e nos 

abençoe. Amém. 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento, é convidado a fazer 

uso da palavra o representante do Conselho da 1.ª 

Igreja Presbiteriana de Vitória, Luciano Peyneau. 

 

O SR. LUCIANO PEYNEAU - Boa noite 

a todos! Gostaria de cumprimentar o caro 

Deputado Esmael; reverendo Jailto; reverendo 

Daniel; reverendo Rômulo; meu amigo e 

presidente da Junta Diaconal, o Fabiano; os oficiais 

das igrejas, presbíteros e diáconos; o nosso coral; e 

os nossos irmãos e amigos que estão aqui nos 

prestigiando. Boa noite. 

Em nome do Conselho da 1.ª Igreja 

Presbiteriana de Vitória, gostaria, primeiramente, 

de agradecer a homenagem e a oportunidade de 

estar aqui realmente colocando o nome da nossa 

igreja, mais uma vez, na história desta Casa. Uma 

palavra que resume bem este momento, como o 

coral acabou de cantar, é gratidão. Gratidão por 

tudo que Deus fez em nossa história, por tudo que 

Ele tem feito. Gratidão por fazer parte de uma 

história tão bonita da nossa igreja.  

Desde quando ela foi criada, em 1928, 

tivemos momentos difíceis. Tivemos momentos de 

desafios, momentos de plantar, momentos de 

colher. Momentos muito difíceis, momentos de 

ruptura, que nós não gostaríamos de ter passado, 

mas momentos de reinício, momento de superação, 

momentos de grande alegria quando compramos o 

terreno onde a nossa igreja está; momentos de 

comunhão quando juntos, em mutirão, batemos a 

laje da nossa igreja; momentos de gratidão na 

conclusão do nosso templo. Mas nós tivemos 

momentos difíceis, momentos muito tristes, 

quando perdemos irmãos preciosos que tanto se 

dedicaram à obra do Senhor e à nossa igreja. 

Caro Deputado, se você quer conhecer um 

pouco mais da nossa história, conhecer em 

detalhes, convido o senhor a sentar em um 

banquinho nosso, lá do pátio da nossa igreja, e 

chamar o diácono Fernando Delacosta, os 

presbíteros Hermes Peyneau, Hudson Peyneau, 

Haroldo Peyneau, o presbítero Carlos Emerick, o 

presbítero José Maria Barboza, a Tia Marisa, a 

dona Gleusa, a dona Aurenice, a dona Gilceia e 

tantas outras. E se quiser dar boas rizadas, chame a 

dona Glaucia, e você vai dar boas risadas. 

Mas uma coisa o senhor vai perceber, em 

todas as histórias que ouvir você vai perceber 

como Deus foi bondoso e misericordioso com a 

nossa igreja, como Ele fez parte da nossa história. 

Agora, no próximo dia 26, nós vamos comemorar 

noventa anos. Noventa anos de história. 

Olhando para a nossa história, mas com 

foco no futuro, com foco no que há de vir, 

portanto, como diz o nosso pastor Hernandes, as 

vitórias que nós tivemos no passado não garantem 

as nossas vitórias hoje e nem as que vamos ter no 

futuro. Então, temos que olhar para frente e confiar 

no mesmo Deus que controlou toda a história, vai à 

frente da nossa igreja hoje, Ele é o mesmo Deus 

que controlou toda a história. Ele está, hoje, a 

frente da nossa igreja. 

Como um cântico que aprendemos no 

último retiro, Vandinho, chegou a nossa hora de 

fazer parte da história, de ousar e ir avante, de sair 

e proclamar: Cristo Jesus é o Senhor. A Ele toda a 

glória e louvor. 

Se queremos ser relevantes para a nossa 

cidade, para o nosso estado, levantemos e saiamos 

a proclamar e a pregar o verdadeiro Evangelho, o 

Evangelho remidor, o Evangelho salvador, o 

Evangelho transformador. E que Deus nos dê graça 

de ver vidas salvas, vidas transformadas para a 

honra e glória do Seu nome, através do trabalho da 

nossa igreja, através do trabalho de cada um que 

Deus tem usado.  

A nossa igreja não é perfeita, a nossa igreja 

tem falhas, mas que tenhamos a primazia de adorar 

um Deus, um Deus que é perfeito, um Deus que é 

digno de toda a honra, e que todos nós tenhamos 

isso como primazia, que possamos entrar naquela 

igreja para adorar a Deus de todo o nosso coração.  

Terminando a minha fala, como diz o nosso 

pastor, se me permite usar: Se Deus, assim for 

servido, que venha o centenário. Amém.  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - E a última fala das autoridades 

compostas à Mesa, é convidado a fazer uso da 
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palavra, o presidente da Junta Diaconal da Igreja 

Presbiteriana do Brasil, o diácono Fabiano Laviola 

Pôncio. 

 

O SR. FABIANO LAVIOLA PÔNCIO - 

Boa noite a todos. 
Queria agradecer ao Deputado Esmael 

Almeida, em nome da Junta Diaconal da Primeira 

Igreja Presbiteriana; saudar o pastor Daniel, o pastor 

Jailto, o presbítero Luciano, a todos os presbíteros e 

diáconos presentes, e todos que estão aqui conosco. 

A nossa Junta Diaconal tem uma grande 

alegria em estar presente na vida da igreja e na 

história da igreja. Essa história revela graça através 

da proclamação fiel da verdade e amor, em meio de 

ações e obras de assistência, ou seja, em serviço.  

O desafio e a missão que os apóstolos 

tiveram para a instituição da primeira junta diaconal 

da igreja primitiva continua presente no meio da 

nossa sociedade, da nossa comunidade. Nossa fé não 

se restringe apenas a uma confissão. Ela tem que ser 

evidenciada através de ações, atos. Nós temos que 

estar socorrendo os pobres necessitados, 

alimentandos os famintos, amparando os órfãos e a 

viúvas, visitando os enfermos, os encarcerados, 

zelando pela ordem e pela reverência no culto e 

amando a Deus sobre todas as coisas. E sabendo que 

tudo que estamos fazendo é seguir o exemplo de 

Jesus, que foi nosso exemplo de diácono, que e foi 

um diácono por excelência e aquele que se esvaziou a 

si mesmo por amor, tomando forma de homem para 

poder estar no meio de nós e nos redimir dos nossos 

pecados.  

Juntamente a nossa igreja, do lado do Estado, 

que também exerce esse poder diaconal de estar 

provendo o bem comum, de estar fazendo 

assistência social, a nossa junta segue servindo, 

acolhendo, amparando, sendo braço de auxílio 

incomparável, ofertando apoio e equilíbrio, 

referência, paz e justiça que resulta em glória para 

o nome de Deus.  

Nosso desejo e oração é para que Deus 

continue nos capacitando e nos encorajando a 

seguir o exemplo de Jesus, revestidos de amor e 

misericórdia, que devem ser marca de uma vida 

cristã verdadeira. Que possamos servir a Deus com 

alegria e não nos cansemos de fazer o bem.  

É isso que eu queria deixar. E agradecer a 

todos vocês. Obrigado! 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Ato de grande importância desta 

sessão, neste momento o deputado proponente fará 

a entrega dos certificados aos homenageados desta 

noite na sessão solene em homenagem aos noventa 

anos da Primeira Igreja Presbiteriana do município 

de Vitória.  

Convidar o Deputado Esmael e o reverendo 

Jailto. 

A primeira homenagem desta noite ao 

reverendo Daniel Leite Simoncelos. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem, ao 

reverendo Jailto Lima do Nascimento. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem, ao 

presbítero Ashbel Simonton Vasconcelos Soares. 

(Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem, ao 

presbítero Haroldo Peyneau. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Informando, também, aos familiares 

presentes, que se quiserem acompanhar as 

entregas, tirarem suas fotos, sejam bem-vindos. 

A próxima homenagem, à Hermes 

Peyneau. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Informamos a todos que esta sessão 

é transmitida ao vivo pela TV Assembleia, pelos 

canais abertos e digitais, no YouTube, no 

Facebook, para todo o estado do Espírito Santo. E 

as fotos deste evento estarão disponíveis, a partir 

de amanhã, no site da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo. 

A próxima homenagem ao presbítero José 

Maria Barboza. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado)  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem ao presbítero 

Luciano Guimarães Peyneau. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 
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O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem ao presbítero 

Maurício Boechat Peyneau. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem ao presbítero 

Wander Sandro Silva Medeiros. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem ao diácono 

Carlos Antônio da Silva. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem ao diácono 

Emanuel Reis Liparizi. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem ao diácono 

Fabiano Laviola Pôncio. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem ao diácono 

Fernando Delacosta. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem ao diácono 

Geraldo Magela Clarindo Ribeiro. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem ao diácono 

Gezediel Bibiano. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem ao diácono 

Luciano Lobato Pereira. (Pausa) 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem ao diácono 

Marcos Aurélio Sant’anna. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem ao diácono 

Maurício Nunes Peyneau. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A próxima homenagem ao diácono 

Rogério Carneiro Rodor. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - A última homenagem ao presbítero 

Hudson Peyneau. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Solicitamos que se algum 

homenageado não se manifestou ou não se 

identificou na entrada, que se manifeste. (Pausa) 

Feitas as homenagens, solicito às 

autoridades que retornem à Mesa de Honra para 

prosseguimento desta sessão solene. 

Neste momento, é convidado a fazer uso da 

palavra, em nome de todos os homenageados desta 

noite, o presbítero Hermes Peyneau. 
 

O SR. HERMES PEYNEAU - 

Excelentíssimo Deputado Esmael, a Palavra de 

Deus aqui em I Tessalonicenses 5:18 diz: Em tudo 

dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em 

Cristo Jesus para convosco. 

É com muita alegria que nós, aqui 

representando os irmãos que foram homenageados 

por esta Casa de Leis, queremos agradecer 

grandemente pela sua iniciativa, e do Deputado 

Gildevan Fernandes. Na verdade, isso será 

gravado, serão registrados todos esses momentos 

em que nós estamos aqui. Não poderíamos deixar 

de agradecer a esta Casa de Leis, a estes deputados 

queridos que neste momento deixam uma 

homenagem à Primeira Igreja Presbiteriana de 

Vitória pelos seus noventa anos! 
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Portanto, irmanados com todos os nossos 

presbíteros e diáconos que foram homenageados, 

quero então, em nome da Primeira Igreja, do 

Conselho da Igreja, trazer os agradecimentos ao 

nobre deputado e ao seu parceiro por esta 

homenagem, por este momento precioso que Deus 

nos concede aqui, nesta hora. Muito obrigado! 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Neste momento, convidamos todos a 

assistirem à apresentação de mais uma música pelo 

coral da Igreja Presbiteriana do Brasil. 

 

(O coral se apresenta) 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (FRANCIS 

TRISTÃO) - Mais uma vez, agradecemos ao coral 

pela brilhante apresentação, que veio abrilhantar 

esta noite, nesta sessão solene, em homenagem aos 

noventa anos da Primeira Igreja Presbiteriana de 

Vitória. 

Chegamos à parte final de nossa sessão 

solene. Vou passar a palavra ao deputado 

proponente, que, após sua fala, estará fazendo o 

encerramento desta sessão solene, conforme 

regimental.  

Fará uso da palavra o Deputado Esmael de 

Almeida.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ESMAEL DE 

ALMEIDA - PSD)  - Estamos chegando ao final. 

Foi muito bom, não foi? A palavra de Deus diz que 

Deus habita no meio do louvor, no meio da 

adoração. Quero parabenizar este lindo coral. 

Muito bom.  

Antes de encerrar, queria justificar 

rapidamente porque toda sessão que venho, minha 

esposa vem junto. Mas, hoje, estava tudo certo - 

está até conversando com o reverendo José Ernesto 

- para ela vir, mas há dez dias nasceu um novo 

netinho nosso, Asaph, e tiveram uns probleminhas 

lá, minha esposa teve que correr lá e ficar com a 

filha, tiveram uns problemas e ela realmente não 

pôde vir.  

Louvo a Deus pela vida da minha esposa, 

Izabel, minha companheira, fiel companheira. 

Somos casados há trinta e nove anos. Temos três 

filhos: Daniel, Davi e Débora. Um rei, um profeta 

e um juiz. Louvo a Deus pela vida da minha 

família.  E agora chegou o sétimo netinho. Por isso 

que minha esposa não está aqui, junto com vocês, 

me acompanhando.  

Quero agradecer a Deus mais esta 

oportunidade, ao meu amigo, Reverendo Jailto, 

conversando muito a respeito desta sessão. 

Agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. 

Foi muito bom. Minha alegria é isto: é estar na 

casa do Senhor. E aqui é uma igreja, uma igreja 

reunida. Louvo a Deus por este momento tão 

especial.  

Quero registrar, meu amigo, Reverendo José 

Ernesto, companheiro de batalhas aqui dentro. 

Quantas vezes eu corria, pedia ajuda. José Ernesto é 

muito sábio, muito inteligente. Sabedoria que Deus 

lhe deu. Ele foi presidente do conselho, e  juntos 

criamos o Conselho Estadual de Igrejas Evangélicas 

do Estado do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo é 

um dos únicos estados do Brasil que tem um 

Conselho Estadual de Igrejas Evangélicas, 

representantes de todas as igrejas nesse conselho. Eu 

e ele sentamos, rabiscamos o estatuto, ideias.  

Então, obrigado, reverendo. Muito 

obrigado por tudo que o senhor fez e vai fazer 

ainda. Só estou esperando ele se aposentar para a 

gente pegar mais firme.  

Quero, também, pedir a oração dos irmãos, 

porque precisamos, meus irmãos.  Eu e meu filho, 

Vereador Davi Esmael, militamos nessa área da 

política, principalmente o Davi, cheio de sonhos pela 

frente. Não é fácil ser cristão na vida pública; não é 

fácil. Parece que você está contra tudo, não é, 

Fernando. Parece que a gente está contrário à mídia, à 

imprensa. Não é fácil, não. Não gosto, mas estamos 

caminhando, rompendo em fé. E sempre digo: 

estamos realizando uma grande obra, como Neemias 

rezando uma grande obra, e não podemos falhar. Esse 

é o ministério que Deus nos deu: servir a Deus na 

vida pública. Então, por isso que peço oração para os 

irmãos, por mim, pelo meu filho Davi Esmael. 

Agradeço desde já.  

Como falei no início, participei dos oitenta, 

oitenta e cinco e noventa. Como ele disse: Que 

venham os cem anos. Estamos aí, firmes. Deus sabe 

de todas as coisas.  
 

Tenho que encerrar e dizer mesmo: muito 

obrigado por esta oportunidade que vocês me deram 

de estar realizando esta sessão solene.   

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras 

deputadas e os senhores deputados para a próxima 

sessão ordinária, que será amanhã, às 9h, dia 12 de 

dezembro de 2018. 
 

Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que haverá sessão 

ordinária dia 12 de dezembro de 

2018, cuja Ordem do Dia foi 

anunciada na centésima vigésima 

primeira sessão ordinária, 

realizada dia 11 de dezembro de 

2018) 
 

Encerra-se a sessão às vinte e uma horas 

e treze minutos. 
 

*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

ocorrências desta sessão. 
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