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ATOS DA CORREGEDORIA GERAL 
 

CORREGEDOR-GERAL: Deputado SANDRO 

LOCUTOR 

39ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário Judith Leão Castello Ribeiro 

DATA: 27.11.2018 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 18h05min 

 

PAUTA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIADA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - LEITURA DO EXPEDIENTE: 

 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não há. 

 

B - CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: 

Não há. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

Discussão e votação das seguintes matérias: 

Não há. 

 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

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

TOMADA DE CONTAS 

 

PRESIDENTE: Deputado DARY PAGUNG 

MEMBROS: Deputado ENIVALDO DOS ANJOS 

 Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 

 Deputado JAMIR MALINI  

 Deputado JOSÉ ESMERALDO 

 Deputada LUZIA TOLEDO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 26/11/2018 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 13h30min 

 

PAUTA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

01 - Ofício nº 278 /2018, do Secretário de Estado da 

Fazenda, encaminhando em anexo dos Termos de 

Acordo, que relaciona; 

Termo de Acordo nº 011/2018;  

Beneficiária: Razac Internacional Trade Ltda. 

Termo de Acordo nº 012/2018; 

Beneficiária: Macroen Comercial Importação e 

Exportação. 

Termo de Acordo nº 013/2018; 

Beneficiária: Intercon Comercio internacional. 

 

02 - Ofício nº 279 /2018, do Secretário de Estado da 

Fazenda, encaminhando anexo o extrato do Termo de 

Acordo Invest-ES, que relaciona; 

Termo de Acordo Invest-Es nº 338/2014 

Beneficiária: Alx Indústria e Comércio de Alumínio e 

Derivados Ltda. 

Processo: 60313838. 

Cancelamento do Termo de Acordo Invest-ES nº 

338/2014 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E 

DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 

DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

Deliberar sobre a seguinte matéria: 

 

Projeto de Lei nº 382/2017 

Autor: Deputado Dr. Rafael Favatto 

Ementa: Dispõe sobre o peso das embalagens do 

saco de cimento. 

Relator: Deputado Jamir Malini 

Entrada na Comissão: 17/07/2018 

Prazo do Relator: 12/11/2018 

Prazo da Comissão: 19/11/2018 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

Obs. Pauta gerada no dia 22/11/2018 às 11h sujeita 

a alteração até a hora da Reunião. 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado  

VICE-PRESIDENTE:  Deputada LUZIA 

TOLEDO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Dep. Judith Leão Castelo 

Ribeiro” 

DATA:  27/11/2018 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 12:00h 
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PAUTA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 
 

Obs. Pauta gerada no dia 22/11/2018 às 10h sujeita 

a alteração até a hora da Reunião. 

 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 

VICE-PRESIDENTE: Deputada ELIANA 

DADALTO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 27/11/18 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 9 horas 

 

PAUTA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

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

Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira,  em resposta 

ao Of.CSS 256/2018, que versa sobre a denúncia da 

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

medicamento no Centro Regional de Especialidades 

Médicas - CRE Metropolitano, encaminhando as 

informações da área técnica; 

 

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

Brejetuba, Antônio Marcos Bonifácio de Souza, 

solicitando a intervenção desta Comissão para 

agendar nova reunião com o Exmo. Sr. Chefe da 

Casa Civil, acerca dos equívocos da Lei do Subsídio 

dos Técnicos em radiologia, Servidores Públicos 

Estaduais, em razão da mudança do Secretário da 

respectiva Pasta; 

 

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

Brejetuba, Antônio Marcos Bonifácio de Souza, 

encaminhando sugestão de Projeto de Lei que trata da 

execução das Técnicas Radiológicas, exclusivamente 

por técnicos e tecnólogos em radiologia, nos termos 

da Lei Federal nº 7.394/1985; 

 

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

Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, em atenção ao 

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

CPI da Câmara Municipal de São José do Calçado, 

informando que tomaram ciência do assunto, mas 

devolvem a documentação por se tratar de âmbito 

municipal;  

 

- Processo Administrativo nº 183477/2018, do 

Presidente do Grupo Especial para Revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Basico, Sr. Cláudio 

Denicoli dos Santos, convidando para colaborar e 

participar do processo de revisão do Plano Municipal 

de Saneamento Básico; 

 

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

Representante da Associação Mineira de Apoio 

às Pessoas com Neurofibromatose - AMANF, 

solicitando que esta Comissão encaminhe ao 

Secretário de Estado da Saúde Requerimento de 

Informação, para que informe todos os detalhes 

de tramitação do procedimento Tratamento Fora 

do Domicílio(TFD) na Secretaria de Estado da 

Saúde; 

 
- Convite do Presidente do CONDISI - Conselho 

Distrital de Saúde Indígena, Sr. Roberto Carlos 

Felipe Marques, para participar da Etapa local da 6ª 

Conferência Nacional de Saúde Indígena (6ª CNSI), 

com o tema: “Política Nacional de Atenção à Saúde 

dos Povos Indígenas, atenção Diferenciada, Vida e 

Saúde nas Comunidades Indígenas”, a realizar-se no 

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

Aldeias Tupiniquim e Guarani. 

 

- Ofício nº 1335/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica 

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

notificando crédito de Recursos Financeiros, sob 

bloqueio, firmado com o Estado do Espírito Santo, 

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

Serviços Urbanos de Água e Esgoto, sob a gestão do 

Ministério das Cidades, que tem por objeto 

“Ampliação e Melhoria no Sistema de Abastecimento 

de Água do Setor de Nova Rosa da Penha / 

Itanhenga”; 



24 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 23 de novembro de 2018 

- Ofício nº 920/2018 do Assessor Especial da 

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

acerca da Indicação nº 619/2018 apresentada por esta 

Comissão, que sugere “Adicional de Insalubridade 

aos servidores civis, integrantes do QES - Quadro 

Especial da Saúde, lotados no HPM - Hospital da 

Polícia Militar, encaminhando a manifestação do 

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa 

Social, Sr. Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, da 

ocorrência da intempestividade da Indicação 

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

das Eleições, que veda em seu Inciso VIII, concessão 

de gratificação no período compreendido entre 180 

dias que antecedem o pleito eleitoral até a posse dos 

eleitos;  

 

- Ofício nº 902/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica 

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

notificando Crédito de Recursos Financeiros, na 

conta vinculada ao Termo de Compromisso nº 

0424418-02/2014, firmando com o Estado do 

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

do Programa de Saneamento Básico, sob a gestão do 

Ministério das Cidades, que tem por objeto 

“Ampliação do SES de Vale Encantado; 

 

- Oficio nº 730/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica 

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

comunicando a liberação de recursos, destinados a 

esse Estado, referente à parcela do Contrato de 

Financiamento nº 0403338-96/2013, assinado em 

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

para Todos, Mutuários Públicos, Modalidade 

SAN.P/TODOS PUBLICO-MANE.AGUAS 

PLUVIAIS; 
 

- Ofício nº 1364/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica 

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

comunicando que o Contrato de Repasse nº 

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

por expiração do prazo de vigência; 

 

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

Brejetuba, Antônio Marcos Bonifácio de Souza, 

solicitando orientação e apoio no sentido de instituir 

e normatizar atribuições, competências e funções dos 

operadores de Bodyscan na legislação do Técnico em 

Radiologia; 

 

- Ofício nº 1689/2018 do Diretor Presidente da 

RODOSOL, em resposta ao OF CSS nº 328/2018, 

informando que a programação anual já contempla a 

iluminação azul dos pilares da 3ª Ponte, apoiando a 

Campanha do Mês de novembro sobre a prevenção 

ao câncer de próstata e a saúde do homem; 

 

 - Ofício nº 3800/2018 do Exmo. Sr. Secretário 

Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha, José 

Vicente de Sá Pimentel, em resposta ao OFCSS nº 

344/2018, informando acerca do andamento atual da 

Ação Civil Pública que tem por objeto a Instalação de 

tanques de combustíveis no Morro do Atalaia  em 

Pau, pela empresa Liquiport. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

 

Projeto de Lei nº 166/2017 - Análise de Mérito 

Autor: Deputado Pastor Marcos Mansur 

Ementa: Obriga às cooperativas de café, indústrias 

de torrefação e moagem e às indústrias de café 

solúvel a rotulagem que especifica e dá outras 

providências. 

Entrada na Comissão: 18/12/2017 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 06/02/2018 

Prazo da Comissão: 20/02/2018 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

 

- A Comissão está recebendo a visita do Sr. Thiago 

Meneghel, Diretor da empresa Natureza Viva 

Reciclagem de Resíduos Sólidos, para falar discorrer 

o tema: “Resíduos Sólidos”. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 
 

- A Comissão estará realizando “Visita Técnica às 

Aldeias Indígenas Caieiras Velhas, Irajá, Guarani 

e Pau Brasil”, no município de Aracruz, no dia 07 de 

dezembro, sexta-feira, às 09:30 horas, deliberada e 

aprovada na 22ª Reunião Ordinária desta Comissão, 

realizada no dia 07 de agosto de 2018; 

 

Pauta atualizada no dia 22/11/18, às 09:25 horas, 

sujeita a alteração até a hora da reunião. 

 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO 

 

PRESIDENTE: Deputado GILSINHO LOPES 

VICE-PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO 

SAMPAIO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 

DATA: 26/11/2018 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 11 horas 
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PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE:  

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OFÍCIO Nº 96/2018, encaminhado pelo 

Excelentíssimo Senhor Deputado Sandro Locutor, 

justificando sua ausência na Reunião Ordinária desta 

Comissão realizada no dia 22 de outubro do corrente, 

por motivos de representação parlamentar com 

conflitos de horário. 

 

OFÍCIO Nº 207/2018, encaminhado pelo 

Excelentíssimo Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, justificando sua ausência na Reunião 

Ordinária desta Comissão realizada no dia 22 de 

outubro do corrente, em face de atividades advindas 

do exercício parlamentar. 

 

OFÍCIO/PMES/DS/Nº 421/2018, encaminhado pelo 

Diretor de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo, 

Coronel Márcio Eugênio Sartório, informando que 

em conformidade com o parágrafo 2º do Art 116, da 

Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando 01 via do 

Convênio nº 002/2018, celebrado entre a Polícia 

Militar e o IPAJM/ES, visando a realização em 

conjunto de avaliações e reavaliações médicas 

periciais dos militares estaduais. 

 

OFÍCIO/SCV ASSESSORIA Nº 931/2018, 

encaminhado pelo Senhor Wilton Alves de Sousa, 

Assessor Especial da Secretaria da Casa Civil, cópia 

da lavra da Procuradoria Geral do Estado - PGE, em 

resposta a Indicação Parlamentar nº 734/2018 desta 

Comissão, cujo objeto sugere “Projeto de Lei de 

Anistia Administrativa aos Policiais e Bombeiros 

Militares do Estado do Espírito Santo”, informando 

que o assunto está sendo amplamente debatido nos 

autos da Reclamação Pré-processual para que seja 

dada abordagem devida quanto a questão. 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

PROJETO DE LEI Nº 434/2017 - Análise de 

Mérito 

Autor: Deputado Doutor Rafael Favatto 

Ementa: “Dispõe sobre a instalação de placas com 

conteúdos motivacionais e de autoajuda em favor 

da vida na ponte Deputado Darcy Castelo de 

Mendonça (terceira ponte).” 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA:  

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE 

 

PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado SANDRO 

LOCUTOR 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 27/11/2018 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 11 horas 

 
PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 

OFÍCIO S/N, do BRMALLS ADM. E COM. 

RIO/MINAS LTDA (Shopping Vila Velha), em 

resposta aos ofícios nº 50, 51 e 52/2018, deste 

Colegiado, reiterando, em apertada síntese que: 1) o 

assunto pautado para discussão não encontra 

pertinência temática com os objetivos dessa 

Comissão, por não versar sobre relação de consumo e 

por se tratar de contrato e interesses eminentemente 

privados; 2) as discussões contratuais com esses 

pequenos conjunto de lojistas inadimplentes estão 

sendo apreciadas em processos cíveis e que as 

divergências entre as partes estão sob a tutela do 

Poder Judiciário; 3) que as pessoas convidadas 

através dos referidos ofícios não possuem 

conhecimento necessário para prestar 

esclarecimentos sobre o assunto, mas que, em 

respeito aos Lojistas e aos Parlamentares, estariam 

indicando 3 (três) advogados como seus 

representantes. 
 

OFÍCIO Nº 142/2018, do Gabinete do Exmo. 

Vereador Lelo Couto, encaminhando a indicação de 

proposta de Lei Estadual, objetivando encontrar uma 

equidade na relação de consumo entre o cidadão 

capixaba e a CESAN, visando o abatimento do valor 

da tarifa proporcional nos dias em que o serviço 

estiver interrompido.  

 

OFÍCIO Nº 848/2018, do Exmo. Sr. José de 

Magalhães Neto, chefe do Gabinete da Presidência 
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do Tribunal de Justiça do E.S., em resposta ao Ofício 

nº 41/2018, desta Comissão, informando que, para 

realizar a pesquisa solicitada, de maneira segura, 

necessário se faz que forneça a razão social e o CNPJ 

das pessoas jurídicas /físicas envolvidas. 
 

OFÍCIO Nº 171/2018, da Associação Brasileira de 

Direitos Humanos do Estado do ES, informando 

que o Hospital Santa Casa possui um laboratório 

Hemodinamico com maquinários modernos, material 

de primeira linha, ar condicionado ligado 24hs, uma 

verdadeira estrutura de ponta, mas que, em verdade, 

não passa de um enorme elefante branco, pois nada 

está sendo usado, e os materiais de elevado custo 

estão sendo descartados por falta de uso e 

vencimento. De outro lado, milhares de pacientes 

estão na fila de espera aguardando atendimento, 

outros falecendo por não conseguir esperar, razão 

pela qual solicita a esta Comissão sejam tomadas 

providências o mais breve possível.  
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUIDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
 

PROJETO DE LEI Nº 24/2018 - Análise de 

Mérito 

Autor: Deputado Sandro Locutor 

Ementa: “Altera a Lei nº 10.157, de 30 de dezembro 

de 2013, que assegura ao cônjuge do consumidor de 

serviços públicos o direito de solicitar a inclusão do 

seu nome na fatura mensal de consumo”. 
 

PROJETO DE LEI Nº 319/2017 - Análise de 

Mérito 

Autor: Deputada Raquel Lessa 

Ementa: “Dispõe sobre a afixação de cartazes em 

revendedoras e concessionárias de veículos 

informando sobre isenções tributárias especificas, 

concedidas às pessoas com deficiência ou portadoras 

de enfermidade de caráter irreversível no âmbito do 

Estado do Espírito Santo”. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

 

PROJETO DE LEI Nº 106/2018 - Análise de 

Mérito 

Autor: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: “Acrescenta o inciso XIV ao artigo 3º, da 

Lei nº 8.308, de 12.06.2006, que criou o Fundo para 

redução das Desigualdades Regionais e dá outras 

providências”. 
 

2 - ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem.  

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 

PRESIDENTE: Deputada LUZIA TOLEDO 

VICE-PRESIDENTE:  Deputado NUNES  

REUNIÃO: Extraordinária 

LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 

DATA: 26/11/2018 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO:  10:00 horas 

 

PAUTA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 

DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 

DA 18ª LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 
 

Presença da Exma. Senhora Senadora da 

República, Rose de Freitas, que discorrerá o 

tema: “LUTA PELA FINALIZAÇÃO DAS 

OBRAS DO NOVO AEROPORTO DE 

VITÓRIA”. 
 

 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 

MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 

VICE-PRESIDENTE: Deputado JAMIR MALINI 

REUNIÃO: ORDINÁRIA 

LOCAL: Plenário “RUI BARBOSA” 

DATA: 26/11/2018 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 10:00h 

 

PAUTA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 18ª 

LEGISLATURA 
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1 - EXPEDIENTE: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 

- PROJETO DE LEI Nº 106/2018 

Autor: Deputada Luzia Toledo 

Ementa: Acrescenta o inciso XIV ao artigo 3º da Lei 

nº 8.0308 de 12/06/2006, que criou o Fundo para a 

Redução das Desigualdades Regionais e dá outras 

providências. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 

Não houve no período. 

 

2 - ORDEM DO DIA: 

O que ocorrer. 

 

3- COMUNICAÇÕES 

As que ocorrerem. 

 

 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

PRESIDENTE: Deputada ELIANA DADALTO 

VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR 

HÉRCULES 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Dep. Judith Leão Castello 

Ribeiro” 

DATA: 28/11/2018 

DIA DA SEMANA: quarta-feira 

HORÁRIO: 12 horas 
 

PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

- Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

- Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 

Projeto de Lei Nº 484/2015 - anexo Nº 20/2017 - 

Análise de mérito 

Autor: Deputado Almir Vieira  

Ementa: Declara de Utilidade Pública a Obra Social 

Fraternal de Marcílio de Noronha. (PROJETO DE 

LEI Nº 20/2017, DA DEP. RAQUEL LESSA, 

IDÊNTICO, ANEXADO NOS TERMOS DO ART. 

178 DO REGIMENTO INTERNO). 

Relatora: Deputada Eliana Dadalto 

Prazo do Relator: 12/12/2018 

Prazo da Comissão: 19/12/2018 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  

Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA: 

 

Projeto de Lei Nº 141/2018 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Padre Honório.  

Ementa: Declara de Utilidade Pública a Associação 

Comunitária de Produtores, trabalhadores, 

Proprietários de Moradores Rurais Chave Satiro 

ProRural.  

Relator: Deputado Dr. Hercules.  

Prazo do Relator: 12/12/2018 

Prazo da Comissão: 19/12/2018 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 

As que ocorrerem.  

 

 

CPI DOS EMPENHOS NA SAÚDE 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 

VICE-PRESIDENTE: Deputada ELIANA 

DADALTO 

REUNIÃO: Ordinária 

LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 

DATA: 27/11/18 

DIA DA SEMANA: terça-feira 

HORÁRIO: 9 horas 

 

PAUTA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 4ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª 

LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

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

Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira,  em resposta 

ao Of.CSS 256/2018, que versa sobre a denúncia da 

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

medicamento no Centro Regional de Especialidades 

Médicas - CRE Metropolitano, encaminhando as 

informações da área técnica; 
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- Ofício nº 10/2018 do Exmo. Sr. Vereador de 

Brejetuba, Antônio Marcos Bonifácio de Souza, 

solicitando a intervenção desta Comissão para 

agendar nova reunião com o Exmo. Sr. Chefe da 

Casa Civil, acerca dos equívocos da Lei do 

Subsídio dos Técnicos em radiologia, Servidores 

Públicos Estaduais, em razão da mudança do 

Secretário da respectiva Pasta; 

 

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

Brejetuba, Antônio Marcos Bonifácio de Souza, 

encaminhando sugestão de Projeto de Lei que trata 

da execução das Técnicas Radiológicas, 

exclusivamente por técnicos e tecnólogos em 

radiologia, nos termos da Lei Federal nº 

7.394/1985; 

 

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

Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, em atenção 

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

da CPI da Câmara Municipal de São José do 

Calçado, informando que tomaram ciência do 

assunto, mas devolvem a documentação por se 

tratar de âmbito municipal;  

 

- Processo Administrativo nº 183477/2018, do 

Presidente do Grupo Especial para Revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Basico, Sr. 

Cláudio Denicoli dos Santos, convidando para 

colaborar e participar do processo de revisão do 

Plano Municipal de Saneamento Básico; 

 

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

Representante da Associação Mineira de Apoio às 

Pessoas com Neurofibromatose - AMANF, 

solicitando que esta Comissão encaminhe ao 

Secretário de Estado da Saúde Requerimento de 

Informação, para que informe todos os detalhes de 

tramitação do procedimento Tratamento Fora do 

Domicílio(TFD) na Secretaria de Estado da Saúde; 

 

- Convite do Presidente do CONDISI - Conselho 

Distrital de Saúde Indígena, Sr. Roberto Carlos 

Felipe Marques, para participar da Etapa local da 

6ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (6ª 

CNSI), com o tema: “Política Nacional de Atenção 

à Saúde dos Povos Indígenas, atenção 

Diferenciada, Vida e Saúde nas Comunidades 

Indígenas”, a realizar-se no período de 20 a 

24/11/2018, das 9 às 18 horas, nas Aldeias 

Tupiniquim e Guarani. 

 

- Ofício nº 1335/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica 

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

notificando crédito de Recursos Financeiros, sob 

bloqueio, firmado com o Estado do Espírito Santo, 

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

Serviços Urbanos de Água e Esgoto, sob a gestão 

do Ministério das Cidades, que tem por objeto 

“Ampliação e Melhoria no Sistema de 

Abastecimento de Água do Setor de Nova Rosa da 

Penha / Itanhenga”; 

 

- Ofício nº 920/2018 do Assessor Especial da 

Secretaria da Casa Civil, Sr. Wilton Alves de 

Souza, acerca da Indicação nº 619/2018 

apresentada por esta Comissão, que sugere 

“Adicional de Insalubridade aos servidores civis, 

integrantes do QES - Quadro Especial da Saúde, 

lotados no HPM - Hospital da Polícia Militar, 

encaminhando a manifestação do Secretário de 

Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Sr. 

Nylton Rodrigues Ribeiro Filho, da ocorrência da 

intempestividade da Indicação Parlamentar em 

razão do Art. 73 da Lei 9504/97, Lei das Eleições, 

que veda em seu Inciso VIII, concessão de 

gratificação no período compreendido entre 180 

dias que antecedem o pleito eleitoral até a posse 

dos eleitos;  

 

- Ofício nº 902/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica 

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

notificando Crédito de Recursos Financeiros, na 

conta vinculada ao Termo de Compromisso nº 

0424418-02/2014, firmando com o Estado do 

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

do Programa de Saneamento Básico, sob a gestão 

do Ministério das Cidades, que tem por objeto 

“Ampliação do SES de Vale Encantado; 

 

- Oficio nº 730/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica 

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

comunicando a liberação de recursos, destinados a 

esse Estado, referente à parcela do Contrato de 

Financiamento nº 0403338-96/2013, assinado em 

31/07/2013, no âmbito do Programa de 

Saneamento para Todos, Mutuários Públicos, 

Modalidade SAN.P/TODOS PUBLICO-

MANE.AGUAS PLUVIAIS; 

 

- Ofício nº 1364/2018 da Gerência Executiva e 

Negocial de Governo da Caixa Econômica 

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

comunicando que o Contrato de Repasse nº 

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

por expiração do prazo de vigência; 

 

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

Brejetuba, Antônio Marcos Bonifácio de Souza, 

solicitando orientação e apoio no sentido de 

instituir e normatizar atribuições, competências e 

funções dos operadores de Bodyscan na legislação 

do Técnico em Radiologia; 
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- Ofício nº 1689/2018 do Diretor Presidente da 

RODOSOL, em resposta ao OF CSS nº 328/2018, 

informando que a programação anual já contempla 

a iluminação azul dos pilares da 3ª Ponte, apoiando 

a Campanha do Mês de novembro sobre a 

prevenção ao câncer de próstata e a saúde do homem; 

 

 - Ofício nº 3800/2018 do Exmo. Sr. Secretário 

Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha, José 

Vicente de Sá Pimentel, em resposta ao OFCSS nº 

344/2018, informando acerca do andamento atual da 

Ação Civil Pública que tem por objeto a Instalação de 

tanques de combustíveis no Morro do Atalaia  em 

Pau, pela empresa Liquiport. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

 

Projeto de Lei nº 166/2017 - Análise de Mérito  

Autor: Deputado Pastor Marcos Mansur 

Ementa: Obriga às cooperativas de café, 

indústrias de torrefação e moagem e às indústrias 

de café solúvel a rotulagem que especifica e dá 

outras providências. 

Entrada na Comissão: 18/12/2017 

Relator: Deputado Almir Vieira 

Prazo do Relator: 06/02/2018 

Prazo da Comissão: 20/02/2018 

 
2 - ORDEM DO DIA:  

 

A Comissão está recebendo a visita do Sr. 

Thiago Meneghel, Diretor da empresa Natureza 

Viva Reciclagem de Resíduos Sólidos, para falar 

discorrer o tema: “Resíduos Sólidos”. 

 

3 - COMUNICAÇÕES: 

 

A Comissão estará realizando “Visita Técnica 

às Aldeias Indígenas Caieiras Velhas, Irajá, 

Guarani e Pau Brasil”, no município de 

Aracruz, no dia 07 de dezembro, sexta-feira, às 

09:30 horas, deliberada e aprovada na 22ª 

Reunião Ordinária desta Comissão, realizada no 

dia 07 de agosto de 2018; 

 

Pauta atualizada no dia 22/11/18, às 09:25 

horas, sujeita a alteração até a hora da reunião. 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1552 

 

 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, LORENA DE ALMEIDA 

DOS SANTOS, do cargo em comissão de 

Assessor Júnior de Secretaria, código AJS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 22 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1553 

 
 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, RENATO RIBEIRO, do 

cargo em comissão de Supervisor do Arquivo 

Geral, código SAG, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 22 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 1554 

 

 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, RENAN PRETTI 

HAYNES FERRARI, do cargo em comissão de 

Assessor Júnior de Secretaria, código AJS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 22 de novembro de 2018. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1555 

 

 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, TEREZA ELIZA DOS 

SANTOS PIOL, do cargo em comissão de 

Assessor Júnior de Secretaria, código AJS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 22 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1556 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e 

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

de outubro de 2017, publicada em 06 de outubro de 

2017, a qual regulamenta a concessão de assistência à 

saúde na forma de auxílio financeiro aos servidores 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, nos termos do art. 189 e 191 da Lei 

Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e o 

que consta no processo nº 183637, resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 

Resolução nº 4.971/2017 à servidora MILLENA 

GABURRO WALCHER, matrícula nº 209528, 

ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 22 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1557 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 Considerando o Ato nº 3260, de 01/08/2008, 

publicado em 03/09/2008, alterado pelo Ato nº 267, 

de 31/03/2010, que regulamenta a concessão de 

Incentivo Educacional, resolve: 

 

 CONCEDER ao servidor DELCIO 

TADEU MELOTTI, Técnico Legislativo Sênior - 

ETLS, matrícula nº 207923, o 2º (segundo) 

INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% (cinco por 

cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 

efetivo, a partir de 05/10/2018, conforme art. 3º, da 

Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 10.083/2013 e 

pela Lei nº 10.225/2014. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 22 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1558 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e 

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

de outubro de 2017, publicada em 06 de outubro de 
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2017, a qual regulamenta a concessão de assistência à 

saúde na forma de auxílio financeiro aos servidores 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, nos termos do art. 189 e 191 da Lei 

Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e o 

que consta no processo nº 183085, resolve: 
 

 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 à servidora 

ANDRESSA MARIA DE ALMEIDA, matrícula 

nº 209575, ocupante do cargo em comissão de 

Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código ASGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 22 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

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

 

PORTARIA Nº 403 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, resolve, 
 

 CONCEDER, 30 (trinta) dias de férias 

regulamentares referentes ao exercício de 2018, ao 

servidor JOSE ANTONIO MELO SOARES, 

matrícula nº 208339, para o período de 01/03/2019 

a 30/03/2019. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de novembro de 2018. 
 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 404 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 
 

SUSPENDER as férias regulamentares do 

servidor abaixo relacionado: 

 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 

marcado 
A partir de Dias 

206708 

FERNANDO 

VAILANT 

SÁ PRADO 

CARREIRO 

2018 

19/11/2018 

a 

03/12/2018 

23/11/2018 

11 (onze) 

dias 

restantes 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de novembro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 405 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR as férias regulamentares do 

servidor abaixo relacionado: 

 
 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 

marcado 
A partir de 

Quantidade 

de Dias 

206708 

FERNANDO 

VAILANT 

SÁ PRADO 

CARREIRO 

2018 

11/12/2018 

a 

21/12/2018 

23/11/2018 

11 (onze) 

dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

03 de julho de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 406 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 
TRANSFERIR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

209332 

ANA PAULA 

GUILHERME 

NOVO 

2018 
02/01/2019 a 

16/01/2019 

21/01/2019 

a 

04/02/2019 

15 (quinze) 

dias 

207981 

DENISE 

AQUINO DOS 

SANTOS 

2018 
02/01/2019 a 

16/01/2019 

13/02/2019 

a 

27/02/2019 

15 (quinze) 

dias 

207923 

DELCIO 

TADEU 

MELOTTI 
2018 

17/01/2019 a 

31/01/2019 e 

de 03/04/2019 

a 17/04/2019 

02/01/2019 

a 

16/01/2019 

e de 

15/04/2019 

a 

29/04/2019 

30 (trinta) 

dias 

207533 

EMILIANE 

DELBONI DE 

FREITAS 

CALDEIRA 

2018 
17/01/2019 a 

31/01/2019 

02/01/2020 

a 

16/01/2020 

15 (quinze) 

dias 

207918 

LUCAS 

ALBANI 

ROSA 
2018 

02/01/2019 a 

31/01/2019 

08/01/2019 

a 

06/02/2019 

30 (trinta) 

dias 

203215 

ROBERTA 

PARANHOS 

FRAGOSO 

2015 
02/01/2019 a 

31/01/2019 

15/07/2019 

a 

29/07/2019 

e de 

14/10/2019 

a 

28/10/2019 

30 (trinta) 

dias 
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201376 

MONICA 

FERREIRA 

PAES 
2018 

17/01/2019 a 

31/01/2019 

30/11/2018 

a 

14/12/2018 

15 (quinze) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de novembro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 407 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 

 

MARCAR as férias regulamentares dos 

servidores abaixo relacionados: 

 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 

marcado 

Quantidade 

de dias 

207898 

FRANCISCO 

BORGES DE 
OLIVEIRA 

NETO 

2018 

02/01/2019 

a 

31/01/2019 

30 (trinta) 
dias 

209414 
ROGERIO 
BERMUDES 

FIGUEIREDO 
2018 

07/03/2019 
a 

05/04/2019 

30 (trinta) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de novembro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 408 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, 

 

RESOLVE, considerar licenciados os 

servidores deste Poder Legislativo, abaixo 

relacionados, na forma dos artigos citados pela Lei 

Complementar nº 46, de 31/01/94, com base nas 

informações da Coordenação do Grupo de Recursos 

Humanos (CGRH): 

 

MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 

PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

20914503 
Aglaia Moreira 

Murad Brumana 
129 05 12/11/2018 16/11/2018 

20940201 
Amanda Amaral de 

Lima 
129 01 06/11/2018 06/11/2018 

20322001 
Anderson Nicoletti 

Scariot Faleiro 
129 01 12/11/2018 12/11/2018 

20417906 
Antonio Marcos 

Denicolo 
129 01 08/11/2018 08/11/2018 

20417906 
Antonio Marcos 

Denicolo 
129 01 12/11/2018 12/11/2018 

20949701 
Carla Margareth 

Borges Vieira Rosa 
129 01 14/11/2018 14/11/2018 

20862801 
Carolina de Lima 

Batista 
129 05 13/11/2018 17/11/2018 

20313404 Cleber Jose da Silva 129 01 13/11/2018 13/11/2018 

20929501 
Debora Vailante 

Mameri 
129 02 05/11/2018 06/11/2018 

20929501 
Debora Vailante 

Mameri 
129 02 08/11/2018 09/11/2018 

20798101 
Denise Aquino dos 

Santos 
142 01 01/10/2018 01/10/2018 

20392602 
Fabio Andrade de 

Melo 
129 01 09/11/2018 09/11/2018 

20849401 
Fabricio Bertholdi 

Bianchi 
142 01 01/11/2018 01/11/2018 

20949101 Hudirley Martins 129 02 11/11/2018 12/11/2018 

20949101 Hudirley Martins 129 01 14/11/2018 14/11/2018 

20116301 
Jefson Cavati 

Bubach 
129 05 01/10/2018 05/10/2018 

20325101 
Joao Manoel 

Miranda Nunes 
129 60 15/10/2018 13/12/2018 

20932101 
Jordana Paula Cunha 

Louvem 
129 01 09/11/2018 09/11/2018 

20830101 Lucas Faria Alves 129 01 06/11/2018 06/11/2018 

20330801 

Lucia Maria Pinheiro 

Sardenberg de 

Mattos 

129 02 25/10/2018 26/10/2018 

20112001 

Luciana Maria 

Ferreira Oliveira de 

Souza 

142 07 19/10/2018 25/10/2018 

20153301 
Marco Antonio 

Rodrigues Fraga 
129 04 07/11/2018 10/11/2018 

20683501 
Marilise Lisania 

Matachon 
129 02 25/10/2018 26/10/2018 

20073401 
Patricia Lima 

Pimentel Cristo 
129 01 05/11/2018 05/11/2018 

20332801 
Patricia Ripardo 

Tonini 
129 01 09/11/2018 09/11/2018 

20819903 Paulo Sergio Liqui 129 07 25/10/2018 31/10/2018 

20800101 
Raquel Cristina 

Rudiger Dornelles 
129 10 17/10/2018 26/10/2018 

20931201 
Rayane Machado 

Lopes 
129 15 07/11/2018 21/11/2018 

03571601 
Rita de Cassia 

Braggio Bodart 
129 30 25/10/2018 23/11/2018 

20139005 
Sandra Mara 

Figueiredo Fricks 
129 07 16/11/2018 22/11/2018 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de novembro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO AO 

TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR Nº 

004/2015 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 

Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo em atendimento ao que 

dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 

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

celebração do 3º Termo Aditivo ao Termo de Cessão 

nº 004/2015, conforme descrito abaixo: 
 

CEDENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE 

ANCHIETA 
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CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

OBJETO: Prorrogação da Cessão da Servidora da 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA, 

LARISSA REISEN, matrícula 747, ocupante do 

quadro pessoal da CEDENTE. 

 

PROCESSO: 183395 

 

VIGÊNCIA: O presente TERMO DE CESSÃO 

prorroga pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, até 

31/12/2020. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

21 de novembro de 2018. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 23.11.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 
DIA DE CAMPO NA TV 

O Dia de Campo na TV vai mostrar um inseticida a base de vírus que 

favorece  a produtividade nas lavouras 

01h15 
CONEXÃO CIÊNCIA  

Conexão Ciência conversa com Jorge Werneck, pesquisador da Embrapa, 

para saber mais sobre o papel da agricultura na crise hídrica 

01h45 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

03h35 COMISSÃO DE CULTURA Reunião Ordinária 

04h25 SESSÃO SOLENE Comemoração Ao Dia dos Notários e Registradores 

05h40 COMISSÃO DE FINANÇAS Audiência Pública 

07h00 

DIA DE CAMPO NA TV 

O Dia de Campo na TV vai falar sobre os veículos aéreos não tripulados 

(Vants) ou drones e a necessidade do tratamento das imagens geradas de 

forma correta. Esses robôs voadores trouxe à tona o emprego de programas 

computacionais para aquisição, tratamento e análise das imagens captadas 

por máquinas fotográficas embarcadas nesses robôs voadores. 

08h00 STJ CIDADÃO O programa aborda sobre o resíduos sólidos.  

08h30 PANORAMA  Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

09h00 PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 

TRABALHOS REALIZADOS 

PELA SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE (V) 

Audiência Pública 

12h00 

DIÁLOGOS LEGISLATIVOS 

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

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

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

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

com a bancada federal capixaba são alguns dos temas abordados pelo 

governador.  

12h30 

MP COM VOCÊ 

O promotor de Justiça Daniel de Andrade Novaes, da Promotoria de Justiça 

de Vargem Alta, fala sobre os cuidados que o cidadão deve ter para não 

adquirir terrenos oriundos de loteamentos irregulares ou clandestinos 

13h00 

DEDO DE PROSA 

O livro “Cartas Fantasmas”, de Adilson Vilaça, usa fatos históricos para 

ambientar um romance, a revolta camponesa em Ecoporanga em 1959. A 

obra é a continuação da narrativa histórica Cotaxé, publicada pela primeira 

vez em 1997. Vilaça possui mais de 40 títulos, entre romances, contos e 

pesquisas 

13h30 

CONEXÃO CIÊNCIA  

O Conexão Ciência debate os avanços da tecnologia para o zoneamento 

agrícola de risco climático. O entrevistado é o pesquisador da Embrapa Ary 

Fortes 

14h00 

CONEXÃO ELEITORAL 

No programa dessa semana acompanhe a visita do presidente eleito, Jair 

Bolsonaro, ao TSE. Saiba quais municípios terão eleições suplementares 

para prefeito e vice neste mês de novembro. E ainda,  no quadro Entrou para 

História veja a importância da Justiça Eleitoral nas consultas populares 
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14h30 PANORAMA  Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

14h45 
MOSAICO ENTREVISTA 

O programa apresenta entrevista com a atriz e coordenadora do Curso de 

Artes Cênicas da UVV, Rejane Arruda 

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

18h00 

DIÁLOGOS LEGISLATIVOS 

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

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

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

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

com a bancada federal capixaba são alguns dos temas abordados pelo 

governador 

18h30 

DEDO DE PROSA 

O livro “Cartas Fantasmas”, de Adilson Vilaça, usa fatos históricos para 

ambientar um romance, a revolta camponesa em Ecoporanga em 1959. A 

obra é a continuação da narrativa histórica Cotaxé, publicada pela primeira 

vez em 1997. Vilaça possui mais de 40 títulos, entre romances, contos e 

pesquisas 

19h00 SESSÃO SOLENE Homenagem ao Dia do Médico       

20h30 

CONEXÃO CIÊNCIA  

O Conexão Ciência debate os avanços da tecnologia para o zoneamento 

agrícola de risco climático. O entrevistado é o pesquisador da Embrapa Ary 

Fortes 

21h00 
STJ NOTÍCIAS 

Confira uma matéria especial  sobre falência de empresas entre outras 

noticias.     

21h30 CIÊNCIAS E LETRAS Senti na pele 

22h00 PANORAMA  Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

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

22h45 

MP COM VOCÊ 

O promotor de Justiça Daniel de Andrade Novaes, da Promotoria de Justiça 

de Vargem Alta, fala sobre os cuidados que o cidadão deve ter para não 

adquirir terrenos oriundos de loteamentos irregulares ou clandestinos 

23h15 

DEDO DE PROSA 

O livro “Cartas Fantasmas”, de Adilson Vilaça, usa fatos históricos para 

ambientar um romance, a revolta camponesa em Ecoporanga em 1959. A 

obra é a continuação da narrativa histórica Cotaxé, publicada pela primeira 

vez em 1997. Vilaça possui mais de 40 títulos, entre romances, contos e 

pesquisas 

23h45 

DIÁLOGOS LEGISLATIVOS 

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

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

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

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

com a bancada federal capixaba são alguns dos temas abordados pelo 

governador 
 

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

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

 

 

• SÁBADO - 24.11.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV 

O Dia de Campo na TV vai falar sobre os veículos aéreos não tripulados 

(Vants) ou drones e a necessidade do tratamento das imagens geradas de 

forma correta. Esses robôs voadores trouxe à tona o emprego de programas 

computacionais para aquisição, tratamento e análise das imagens captadas 

por máquinas fotográficas embarcadas nesses robôs voadores. 

01h15 CONEXÃO CIÊNCIA  

O Conexão Ciência debate os avanços da tecnologia para o zoneamento 

agrícola de risco climático. O entrevistado é o pesquisador da Embrapa Ary 

Fortes 

01h45 SESSÃO SOLENE Homenagem ao Dia do Médico       

03h30 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO Reunião Ordinária 

05h15 SESSÃO SOLENE Homenagem ao Dia do Servidor 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV 

O Dia de Campo na TV vai falar sobre os veículos aéreos não tripulados 

(Vants) ou drones e a necessidade do tratamento das imagens geradas de 

forma correta. Esses robôs voadores trouxe à tona o emprego de programas 

computacionais para aquisição, tratamento e análise das imagens captadas 

por máquinas fotográficas embarcadas nesses robôs voadores 
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08h00 SABOR 

A série especial do programa sabores mostra as tradições da culinária de 

outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o quarto da série 

"sabores dos imigrantes", sobre comida portuguesa, uma culinária 

caracterizada por pratos ricos, cheios de sabor, e fáceis de preparar. A chef 

Wannessa Gomes Merlo ensina a fazer um bacalhau à Gomes de Sá e um 

bacalhau à Lagareiro. 

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

08h30 PANORAMA  Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

09h00 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

10h25 CPI MÁFIA DOS GUINCHOS Reunião Ordinária 

12h00 SABOR 

A série especial do programa sabores mostra as tradições da culinária de 

outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o quarto da série 

"sabores dos imigrantes", sobre comida portuguesa, uma culinária 

caracterizada por pratos ricos, cheios de sabor, e fáceis de preparar. A chef 

Wannessa Gomes Merlo ensina a fazer um bacalhau à Gomes de Sá e um 

bacalhau à Lagareiro. 

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

12h30 MP COM VOCÊ 

O programa MP com Você tem como tema o combate à criminalidade. O 

convidado do apresentador Rubem Roschel é o promotor de justiça Pedro 

Ivo de Souza, dirigente do Centro de Apoio Operacional Criminal 

13h00 DEDO DE PROSA 

Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários livros. O 

mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a se aventurar por 

um romance. 

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

controle biológico de insetos na agricultura 

14h00 SOM DA TERRA 

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

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

trabalho e um pouco da sua história na música. 

14h30 PANORAMA  Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

15h00 A GRANDE REPORTAGEM 

Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, agora 

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

documentário revela importantes pesquisas em terra e a caminho do nosso 

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

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

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

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

brasileiro ocupado mais distante da América do Sul 

15h35 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

16h50 
COMISSÃO 

COOPERATIVISMO 
Reunião Ordinária 

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

18h30 DEDO DE PROSA 

Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários livros. O 

mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a se aventurar por 

um romance. 

19h00 SESSÃO SOLENE 
Homenagem a cadeia produtiva do café com entrega da comenda Dario 

Martinelli 

21h00 TSE: CONEXÃO ELEITORAL 

No programa dessa semana acompanhe a visita do presidente eleito, Jair 

Bolsonaro, ao TSE. Saiba quais municípios terão eleições suplementares 

para prefeito e vice neste mês de novembro. E ainda,  no quadro Entrou para 

História veja a importância da Justiça Eleitoral nas consultas populares 

21h30 A GRANDE REPORTAGEM 

Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, agora 

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

documentário revela importantes pesquisas em terra e a caminho do nosso 

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

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

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

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

brasileiro ocupado mais distante da América do Sul 

22h00 PANORAMA  Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

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

22h45 SOM DA TERRA 

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

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

trabalho e um pouco da sua história na música. 
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23h15 DEDO DE PROSA 

Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários livros. O 

mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a se aventurar por 

um romance. 

23h45 COM A PALAVRA O programa entrevista o deputado estadual eleito Luciano Machado 
 

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

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

 

 

• DOMINGO - 25.11.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 

DIA DE CAMPO NA TV 

O Dia de Campo na TV vai falar sobre os veículos aéreos não tripulados 

(Vants) ou drones e a necessidade do tratamento das imagens geradas de 

forma correta. Esses robôs voadores trouxe à tona o emprego de programas 

computacionais para aquisição, tratamento e análise das imagens captadas 

por máquinas fotográficas embarcadas nesses robôs voadores 

01h15 
CONEXÃO CIÊNCIA  

O programa aborda as pesquisas feitas com o baculovírus, muito utilizado no 

controle biológico de insetos na agricultura 

01h45 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

03h10 CPI MÁFIA DOS GUINCHOS Reunião Ordinária 

04h50 COMISSÃO 

COOPERATIVISMO 
Reunião Ordinária 

05h50 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

07h00 

DIA DE CAMPO NA TV 

O Dia de Campo na TV vai apresentar um azeite produzido com abacate. O 

produto pode ser alternativa para olivicultores em período de entressafra. O 

baixo custo é uma das vantagens, e a abundância de abacate nas regiões 

garante a possibilidade de colheita do fruto durante o ano inteiro 

08h00 

SABOR 

O programa Sabores apresenta a série especial "Sabores dos Imigrantes", que 

mostra as tradições da culinária de outros países enraizadas na cultura 

capixaba. Este é a terceiro da série, sobre Comida Alemã. 

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

08h30 PANORAMA  Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

09h00 COMISSÃO DE 

INFRAESTRUTURA 
Reunião Ordinária 

11h10 COMISSÃO DE FINANÇAS Audiência Pública 

12h00 

SABOR 

O programa Sabores apresenta a série especial "Sabores dos Imigrantes", que 

mostra as tradições da culinária de outros países enraizadas na cultura 

capixaba. Este é a terceiro da série, sobre Comida Alemã. 

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

12h30 

MP COM VOCÊ 

O programa abordou funcionamento do Complexo Penitenciário de 

Viana. Para falar sobre o assunto foi convidada a promotora de Justiça 

Viviane Barros Partelli que é membro do Grupo Especial de Trabalho em 

Execução Penal (Getep). A promotora falou entre outros assuntos, sobre a 

fiscalização dos presídios, o cumprimento das penas e a triagem que é feita 

entre as unidades prisionais, fazendo um balanço sobre as 8 penitenciárias do 

complexo, explicando quais os critérios usados para destinar um detento para 

determinada unidade prisional. O trabalho de ressocialização e as transições 

para os regimes semiaberto e aberto também foram abordados na entrevista. 

13h00 

DEDO DE PROSA 

O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um convite a 

brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora fala sobre a 

importância da leitura para o desenvolvimento infantil e sobre a formação de 

professores para ensinar a uma infância cada vez mais conectada 

13h30 
CONEXÃO CIÊNCIA  

A pesquisadora Elizabeth Sabato, da Embrapa, fala sobre as doenças que 

atacam as lavouras de milho. 

14h00 
SOM DA TERRA 

O som da terra bate um papo com o músico Fabio  Carvalho, que apresenta 

seu trabalho que mistura congo e música eletrônica 

14h30 PANORAMA  Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

15h00 

A GRANDE REPORTAGEM 

Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, proximidade 

corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado ao aleitamento materno, 

uma fase que gera benefícios, tanto para a mulher quanto para o bebê. O leite 
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materno fortalece o sistema imunológico da criança, evitando infecções e 

diarreias, entre outras doenças. Nesta grande reportagem, nós ouvimos 

especialistas, como nutricionista, enfermeiras especializadas em 

amamentação, e consultora de aleitamento. As profissionais deram dicas de 

como amamentar corretamente, e também responderam a dúvidas e 

questionamentos de mamães e gestantes. Também ouvimos mães, que 

contaram suas experiências com amamentação em público, dificuldades na 

pega e amamentação tardia. 

15h35 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

17h00 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO Reunião Ordinária 

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

18h30 

DEDO DE PROSA 

O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um convite a 

brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora fala sobre a 

importância da leitura para o desenvolvimento infantil e sobre a formação de 

professores para ensinar a uma infância cada vez mais conectada 

19h00 SESSÃO SOLENE Dia do Dentista 

21h30 

A GRANDE REPORTAGEM 

Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, proximidade 

corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado ao aleitamento materno, 

uma fase que gera benefícios, tanto para a mulher quanto para o bebê. O leite 

materno fortalece o sistema imunológico da criança, evitando infecções e 

diarreias, entre outras doenças. Nesta grande reportagem, nós ouvimos 

especialistas, como nutricionista, enfermeiras especializadas em 

amamentação, e consultora de aleitamento. As profissionais deram dicas de 

como amamentar corretamente, e também responderam a dúvidas e 

questionamentos de mamães e gestantes. Também ouvimos mães, que 

contaram suas experiências com amamentação em público, dificuldades na 

pega e amamentação tardia. 

22h00 PANORAMA  Telejornal com as principais informações do legislativo estadual 

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

22h45 
SOM DA TERRA 

O som da terra bate um papo com o músico Fabio  Carvalho, que apresenta 

seu trabalho que mistura congo e música eletrônica 

23h15 

DEDO DE PROSA 

O último livro de Lilian Menenguci, “A Criança Mágica” é um convite a 

brincadeiras antigas. Doutora em Pedagogia, a autora fala sobre a 

importância da leitura para o desenvolvimento infantil e sobre a formação de 

professores para ensinar a uma infância cada vez mais conectada 

23h45 DIÁLOGOS LEGISLATIVOS Entrevista com o senador eleitor 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 

 

CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 

DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar 

o início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Da Vitória, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Eliana Dadalto, 

Enivaldo dos Anjos, Esmael de Almeida, 

Euclério Sampaio, Gilsinho Lopes, Hudson 

Leal, Jamir Malini, Luzia Toledo,  

Marcelo Santos, Padre Honório, Raquel 

Lessa, Sandro Locutor e Sergio Majeski) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) -  Invocando a proteção de Deus, 

declaro aberta a sessão. 

 

(Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 

Deputada Raquel Lessa e a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos)  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Há quorum para a abertura da 

sessão de acordo com o painel eletrônico. Já temos o 

registro dos seguintes parlamentares: Da Vitória 

Sampaio, Dary Pagung, Doutor Hércules, Eliana 

Dadalto, Enivaldo Euzébio dos Anjos, Esmael de 

Almeida, Euclério Sampaio Majeski, Gilson dos 
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Santos Lopes Filho, Hudson Bocão Leal, Jamir 

Malini, Luzia Toledo, Marcelo Santos, Padre 

Honório, Raquel Lessa, Sandro Locutor e o líder 

absoluto da oposição, Sergio Majeski.  

Declaro aberta a sessão e convido a Deputada 

Raquel Lessa para que leia um versículo da Bíblia, 

sem ter que ler o que está escrito no papel.  

Sendo assim, peço a todos que se coloquem 

em posição de respeito, por gentileza. 

 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Salmos, 37:3) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Solicito ao Deputado Enivaldo 

Euzébio dos Anjos que proceda à leitura da ata da 

sessão anterior. (Pausa)  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
A pedido do Deputado Sergio Majeski, que ficou de 

pé para fazer essa solicitação, nós vamos considerar a 

ata como lida. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - À pedido do líder da oposição, 

Deputado Sergio Majeski, a Mesa declara a ata 

aprovada como lida e informa que está 

disponibilizada no site Transparência. 

 

A SRª ELIANA DADALTO - (PTC) - Pela 

ordem, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Pela ordem, Deputada Eliana 

Dadalto. 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Gostaria que a Mesa cedesse um minuto de silêncio 

em homenagem a uma amiga minha, amiga/irmã, que 

veio a falecer e estive em seu sepultamento pela 

manhã. Era uma mulher guerreira, há dez anos 

lutando contra um câncer, e deixou todos os 

moradores de Linhares, principalmente os do bairro 

Interlagos, muito sensibilizados com sua morte. Foi 

uma grande mulher, uma grande guerreira, Deputada 

Raquel Lessa, que sabe do sofrimento das mulheres 

com essa doença. 

E assim, gostaria que cedesse um minuto de 

silêncio. 
 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Qual era o nome dela? 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Mais conhecida como Mazinha. Rozimar Aparecida 

Cândido do Nascimento. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Bruno Lamas) 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Vamos fazer um minuto de 

silêncio, solicitado pela Deputada Eliana Dadalto, 

pelo falecimento de Mazinha, como é conhecida no 

município de Linhares. 

Solicito a todos que se coloquem em posição 

de respeito, inclusive o Deputado Euclério Sampaio. 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - 

Deputado Marcelo, pela ordem! Gostaria de 

aproveitar esse minuto de silêncio e também pedir 

pelo ex-prefeito de Baixo Guandu, Elci Pereira. 

Administrou aquele município por dois mandatos e 

faleceu no último sábado.  

Gostaria também de pedir um minuto de 

silêncio pelo ex-prefeito. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Aliás, fazendo uma emenda ao Deputado Dary 

Pagung, tem que ser uma emenda para o município 

de Baixo Guandu, porque lá tá feio o negócio! A 

gestão está horrível! Mas quero fazer minhas as 

palavras. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Um minuto de silêncio também 

solicitado pelo Deputado Dary Pagung. 

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Muito obrigado. 

Solicito à 1.ª Secretária, Deputada Raquel 

Lessa, que proceda à leitura do Expediente. Se tiver 

dificuldade, arrumo óculos para V. Ex.ª. 

 

A SR. ª 1.º SECRETÁRIA lê: 01 - 

Mensagem n.º 166/2018, do Governador do 

Estado, encaminhando veto parcial ao Projeto de 

Lei n.º 150/2018, de sua autoria, que altera a Lei 

n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe 

sobre o Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS. 

Publicada no DPL do dia 20 de novembro de 2018. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Ciente. Publique-se. À Comissão 

de Justiça. 

 

A SR. ª 1.º SECRETÁRIA lê: 02 - 

Mensagem n.º 167/2018, do Governador do 

Estado, encaminhando Projeto de Lei n.º 

292/2018, que abre o Crédito Especial no valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor do 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 

do Espírito Santo - DER. Publicada no DPL do 

dia 20 de novembro de 2018. 
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - MDB) -  Publique-se. À Comissão de 

Finanças. 

 

A SR. ª 1.º SECRETÁRIA lê: 03 - 

Mensagem n.º 168/2018, do Governador do 

Estado, encaminhando Projeto de Lei n.º 

293/2018, que abre o Crédito Especial no valor de 

R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais), em 

favor da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS. 

Publicada no DPL do dia 20 de novembro de 2018. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado José Esmeraldo) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - MDB) -  Publique-se. À Comissão de 

Finanças. 

 

A SR. ª 1.º SECRETÁRIA lê: Mensagem 

n.º 172/2018, do Governador do Estado, 

encaminhando Projeto de Lei nº 294/2018, que 

abre o Crédito Suplementar no valor de R$ 

192.867.980,90 (cento e noventa e dois milhões, 

oitocentos e sessenta e sete mil, novecentos e 

oitenta reais e noventa centavos) em favor da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo (ALES), do Tribunal de Justiça do Estado 

do Espírito Santo (TJES), do Ministério Público 

do Estado do Espírito Santo (MPES), da 

Secretaria de Estado dos Transportes e Obras 

Públicas (SETOP), da Secretaria de Estado da 

Educação (SEDU), da Secretaria de Estado da 

Saúde (SESA), da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública e Defesa Social (SESP) e da 

Administração Geral a Cargo da Secretaria de 

Estado da Fazenda (ENC-SEFAZ). Publicada no 

DPL do dia 20 de novembro de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - MDB) -  À Comissão de Finanças. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 04 - Projeto de 

Decreto Legislativo n.º 117/2018, do Deputado 

Euclério Sampaio, que concede Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor Fabiano Gonçalves 

de Oliveira. Publicado no DPL do dia 20 de 

novembro de 2018. 

 
05 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

118/2018, do Deputado Bruno Lamas, que concede 

Título de Cidadão Espírito-Santense à Senhora 

Marcimira Rodrigues. Publicado no DPL do dia 

20 de novembro de 2018. 

 
06 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

119/2018, do Deputado Enivaldo dos Anjos, que 

concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Senhor Isaac Costa Cabral. Publicado no DPL do 

dia 20 de novembro de 2018. 

07 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

120/2018, do Deputado Enivaldo dos Anjos, que 

concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Senhor Rossini Cosedei Carneiro. Publicado no 

DPL do dia 20 de novembro de 2018. 

 

08 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

121/2018, do Deputado Sergio Majeski, que 

concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Senhor Wilson Fernandes Cabral. Publicado no 

DPL do dia 20 de novembro de 2018. 

 

09 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

122/2018, do Deputado Sergio Majeski, que 

concede Título de Cidadão Espírito-Santense à 

Senhora Ângela Maria Santos Cabral. Publicado 

no DPL do dia 20 de novembro de 2018. 

 

10 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

123/2018, do Deputado Luiz Durão, que concede 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 

Roberto Ricardo de Mendonça. Publicado no DPL 

do dia 20 de novembro de 2018. 

11 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

124/2018, do Deputado Luiz Durão, que concede 

Título de Cidadão Espírito-Santense à Senhora 

Alessandra Shirley Pereira dos Santos. Publicado 

no DPL do dia 20 de novembro de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Publiquem-se todos os decretos 

legislativos e encaminhem-se todos eles à Comissão 

de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 12 - Parecere n.
o
 

302/2018, da Comissão de Justiça, pela 

Admissibilidade, constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e Boa Técnica Legislativa, é pela 

Aprovação, com adoção de Emenda Modificativa, 

apresentada pela Mesa Diretora, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 03/2018, do ex-

Deputado Rodrigo Coelho e outros, que insere a 

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

Estadual, regulamentando a Procuradoria Geral 

do Município.  

Parecer n.º 302/2018, na íntegra localizado no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

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

EC32018/598104-164436791819112018.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Publique-se. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 13 - 

Requerimento de Informação n.º 049/2018, do 

Deputado Bruno Lamas, ao Secretário de Estado 

da Fazenda, sobre índices de participação dos 

municípios (IPM), critérios técnicos utilizados 

para a melhor distribuição, dentre outras 

matérias correlatas. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/PEC32018/598104-164436791819112018.pdf
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Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=68118&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RQI/112028699214112018(7182)-

assinado.pdf#P68118  

 

(Registra presença os Senhor 

Deputado Erick Musso) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Oficie-se. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: Segunda parte do 

Expediente, sujeita à deliberação. 

14 - Requerimento de Urgência n.º 

100/2018, da Deputada Cláudia Lemos e outro, ao 

Projeto de Resolução n.º 036/2018, de sua autoria, 

que cria a Comenda “Dona Ivone Lara”, para 

homenagear os destaques nas mais variadas 

modalidades do samba no âmbito do Estado.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=68089&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RU/170244817513112018-

assinado(7179).pdf#P68089  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em votação.  

Os deputados que o aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se manifestem. 

(Pausa) 
Aprovado. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 15 - 

Requerimento n.º 169/2018, do Deputado Nunes, 

de transferência de Sessão Solene, em homenagem 

a Zacimba Gaba, que seria realizada às 19:00 

horas, do dia 19 de novembro, para o dia 07 de 

dezembro do corrente ano. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=68125&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/134825441214112018-assinado.pdf#P68125  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os deputados que o aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se manifestem. 

(Pausa) 
Aprovado. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 16 - 

Requerimento n.º 170/2018, da Mesa Diretora, de 

cancelamento de Sessão Solene, em homenagem 

aos “60 anos da Federação das Indústrias do 

Espírito Santo”, que seria realizada as 19:00 

horas, do dia 20 de novembro do corrente ano.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=68140&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/112118092119112018(7186)-

assinado(7185)(7184).pdf#P68140  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os deputados que o aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se manifestem. 

(Pausa) 
Aprovado. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 17 Indicação n.º 

851/2018, do Deputado Esmael de Almeida, ao 

Governador do Estado, para instalação de guichê 

do Banesfácil, com atendimento presencial, no 

Pátio Central do Departamento Estadual de 

Trânsito DETRAN, em Campinho da Serra I, no 

município da Serra/ES.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=68099&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/180214085113112018-assinado.pdf#P68099  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os deputados que a aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se manifestem. 

(Pausa) 
Aprovada. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 18 - Indicação 

n.º 852/2018, do Deputado Esmael de Almeida, ao 

Secretário de Estado dos Transportes e Obras 

Públicas (SETOP)/ Secretaria de Esporte e Lazer 

(SESPORT), para obra de iluminação pública e 

construção de um alambrado no campo de futebol 

na localidade de Jacarandá, no município de 

Marataízes/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=68105&arquivo=Arquivo/Docume

nts/IND/192405574913112018-assinado.pdf#P68105  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os deputados que a aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se manifestem. 

(Pausa) 
Aprovada. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 19 - Indicação 

n.º 853/2018, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68118&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/112028699214112018(7182)-assinado.pdf#P68118
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68118&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/112028699214112018(7182)-assinado.pdf#P68118
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68118&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/112028699214112018(7182)-assinado.pdf#P68118
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68089&arquivo=Arquivo/Documents/RU/170244817513112018-assinado(7179).pdf#P68089
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68089&arquivo=Arquivo/Documents/RU/170244817513112018-assinado(7179).pdf#P68089
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68089&arquivo=Arquivo/Documents/RU/170244817513112018-assinado(7179).pdf#P68089
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68089&arquivo=Arquivo/Documents/RU/170244817513112018-assinado(7179).pdf#P68089
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68125&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/134825441214112018-assinado.pdf#P68125
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68125&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/134825441214112018-assinado.pdf#P68125
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68125&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/134825441214112018-assinado.pdf#P68125
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68140&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/112118092119112018(7186)-assinado(7185)(7184).pdf#P68140
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68140&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/112118092119112018(7186)-assinado(7185)(7184).pdf#P68140
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68140&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/112118092119112018(7186)-assinado(7185)(7184).pdf#P68140
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68140&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/112118092119112018(7186)-assinado(7185)(7184).pdf#P68140
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68099&arquivo=Arquivo/Documents/IND/180214085113112018-assinado.pdf#P68099
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68099&arquivo=Arquivo/Documents/IND/180214085113112018-assinado.pdf#P68099
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68099&arquivo=Arquivo/Documents/IND/180214085113112018-assinado.pdf#P68099
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68105&arquivo=Arquivo/Documents/IND/192405574913112018-assinado.pdf#P68105
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68105&arquivo=Arquivo/Documents/IND/192405574913112018-assinado.pdf#P68105
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=68105&arquivo=Arquivo/Documents/IND/192405574913112018-assinado.pdf#P68105


Vitória-ES, sexta-feira, 23 de novembro de 2018 Diário do Poder Legislativo - 41 

Governador do Estado, para calçamento rural 

para a Vila de São José, no município de Irupi/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

CONFORME DOCUMENTOS 

DISPONIBILIZADOS NO 

SIALES 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Os deputados que a aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se manifestem. 

(Pausa) 
Aprovada. 

Não há mais Expediente a ser lido. Passamos, 

então, à fase das Comunicações. 

Com a palavra o Deputado Hércules, líder do 

MDB. 

Registrando, também, com muito prazer, a 

presença do Deputado Nunes. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Nunes) 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente, prezadas colegas deputadas e 

deputados, nossos amigos que nos assistem pela TV 

Assembleia, estamos começando hoje a semana, 19 

de novembro, Dia da Bandeira. Quero, então, que 

faça o favor de projetar lá no nosso painel... Está com 

problema? Vamos deixar, então, para mais tarde, se 

conseguirmos levar a sessão até o final. 

É o Dia da Bandeira. No dia 19 de novembro 

comemora-se o Dia da Bandeira do Brasil. Essa 

comemoração passou a fazer parte da história do país 

após a Proclamação da República, no ano de 1889. 

Com o fim do período imperial, 1822-1889, a 

bandeira que representava o Império foi substituída. 

A substituição da bandeira imperial por uma bandeira 

republicana representa as mudanças pelas quais o 

Brasil passava naquele momento: mudanças na forma 

de governo e de governar, do regime imperial para 

uma república federativa. Além disso, a nova 

bandeira representava a simbologia que estava 

agregada ao regime republicano, como a ideia de um 

Estado-nação, o patriotismo e o surgimento de um 

sentimento nacionalista, que deveria ter até hoje. 

Infelizmente...  

No meu tempo, a gente, antes de entrar na 

aula, cantava o Hino Nacional ou o hino  da escola. E 

se fosse o Dia da Bandeira, qualquer escola primária, 

secundária, enfim, a gente cantava o Hino da 

Bandeira, reverenciando nosso símbolo maior, que é 

nossa Bandeira. 

 A Bandeira Nacional, um dos principais 

símbolos do Brasil, reúne uma série de detalhes 

obrigatórios que devem ser obedecidos, de acordo 

com a legislação. O tamanho, a precisão nas cores, a 

disposição das estrelas que representam os estados, e 

da faixa central, deve ser seguidos à risca, assim 

como a forma como ela é homenageada e guardada.  

Devo lembrar que, inclusive, a Bandeira não 

pode ficar exposta. Isso aprendi no Exército. Servi ao 

Exército do Rio de Janeiro, no Batalhão de Guarda, e 

a Bandeira não pode ficar exposta ao tempo se não 

tiver totalmente iluminada. Senão, ela tem que ser 

recolhida todo dia, às 18h.  

No ensino fundamental são obrigatórias as 

aulas sobre os símbolos nacionais: a Bandeira 

Nacional, o Hino Nacional, as Armas Nacionais e o 

Selo Nacional. Esses são os símbolos nacionais que 

devem ser guardados e respeitados. Infelizmente, ao 

passar do tempo, estamos nos esquecendo do Dia da 

Bandeira, que é o nosso símbolo maior que temos 

que preservar. Reverenciar a Bandeira é obrigação de 

nós todos, é um sentimento de amor à pátria que 

temos que continuar conservando esse hábito que, 

infelizmente, está sendo esquecido.  

Muito obrigado.  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Doutor 

Rafael Favatto, Gildevan 

Fernandes, Freitas,  Marcos Bruno 

e Pastor Marcos Mansur) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra Deputado Marcelo Santos. 

(Pausa) 

Com a palavra Deputado Sergio Majeski, de 

terno novo.   

 

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.  

É uma novela essa questão da poluição 

ambiental, aqui, na região da Grande Vitória e que 

tem como origem principal as operações das 

mineradoras, em especial, a Vale. 

A licença de operação concedida à Vale, 

recentemente, no dia 21 de setembro, pelo Instituto 

Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 

repete condicionantes não cumpridas há onze anos 

presentes na licença de instalação. Quer dizer, há 

onze anos que as mesmas condicionantes, aquilo que 

a Vale deveria cumprir, e que não cumpre, é repetida 

na LO, na licença de operação, sem que cumpra e 

sem que se faça as exigências. Antes de dar uma nova 

licença, que a empresa cumpra aquilo que já estava 

previsto. Isso, sob as bênçãos do Iema e da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente e, também, do próprio 

Ministério Público Estadual, uma vez que caberia ao 

Ministério Público também exigir o cumprimento 

dessas condicionantes.  
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É impressionante, por mais que haja pressão 

popular, por mais que os institutos imparciais 

demonstrem a necessidade do cumprimento dessas 

regras, os órgãos oficiais do Estado e, às vezes, do 

Município também, são coniventes com o desrespeito 

da empresa. É como se a empresa risse da cara da 

sociedade.  

Então, se faz ali, há onze anos, na licença de 

instalação, uma série de regramentos, que são as 

chamadas condicionantes, não se cumpre isso, e, 

mesmo assim, o Estado concede nova licença de 

operação. É lamentável. A gente fica imaginando o 

que é necessário ser feito.  

Agora, recentemente, teve mais um 

aniversário do famigerado acidente não, do 

famigerado crime de Mariana. E aí quando 

aconteceu: Ah, porque as pessoas não sabiam e tal. É 

esse tipo de conivência entre o poder público e o 

privado que leva a catástrofes, como aquela de 

Mariana. É claro que talvez aqueles que me ouvem 

dizem: Ah, mas nós não estamos falando de uma 

usina como aquela. Nós estamos falando talvez de 

uma coisa pior porque o acidente em Mariana 

destruiu, matou e tornou-se visível imediatamente, 

causando repulsa e revolta no mundo inteiro. 

O que acontece aqui na região da Grande 

Vitória com a poluição do ar, provocada 

principalmente pela Vale e pelas outras empresas 

mineradoras dessa região ou que comercializam 

minério de ferro, é que vai causando problemas sem 

que se veja. Então, as pessoas têm problema de 

alergia, têm problema de bronquite, têm uma série de 

problemas que não são ligados. Ah, não dá para 

comprovar que, sei lá, anualmente, cinquenta mil 

pessoas têm problemas relativos à poluição e que 

isso esteja ligado à poluição dessas empresas. Então, 

torna-se um crime silencioso. Além do mal que isso 

causa às pessoas, porque a sujeira nos prédios e nos 

apartamentos é o mínimo, o mal de saúde é que não 

se tem uma estatística clara de quantas pessoas são 

acometidas por problemas de saúde anualmente e do 

gasto disso para os cofres públicos. E ninguém toma 

providências.  

Deixamos aqui registrado, mais uma vez, e 

lamentamos imensamente a conivência do Iema, a 

conivência da Secretaria do Estado do Meio 

Ambiente, a conivência do Ministério Público 

Estadual em não exigir que a Vale cumpra as 

condicionantes que há onze anos estão citadas na 

licença de instalação e ainda assim concedem, 

renovam o licenciamento de operação dessas 

empresas. Sem contar a questão de que o Ministério 

Público Federal, outro que está sendo conivente com 

isso, recentemente, não permitiu a participação dos 

movimentos não ligados oficialmente nem à empresa 

nem ao Estado.  

Muito obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra a Deputada Luzia Toledo. 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - Senhor 

Presidente, Deputado Erick Musso, e demais 

deputados e deputadas presentes, imprensa presente, 

quero cumprimentar nossos amigos que estão nas 

galerias e quero conversar um pouquinho com a 

nossa sociedade. 

Hoje, na Comissão de Finanças, o Deputado 

Dary Pagung, nosso presidente, propôs uma sessão 

solene para que esta Casa comemorasse com a 

sociedade do Espírito Santo a nota A que o Estado do 

Espírito Santo recebeu. E é o único Estado da nação 

brasileira que recebeu nota A.  

Eu quero parabenizar o Deputado Dary 

Pagung por ter tido essa iniciativa, Deputado Dary 

Pagung, e os demais deputados da Comissão: 

Deputado José Esmeraldo, Deputado Enivaldo dos 

Anjos, esta deputada, Deputado Jamir Malini, nosso 

líder. Todos concordamos e claro que a Casa vai 

concordar.  

Mas, o melhor disso tudo é o que falei na 

Comissão, Deputado Dary, foi que a sociedade está 

comemorando. E quando a sociedade comemora, 

quando o povo comemora, é porque chegou a ele essa 

autoestima, essa possibilidade. Eu percebi claramente 

isso neste final de semana com as pessoas com as 

quais conversei. Portanto, eu estou ratificando aqui a 

minha posição na Comissão de Finanças,  mas feliz, 

porque eu gosto de ver a sociedade participando do 

que acontece nesta Casa, que é a casa da sociedade, a 

casa do povo, e também o que acontece neste estado 

através, não só do Governo, do Executivo, do 

Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, 

enfim, dos outros órgãos. Eu quero, realmente, 

parabenizar e dizer da alegria. 

Também, aproveitando estes dois minutos 

que me restam, quero convidar as mulheres, os 

homens, enfim, a sociedade. Nós estaremos, no dia 

22, aqui, nesta Casa, fazendo aquilo que o bom 

político faz. Eu vou, na verdade, prestar contas do 

que nós fizemos como Presidente da Comissão em 

Defesa da Mulher.  

A Frente Parlamentar em Defesa das 

Políticas Públicas da Mulher vai fazer uma prestação 

de contas de tudo aquilo que nós fizemos ao longo 

dos nossos quatro mandatos nesta Casa. Claro que 

não foram somente nos mandatos de deputada 

estadual. Ao longo de trinta anos com mandatos, nós 

fizemos uma defesa inconteste da mulher na 

sociedade. Nós queremos, na verdade, respeito. 

Homens e mulheres com a mesma dignidade, com o 

mesmo respeito, gozando dos mesmos patamares. 

Hoje, onde a mulher faz concurso público, esses 

órgãos estão nos primeiros lugares. Além disso, nós 

precisamos, não somente nos órgãos que têm 

concurso público, mas em todas as esferas - do 

âmbito municipal, do âmbito estadual - nós temos 

que ter participação igual. O salário, que é uma coisa 

que vem sendo pregado, que vem sendo buscado, que 

vem sendo discutido, também tem que ter a mesma 

remuneração. E assim sucessivamente.  
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Então, nós vamos prestar contas no dia 22, 

nesta Casa de Leis. Vamos prestar contas também 

como Presidente da Mulher Emedebista. Nós vamos 

prestar contas do trabalho que nós fizemos à frente da 

presidência do MDB Mulher neste estado e no país. 

Portanto, eu convido vocês para participar conosco 

desta prestação de contas que eu acredito que é o 

papel que qualquer agente público tem que fazer, que 

é prestar contas daquilo que faz. Muito obrigado, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Esmael de 

Almeida. 

Tendo declinado, eu informo aos senhores e 

às senhoras deputadas que eu recebi um requerimento 

do Deputado Enivaldo dos Anjos, para que possa 

haver uma audiência pública, sexta-feira, às 9h, neste 

plenário para a discussão do PLC 26/2018. Deferi o 

pedido.  

Comunico e convido todos os deputados que, 

se puder, se façam presente nesta audiência pública. 

É o PLC que regula a divisão da organização 

judiciária do Espírito Santo. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, pela ordem! Infelizmente, é hora 

da reunião da Comissão de Saúde. Não poderei 

comparecer. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Sua ausência já está justificada e será muito 

sentida na audiência pública. 

Com a palavra o Deputado Dary Pagung. 

Declinou.  

Com a palavra o Deputado Enivaldo dos 

Anjos. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu 

me manifestei hoje na Comissão de Finanças com 

relação à entrevista dada pelo Deputado Bruno 

Lamas ao Jornal A Gazeta. Evidentemente que o meu 

comentário foi totalmente contra o assunto que ele 

trouxe com relação à Assembleia Legislativa. 

Eu quero voltar a dizer aqui: este momento 

em que estamos fazendo a transição, acho 

complicado fazer esticamento de corda, tentando 

construir num campo que está ainda sendo avaliado, 

já puxar para que haja divisão no plenário da 

Assembleia Legislativa atual e no futuro. 

Como sei que alguns deputados açodados já 

estão tratando de Mesa Diretora e, com isso, ao invés 

de construírem um caminho da inteligência e da 

proposta que pretendem, começam a fazer o caminho 

da intriga para tentarem se posicionar, fazendo com 

isso críticas a alguns colegas. 

Quero afirmar, já para tranquilizar os 

candidatos, que não aceito e não serei candidato a 

presidente, nem a 1.º secretário, nem a 2.º secretário, 

funções buscadas com mais ganância e mais sede.  

Para evitar que as pessoas fiquem nos 

corredores tecendo críticas à possibilidade imaginária 

que eles têm que eu possa estar pleiteando algum 

desses três cargos, eu os tranquilizo que não 

pleitearei.  
Com relação à posição da Assembleia no 

próximo mandato, em face dessas provocações, estou 

estudando o meu comportamento e hoje, diante desse 

tipo de comportamento vindo do lado do governador 

eleito, quero me posicionar no caminho da oposição, se 

prevalecer esse tipo de comportamento criado pelo 

próprio bloco do Governo novo. 

Lamento que isso esteja acontecendo porque 

acho que a inteligência política, a compreensão de quem 

vai assumir um Governo num período de crise, quem 

vai assumir um Governo com a Assembleia totalmente 

diversificada, com mais de dezesseis partidos juntos, 

aqueles que querem ajudar o Governador Renato 

Casagrande, teriam que ter paciência, compreensão e 

menos agressividade para conquistar, porque para o 

Governo é mais importante ter maioria no plenário do 

que até ter a Mesa Diretora. Essa é uma questão de 

quem tem compreensão política e tem capacidade 

política. Não se pode tentar transformar a eleição da 

Mesa em uma divisão do plenário porque senão os dias 

que virão poderão ser dias salgados para o futuro 

governador, construídos por sua própria base, que 

deveria ter capacidade e compreensão de saber colher, 

como dizem no interior, saber ciscar para dentro e 

não ciscar para fora.  

Compreendemos que a disputa é livre, que a 

disputa é salutar, mas compreendemos que aqueles 

que se dizem ligados a quem vai governar, quando 

fazem movimento contrário, movimento de expulsão, 

acabam construindo uma rivalidade desnecessária. 

Quem lê a matéria, claramente, fica com esse 

sentimento, porque a matéria em um trecho diz o 

seguinte: Que os deputados não tiveram coragem de 

enfrentar o Governo para vetar a lei de desconto de 
ICMS de energia. Olha, todo mundo sabe que foi o 

Governador Renato Casagrande que enviou um ofício 

ao Governador Paulo Hartung, numa atitude totalmente 

responsável, pedindo que vetasse o projeto. Como que 

um deputado do partido do Governador Renato, que fez 

esse ofício, vai para a imprensa dizer que são covardes 

os deputados que não mantiveram, não derrubaram o 

veto? É preciso que sejam chamados às falas aqueles 

que estão agredindo para não fazerem desta Casa um 

verdadeiro tiroteio. Aliás, lamentamos e continuamos 

lamentando a saída do Deputado Freitas, a não eleição 

dele, porque  ele seria, sim, capaz de conduzir isso com 

mais maestria e com mais inteligência. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Gilsinho Lopes. 

(Pausa) 
Estando ausente, com a palavra o Deputado 

Da Vitória. (Pausa) 

Estando ausente, com a palavra o Deputado 

Hudson Leal. 
 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 
Cumprimento o Presidente Erick Musso, 
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cumprimento todos os colegas e as colegas desta 

Casa e todos que nos assistem pela TV Assembleia. 

Recentemente, com o cancelamento do 

Programa Mais Médicos, que o Governo de Cuba pediu, 

está ocorrendo uma celeuma entre políticos e 

jornalistas, e eu gostaria de tecer alguns comentários 

sobre o que são os médicos cubanos. 

Pois bem, no século XV, no Império Austríaco 

e Prussiano, existiam os feldshers. Quem eram os 

feldshers? Profissionais de saúde que tinham curso de 

aproximadamente quatro anos, o que equivale a entre 

técnico de enfermagem e enfermeiro. O que eles faziam, 

Deputado José Esmeraldo? Intermediavam, em lugares 

longínquos, o atendimento para a medicina oficial. Isso 

no século XV.  

A União Soviética copiou esses feldshers e os 

levou para a União Soviética, país grande, gigante, com 

diferenças climatológicas, onde eles tinham a mesma 

função. E o que aconteceu? Com a revolução de Cuba, 

em 1959, 1961, salvo engano, encampada pelo Governo 

da União soviética, Cuba levou essa formação para 

aquele país, formando os feldshers, Deputado Bruno 

Lamas.  

Qual a função deles? Em lugares de difícil 

acesso da Medicina, eles intermedeiam, fazem o 

tratamento básico. O que Cuba, espertamente, fez? 

Transformou esses feldshers e começou a chamá-los 

de médicos, inflando aquele país no maior índice de 

médicos do planeta. 

Chegando a isso, agora vamos a algumas 

coisas que acontecem e que são ditas nas reportagens 

frequentes. Vou dar a definição do que é tráfico 

humano: atividade criminal organizada na qual seres 

humanos são tratados como posses a serem 

controladas e exploradas. Isso foi dito no Wall Street 
Journal e é o que acontece no Governo cubano com 

esses feldshers, que não são médicos. Tráfico humano 

pode ser sexual, de órgãos e, nesse caso, de trabalho, 

porque eles são coagidos no seu país a trabalhar sem 

reclamar. O passaporte deles é retido, eles não têm 

direito de trazer sua família para o Brasil. 

A Detweiler, empresa de comunicação alemã, 

diz que Havana fatura, por ano, cerca de oito bilhões de 

dólares através da exportação de trabalhadores de saúde. 

Isso foi dito recentemente também pelo senhor Olávio 

Rossé Armesto, vice-presidente da Associação Nacional 

de Jornalistas Cubanos. Lógico que ele não está em 

Cuba. Se falasse isso naquele país, certamente, 

Deputado Doutor Hércules, ele seria morto. 

Então, fazer de profissionais médicos um 

produto de exportação é provocar um desabastecimento 

de médicos em Cuba. Um Governo humano deveria 

mudar seu foco para a miséria doméstica, mas qual o 

interesse deles? Nenhum, porque não tem lucro. Cuba 

vende o trabalho de profissionais de saúde no exterior, 

mesmo lá tendo crise de cólera e dengue 

permanentemente. O que eles querem é lucro. 

O que Bolsonaro quer? Que os médicos de 

Cuba recebam o que é pago a eles, que não seja retido 

pelo Governo, e que façam a prova do Revalida. Se eu 

for para qualquer país, Deputado José Esmeraldo, tenho 

que fazer uma prova, tenho que falar aquela língua e 

tenho que provar que sou médico. A mesma coisa. 

Esse Programa Mais Médicos transformou  

essas pessoas em médicos. Eles vêm num teatro. 

Onde já se viu médico em avião andar de jalequinho 

branco e chegar aqui com bandeira? Não existe! Qual 

médico que anda de jaleco?  

Por favor, deputado. 

 

O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Deputado 

Hudson, rapidinho. Aproveitar: de oitocentos e 

poucos médicos cubanos que fizeram o Revalida, só 

três passaram. Porque realmente não são médicos.  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Doutor 

Hércules, o que vêm são os feldshers. Alguns 

médicos, que são formados em Cuba, vêm também. 

O que acontece, Deputado José Esmeraldo? Alguns 

médicos formados lá também vêm. Como que pode 

ter oito mil médicos, só aqui no Brasil, de Cuba? Eles 

atendem a setenta e sete países, Deputado Rafael 

Favatto. Se lá forma em média, mais ou menos, em 

1990, era uma média de trezentos, vamos lá que eles 

aumentaram para seiscentos, demoraria quase trinta 

anos para mandar médicos aqui para o Brasil. Então, 

está muito claro que eles não são médicos.  

Eu desafio qualquer colega que fala que o 

médico cubano é bom: vai para lá que vocês vão ver. 

Vai ser operado lá de um câncer de próstata, igual foi 

o Hugo Chaves. O que aconteceu? Não tinha 

indicação de cirurgia. Ele foi para lá operar e o que 

aconteceu? Morreu. Porque ele não tinha indicação 

cirúrgica. Um país aonde não chega tecnologia, como 

que vai avançar na Medicina? 

Então, é falácia, é uma propaganda 

ideológica que, graças a Deus, acabou. Bolsonaro 

colocou que, agora, vai ter a carreira de médico, uma 

coisa tão brigada pelo Conselho Federal de Medicina.  

Obrigado, Deputado Erick. Devolvo a 

palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

Presidente Deputado Erick Musso, senhores 

deputados e deputadas, público presente e, de forma 

muito especial, os capixabas que nos acompanham 

através da TV Assembleia.  

Primeiro, Presidente Erick, gostaria aqui de 

fazer um registro da elegância da Deputada Raquel 

Lessa. Já é comum, respeitosamente, mandando 

também um abraço ao seu marido Paulo Lessa, mas 

fazer um registro aqui da elegância da Deputada 

Raquel Lessa. 
 

O Sr. Gildevan Fernandes - (PTB) - TV 

Assembleia pega lá na Serra e em São Gabriel da 

Palha também.  

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Não tem 

problema. Respeitosamente, minha querida amiga 

Deputada Raquel Lessa, ex-prefeita de São Gabriel, 

figura querida, sempre teve muito carinho com a 
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minha pessoa. Quero agradecer-lhe esse carinho e me 

colocar a sua inteira disposição. 

Em cima da fala do Mais Médicos, uma 

preocupação de todos os brasileiros. Eu, conversava 

aqui com o Deputado Rafael Favatto, que é médico, 

defendo uma tese de que todos os formandos em 

Medicina deste país, que se formam em 

universidades públicas, mantidas com recursos 

públicos, poderiam prestar alguns anos de serviço ao 

poder público, ao Governo Federal. Eu sou um 

médico recém-formado pela Universidade Federal do 

Espírito Santo, ao sair da universidade, eu vou 

trabalhar durante um período da minha vida para o 

poder público e retribuir à sociedade os ensinamentos 

que a mim foram ofertados. É lógico, com uma 

observação: desde que bem remunerados. Porque aí, 

independente de, esse médico que se formou na 

universidade federal, ser da classe A, da classe B ou 

da classe C, D ou E, ele vai prestar serviço, vai ser 

bem remunerado, vai ter motivação, além da paixão e 

da vocação que é a Medicina.  

Então, estou torcendo para que o Governo 

Federal seja bem sucedido e que a população 

brasileira não fique desguarnecida daquilo que é 

primordial: o atendimento à saúde. Que sejam 

valorizados os médicos brasileiros e que a gente 

possa romper esse desafio.  

Eu tenho muita preocupação com os críticos 

destrutivos. Aquela pessoa do quanto pior melhor, 

aquela pessoa que não se conforma com o sucesso de 

outra pessoa. Então, falo isso porque todos nós temos 

que torcer para o Governo eleito ser bem sucedido. 

Agora somos todos brasileiros, devemos ser uma 

única torcida. Assim como aqui no estado, todos nós 

devemos ser uma única torcida em prol do futuro 

Governo Renato Casagrande. Que Deus abençoe os 

nossos líderes, dê a eles saúde, capacidade, 

humildade, discernimento espiritual, temor a Deus. E 

o papel da Assembleia é poder ajudar.    

Por fim, não menos importante, eu quero 

registrar aqui o último ato do Governador Paulo 

Hartung revogando o decreto que gerou tanto debate 

aqui na Assembleia Legislativa. Acho que foi uma 

atitude acertada, considero uma atitude acertada essa 

revogação.  

O Tribunal de Contas já se posicionou através 

de um conselheiro, o Tribunal de Contas reúne o seu 

Pleno e decide, define, mesmo que momentaneamente, 

mas foi no Pleno que a forma decente, correta, 

transparente, legal de se transferir recursos para 

municípios é de forma parcelada, como sempre foi a 

regra. Também a Assembleia Legislativa... E aí vai um 

agradecimento muito especial, muito carinhoso aos 

deputados e deputadas que acenaram com o pé na porta 

para essa medida, no primeiro momento. Foi muito 

importante. Vai aqui o nosso agradecimento, porque 

prevaleceu a legalidade.  

Mas é um ato de equilíbrio, neste momento, do 

Governador Paulo Hartung. Então, ele revogou o 

decreto que ele havia publicado anteriormente, que 

permitia o pagamento em cota única de convênios.  

O que nós defendemos? Para concluir. Nós 

defendemos a manutenção dos convênios. Tem 

convênio assinado? Tem que cumprir e a Assembleia 

tem que ser guardiã do cumprimento desses 

convênios. Tem convênio para assinar até o final do 

ano? Assine. Tem convênio que já está em condições 

de receber a primeira parcela? Pague, se for da 

vontade do Governo. Pague a primeira, o prefeito 

começa a obra e aí, cabe ao Governo que entra fazer 

a fiscalização da transparência, da legalidade, da 

moralidade desses recursos.  

Então, prevaleceu o correto, neste momento. 

Obrigado ao Tribunal de Contas pela sua posição e à 

Assembleia Legislativa pelo bom debate que fez. 

Quero registrar a presença do Prefeito de 

Vitória, em exercício, nosso querido Sérgio Sá, filho 

do amigo Deputado José Esmeraldo, reeleito 

deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa 

para o seu quinto mandato, se não me engano. Seu 

pai é um querido colega aqui do Parlamento que 

muito contribui no nosso dia a dia. Serginho, 

parabéns pelo seu equilíbrio, por torcer pelo sucesso, 

por ser a pessoa que é. Muito nos honra a sua visita 

aqui nesta tarde de hoje.  

Muito obrigado!  

Devolvo a palavra ao Deputado Erick Musso. 

 

O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO 

− PRB) - Com a palavra o Deputado José Esmeraldo.  

Aproveitando a oportunidade para ratificar, 

também, que a audiência pública, ao invés de ser às 

9h, será às 14h, haja vista que tem reunião da 

Comissão de Saúde e nós não podemos atropelar essa 

importante comissão nesta Casa. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES − (MDB) - 

Presidente, pela ordem! 

É a prestação de contas do secretário, de 

acordo como manda a lei federal e já estava 

previamente acertada, as autoridades convidadas... 

 

O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO 

− PRB) - Por isso que nós substituímos para às 14h. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES − (MDB) - 

Obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE − (ERICK MUSSO 

− PRB) - Aproveitando, também registrando e 

agradecendo a presença do vice-prefeito e prefeito-

em-exercício, Sérgio Sá, nas galerias aqui da 

Assembleia. 

Com a palavra o Deputado José Esmeraldo. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO − (MDB) - 

Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, 

aqueles que nos assistem através da TV Assembleia. 

Senhor presidente, primeiro quero saudar o Serginho, 

vice-prefeito, foi prefeito até sexta-feira passada. O 

cara é bom! O cara é bom! Ele é bom, bom, bom... 
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Quero, aqui, me reportar - e fiquei muito 

feliz, porque sou um apaixonado da água - com 

relação ao município de Pinheiros. Nós sabemos que 

nós temos um colega na Assembleia, Gildevan 

Fernandes, que foi o precursor dessa brilhante reserva 

de água através de uma barragem em Pinheiros. Ele 

iniciou e o Governador Paulo Hartung, a pedido do 

Gildevan, concluiu a obra e essa maravilha, um 

volume de água fantástico, maravilhoso, inclusive 

está sangrando. Há um sangramento em função de 

que a represa está totalmente cheia.  

Não sei se o Gildevan está por aí, mas acho 

que ele foi lá buscar o vídeo. Então, Gildevan, meus 

parabéns! V. Ex.ª que realmente iniciou um trabalho 

tão importante na sua região. Tenho certeza que, 

daqui a dois anos, V. Ex.ª vai disputar a eleição para 

prefeito e vai ganhar lá. Nós vamos apoiar V. Ex.ª.  

V. Ex.ª é inteligente, capacitado... Já dei 

umas cacetadas em você aqui várias vezes, mas eu 

sou obrigado a reconhecer a sua capacidade. 

Trabalhou muito bem, foi líder do governo. 

Infelizmente não ganhou a eleição, como nosso 

querido amigo Freitas, que até hoje não entendi por 

que perdeu a eleição. Mas as coisas acontecem, né? 

Na verdade vocês não mereciam, em hipótese 

alguma, sair aqui do plenário, como vários outros 

aqui, porque fizeram um trabalho brilhante como 

deputado estadual. 

Mas eu estou me reportando exatamente à 

questão principal, que é a maravilha, essa represa 

linda e maravilhosa, milhões e milhões de litros 

d’água que estão ali tranquilos. E a população de 

Pinheiros, inclusive, vai ter aquela região ali como 

uma região turística. O sangramento daquela água 

que, inclusive, o pensamento era pra isso acontecer 

alguns anos depois. 

Quero saudar também o nosso amigo doutor 

Hudson, que hoje deu uma aula aqui como médico e 

como historiador. Falou muito bem com relação aos 

cubanos. Eu também acho o seguinte: os cubanos, 

aqueles que, na verdade, não tinham conhecimento 

nenhum, Cuba mandou tudo pra cá. E o pior: do 

salário desse pessoal, setenta por cento iam pra onde? 

Iam lá pra Cuba! 

Quer dizer, é uma ditadura, mesmo! Quando 

Bolsonaro fala, ele tem razão! Muitas pessoas 

criticaram, mas ele tem razão. Você ficar aqui num 

país distante, sem a família, e tudo isso em função do 

governante radical que tem na região de Cuba? Então 

Bolsonaro está certo, correto, e não tenho dúvida 

nenhuma que milhares de - talvez dois ou uns quatro 

mil - vão ficar aqui, é a informação que eu tive hoje. 

Porque não vão voltar lá pra Cuba. Voltar lá pra quê? 

Não tem nada lá! Lá só tem radicalismo. A população 

que veio pra cá viu que o Brasil é um país 

democrático e não vai deixar o certo pelo duvidoso. 

Com a palavra o Deputado Gildevan. 
 

O Sr. Gildevan Fernandes - (PTB) - 

Deputado José Esmeraldo, apenas para agradecer por 

suas palavras e reconhecimento da importância 

daquele empreendimento. Realmente, a barragem 

Valter Matielo, na divisa dos municípios de Pinheiros 

e Boa Esperança, construída quando eu fui prefeito e 

concluída através da ação do Governo Paulo Hartung 

é um marco, realmente, na preservação de recursos 

hídricos naquela região.  

Muito obrigado por suas palavras. Parabéns! 
 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra... O Deputado Jamir quer 

falar? 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Senhor 

Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - V. Ex.ª está com a palavra. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Enquanto o 

próximo deputado não se encaminha, saúdo os alunos 

que estão nas galerias, que vieram nos visitar; as 

pessoas que estão presentes; o Serginho que está aí 

também; e as pessoas que nos assistem em suas 

casas.  

Agora neste momento está lá o senhor Enildo 

Miranda, assistindo à sessão na Assembleia; o 

Teilton, de Nova Carapina; e o Jadson, lá de Serra, 

também. Quero parabenizar as pessoas que estão 

participando das sessões da Assembleia Legislativa. 

Isso para nós é muito gratificante ver esse trabalho 

bacana que a Assembleia faz.  

Parabéns, Deputado Presidente Erick Musso. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Luiz Durão) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Gildevan 

Fernandes. (Pausa) 

Declinou. Com a palavra o Deputado Freitas. 
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, nobres colegas Deputados e Deputadas, 

meu querido colega Deputado José Esmeraldo, achei 

o José Esmeraldo contido hoje, falou pouco. Acredito 

que a presença do meu amigo, ilustre companheiro de 

partido, nobre vice-prefeito, muito competente, a 

presença do Serginho, não fez muito bem para o 

Deputado José Esmeraldo. É a primeira vez que vejo 

o Deputado Serginho nos visitando na condição de 

vice-prefeito, e o José Esmeraldo ficou meio tímido 

diante do menino. O menino é realmente uma fera, 

intimidou até o pai. 

Quero repercutir, Deputado José Esmeraldo, 

Deputado Durão e nobres colegas deputados, sobre a 

reabertura dos supermercados e hipermercados do 

Estado do Espírito Santo aos domingos.  

Tenho acompanhado a repercussão este ano 

deste movimento, da convenção coletiva de 
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trabalhadores de supermercados e hipermercados e da 

Acaps, mas percebo que ainda não está definido. 

E vejo isso com certa tristeza, Luiz Durão, 

porque estamos vivendo o maior desemprego das 

últimas décadas. Um desemprego que no Estado do 

Espírito Santo poderia ser minimizado com a 

reabertura dos supermercados e dos hipermercados 

aos domingos e feriados.  

Acredito que desde 2009, no Estado do 

Espírito Santo, não se abrem os supermercados e os 

hipermercados aos domingos e feriados, e fico me 

questionando: no ano passado, no ano retrasado, 

participei fortemente desse debate, este ano estou 

mais quieto, mas vejo o presidente da Fecomércio, 

José Lino Sepulcri, se posicionando, com uma 

posição muito firme na Fecomércio, convocando os 

líderes da Acaps , mostrando a necessidade de que 

para o comércio, para o Estado, para o turismo, para a 

geração de emprego é fundamentalmente importante 

que este setor não fique de portas fechadas, de braços 

cruzados aos domingos e feriados. 

Precisa repercutir aqui, Deputado José 

Esmeraldo, que o único Estado dos vinte e sete 

Estados federados do nosso país, o único em que os 

supermercados não abrem nem nos domingos nem 

nos feriados é o Estado do Espírito Santo, por conta 

de uma convenção coletiva.  

Penso que existe um olhar para o próprio 

umbigo, de evitar a livre concorrência. Se tem um 

pacto de uma convenção coletiva, não abrem as portas 

para outros grandes que chegam abrir aos domingos e 

feriados, por exemplo, a rede Walmart.  

O único lugar no mundo em que a rede 

Walmart não abre vinte e quatro horas por dia é no 

Estado do Espírito Santo. Quando a rede Walmart 

chegou ao Estado abria vinte e quatro horas por dia, 

ficava aberta vinte e quatro horas por dia aqui, na Reta 

da Penha. Depois, por ocasião da convenção coletiva, 

parou de abrir aos domingos, feriados e a abrir vinte e 

quatro horas por dia. Demitiu uma grande quantidade de 

colaboradores e ficou no Estado, mas não abre nem 

sábado nem domingo.  

É obvio que dá muito mais mobilidade para o 

capixaba escolher o domingo para passear com a 

família, ao invés de ir neste trânsito impossível de andar 

no final de semana, na sexta à tarde, ir à correria ao 

supermercado. Que a gente possa ir aos domingos ao 

supermercado.  

 Mas não pode. No Estado do Espírito Santo é 

proibido - mesmo a rede que queira, mesmo o 

hipermercado que queira, com todos os encargos 

devidos pagos, com todos os tributos devidos pagos - 

abrir. É proibido o livre comércio, é proibida a 

espontaneidade.  Aqui no Estado não pode abrir. 

Mas por que não pode? Veja a repercussão 

numa coluna do jornal A Gazeta; o Leonel Ximenes faz 

uma crítica construtiva de que precisamos reabrir os 

supermercados e hipermercados aos domingos, neste 

tempo de alto índice de desemprego.  

É mais do que pertinente e peculiar que se 

tenha bom senso, que deixe de pensar nesta 

usurpação, nesta soberba, neste egoísmo de que não 

quero abrir e vou trabalhar para impedir o outro de 

funcionar. E pensar no Estado do Espírito Santo, e 

pensar na geração de emprego, e pensar na livre 

concorrência, no livre mercado e voltar a permitir 

àquele que queira.  

Não sou de forçar uma barra de quem não 

quer abrir, não. Aquele que queira, que seja permitida 

a abertura do supermercado e do hipermercado aos 

domingos e feriados. Isso vai fazer com que se gere 

um grande volume de empregos neste tempo de 

emprego escasso que nós temos em nosso país. 

Tenho dito! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Doutor Rafael 

Favatto. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PATRI) - Senhor presidente, nosso vice-presidente 

Deputado Marcelo Santos, sempre humilde, nossos 

deputados, nossas deputadas, nosso povo que nos 

assiste pela TV Assembleia, nossos trabalhadores da 

Assembleia da Legislativa. 

Quero repercutir duas falas hoje aqui: a fala 

do Deputado Majeski em função da licença ambiental 

concedida a Vale do Rio Doce - a renovação da 

licença ambiental. Hoje estava vindo para cá, 

deputado, e realmente a poluição da Ponta de 

Tubarão está muito intensa. Nesses dias que tem 

chovido, parece que para de fazer aquele trabalho de 

aspersão dos polímeros, na Ponta de Tubarão e hoje a 

nuvem de poeira está realmente sobre a cidade de 

Vitória. 

Enquanto presidente da Comissão de Meio 

Ambiente, nós vamos - eu vou cobrar, vou pedir ao 

IEMA para que realmente pontue esses termos e 

essas condições para dar essa liberação, visto que 

ainda não foram cumpridos cem por cento do TAC 

previsto para a empresa. Isso é uma posição nossa em 

relação a esse tema. 

Outra questão: o Deputado Hudson Leal 

falou aqui do programa Mais Médicos! Eu estava 

vendo uma reportagem da TV norte-americana 

falando da postura do presidente eleito Jair 

Bolsonaro, falando da questão do programa Mais 

Médicos.  E o repórter americano, que não conhece a 

realidade, ele estava entrevistando uma pessoa influente 

de Cuba, mas que mora nos Estados Unidos, um 

repórter cubano de uma emissora, que já mora nos 

Estados Unidos há muito tempo. E ele achava que esse 

repórter iria defender os médicos cubanos, mas muito 

pelo contrário, ele defendeu o Governo brasileiro, 

dizendo que o Governo brasileiro, o presidente estava 

certo. Porque como disse o deputado anteriormente, 

Deputado Hudson, os médicos cubanos não são na sua 

totalidade, médicos! Lá são agentes de saúde, são 

pessoas que estão na área de saúde: enfermeiros, 

fisioterapeutas, farmacêuticos, médicos que vão para 

outros países e lá exercem a função de médicos.   

Quando eles chegaram aqui no país, nós 

médicos, pegamos muitas e muitas receitas erradas, 
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equivocadas, tratamentos errados, remédios que não 

tinham função nenhuma na doença do paciente, 

muito pelo contrário, atrapalhavam as doenças 

daquelas pessoas. E esses continuavam consultando e 

alguns até operando sem nunca ter operado ninguém! 

E casos até de partes do corpo, perna amputada, 

braço amputado, foi muito isso, no início. 

E esse repórter norte-americano falando que 

além desses profissionais, Deputado Hudson - você 

que fez o discurso anteriormente - nessa reportagem 

que a TV americana estava mostrando, esse repórter, 

cubano, falou: olha, está correto! O Governo 

brasileiro quer pedir a revalidação dos diplomas 

para saber se essas pessoas são realmente médicos! 

Outra coisa, a fala do presidente eleito - esse 

repórter falando - está correta também na sua 

totalidade, porque a família desses médicos cubanos 

são reféns em Cuba, para que esses médicos não 

possam fugir do regime comunista. As famílias 

desses médicos estão em Cuba e lá elas são reféns do 

Governo, e o próprio repórter colocou que o Governo 

de Cuba posicionou-se da seguinte maneira:  Nós 

temos um lucro de bilhões por ano, oito bilhões de 

dólares, com esses médicos espalhados em diversos 

países. Então, o Governo de Cuba tem, nessa mão de 

obra, que ela exporta para outros países, não um 

serviço social, mas sim um lucro de oito bilhões de 

dólares.  

Com o Governo da Venezuela, Hudson, eles 

trocam petróleo. Mais de sessenta milhões, sessenta - 

não me recordo da reportagem, porque só a vi uma 

vez, vou pegar a informação correta - de barris de 

petróleo para o Governo de Cuba. Isso é realmente 

uma vergonha!  

Então, realmente o Governo brasileiro tem 

que aplicar o Revalida e que os médicos brasileiros 

realmente ocupem essas posições para que não 

deixem a população desassistida. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Passamos à fase da Ordem do Dia. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Pela 

ordem, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Bruno. 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 
Presidente Erick, acabamos de tomar conhecimento 

aqui de um projeto de lei que já tem número, 294, 

Mensagem 172, em que o Governador Paulo Hartung 

pede autorização para suplementar cento e noventa e 

três milhões de reais. Encaminha à apreciação o 

projeto de lei para abertura de crédito suplementar no 

valor de cento e noventa e dois milhões, oitocentos e 

sessenta e sete mi e noventa centavos. Ele coloca 

aqui, da letra a até a letra p, onde ele quer 

suplementar e apresenta, em um quadro, que os 

recursos necessários para a execução do disposto nos 

artigos serão provenientes de anulação parcial de 

dotações orçamentárias.  

E o pior de tudo, no quadro que ele envia 

onde ele quer anular, só na primeira passada de olhos, 

tem Secretaria de Estado da Educação, contribuição 

previdenciária, onze milhões. Só na primeira passada, 

da Sedu tira onze milhões de reais. 

Então, é um projeto que ainda é novidade 

para todo mundo, mas já está no sistema da 

Assembleia. Não dá tempo nem de a gente fazer o 

registro da anulação do decreto, já vem outro. Dessa 

vez, de cento e noventa e três milhões de reais. Então, 

vamos avaliar com critério e está aí mais um debate 

para a Assembleia Legislativa poder fazer nestes 

próximos dias. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Pela 

ordem, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputada Janete. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu 

quero pedir um minuto de silêncio pela morte de uma 

grande amiga nossa de Ecoporanga, esposa do 

vereador Hermes. Fez uma bariátrica há sete dias, 

esteve aqui conosco e veio a óbito na manhã de hoje. 

O nome dela é Romilda Batista dos Santos. Eu 

gostaria que ficasse consignado, nos anais desta Casa, 

este voto de pesar e este um minuto de silêncio. 

 

O SR. PRESIDENTE (ERICK MUSSO - 

PRB) - Está concedido. 

 

(A Casa presta a homenagem) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - 1. Votação da redação final do Projeto de Lei 

n.º 187/2018. 

Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

À Secretaria para a extração dos autógrafos. 
 

2. Projeto de Lei n.º 279/2016. 

Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

À Comissão de Justiça para redação final. 
 

(2. Discussão única do Projeto de 

Lei n.
o
 279/2016) 

 

3. Projeto de Lei n.º 135/2017. 

Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

À Comissão de Justiça para redação final. 
 

(3. Discussão única do Projeto de 

Lei n.
o 
135/2017) 
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4. Projeto de Lei n.º 176/2017. 

Em votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

À Secretaria para a extração dos autógrafos. 

 

(4. Discussão única do Projeto de 

Lei n.
o  

176/2017) 

 

Item 5. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - O 

item 5 eu gostaria que fosse votado de acordo com o 

parecer da Comissão de Segurança e de Finanças.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) -   Depende de apoiamento do Plenário.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

 

Em votação.  

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

À Secretaria para extração de autógrafos.  

 

(5. Discussão única do Projeto de 

Lei n.
o  

184/2017) 

 

6. Projeto de Lei n.
o 
223/2017. 

Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

(6. Discussão única do Projeto de 

Lei n.
o  

223/2017) 
 

7. Discussão única do Projeto de Lei n.
o  

380/2017. 

Em votação.  

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

À Secretaria para extração de autógrafos.  
 

(7. Discussão única do Projeto de 

Lei n.
o  

380/2017) 
 

Item 8.  

Não havendo recurso, à Secretaria para 

extração de autógrafos.  
 

(8. Discussão se houver recurso, na 

forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do 

Regimento Interno, do Projeto de 

Lei n.º 425/2017)  
 

Item 9.  

Não havendo deputado inscrito, a matéria vai 

para 3.ª sessão. 
 

(9. Discussão especial, em 2.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 

71/2018) 

 

Item 10.  

Não havendo deputado inscrito, a matéria vai 

para 3.ª sessão. 

(10. Discussão especial, em 2.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 

264/2018)  

 

Item 11 e 12.   

Não havendo deputado inscrito, a matéria vai 

para 2.ª sessão. 

 

(11. Discussão especial, em 1.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 

109/2018; 12. Discussão especial, 

em 1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

117/2018) 

 

Deputada Janete, quer falar pela ordem?  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Quero 

discutir o último item, por gentileza.  

Senhor presidente, na verdade, eu me 

inscrevi para poder usar este espaço para falar de uma 

coisa porque a gente não pode deixar que a população 

seja enganada com algo que foi apresentado aqui e 

que não se refere à verdade.  

Vou, até, tomar a tribuna para poder falar de 

forma mais colocada porque é um assunto, para mim, 

de uma gravidade! (Pausa) 

Senhor presidente, senhoras deputadas e 

senhores deputados, ouvi atentamente esse debate por 

conta da abertura do comércio aos domingos. É um 

debate acalorado nesta Casa e na sociedade capixaba, 

mas as pessoas que defendem essa abertura, talvez 

por desconhecerem a lei, não sabem o sacrifício que 

estão impondo à classe trabalhadora, principalmente 

às mulheres, que são a maioria que trabalham no 

comércio.  

Como é de nosso conhecimento, a legislação, 

a CLT, no que se refere à legislação no comércio - 

não é apenas pela convenção coletiva que o comércio 

está fechado aos domingos, é por questões dos 

supermercados, questões dos trabalhadores que se 

chegou a um entendimento - diz o seguinte: que o 

trabalhador e a trabalhadora que trabalham no 

comércio aos domingos não recebem um centavo de 

hora extra pelas oito horas executadas. Mais, o 

trabalhador e a trabalhadora só podem folgar um 

sábado e um domingo no mês. Os demais, eles têm 

que trabalhar. Mais, o domingo, no comércio, e o 



50 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 23 de novembro de 2018 

sábado valem igualzinho a uma segunda, a uma terça, 

a uma quarta, a uma quinta e a uma sexta-feira. Todos 

os demais trabalhadores que trabalham no sábado ou no 

domingo, especialmente no domingo, recebem a mais 

por essa jornada. Eles recebem, conforme a CLT, 

cinquenta por cento em cima da sua jornada, e, por 

acordo e convenções coletivas, tem categorias que 

recebem cem por cento. Diferentemente do trabalhador 

e da trabalhadora do comércio que não recebem 

absolutamente nada.  

Quero aqui também esclarecer que a maioria 

desses trabalhadores do comércio que trabalham em 

supermercados são mulheres. Nós, hoje, temos um 

problema seriíssimo das crianças e de nossos 

adolescentes não terem um acompanhamento da mãe e 

do pai. Muitas vezes, apenas sobra àquela mãe do 

comércio o domingo para poder orientar o filho, para 

ver o dever de casa, para ver o marido, mas as mulheres 

do comércio não têm esse direito, porque trabalhando, 

podendo folgar apenas um domingo no mês, porque é o 

que a lei prevê, ela fica cerceada desse direito.  

O que custa a nós, brasileiros? Como acontece 

em países muito mais desenvolvidos, como a Itália, 

como na Europa afora, que não abrem nos domingos. 

Abre, se quiser, o comércio local, como é hoje. Se é 

uma produção ou um comércio de base familiar, como é 

hoje no Espírito Santo, eles podem abrir, mas eles não 

abrem, as redes de supermercados e as lojas, apenas 

aquelas que são lojas tipo shopping centers abrem 

aos domingos, mas os supermercados eu não vi. Em 

nenhum lugar por onde já passei, já pude passar, já 

tive a oportunidade de passar na Europa, não é no 

Brasil, eu vi isso.  

E muito pelo contrário, essa abertura não 

abre vagas de emprego, porque hoje essa dispensa do 

domingo dá folga a essas mulheres que são maioria 

no comércio, mas elas vão apenas trabalhar um 

domingo a mais sem receberem absolutamente nada 

por isso. São oito horas sem receber nada, uma 

horinha extra sequer.  

É isso que quero colocar para reflexão das 

pessoas que estão me assistindo, para que elas 

possam conhecer melhor o que existe por trás dessa 

questão e a gente poder ser mais solidário, a gente poder 

ser mais justo com as pessoas que são das classes mais 

pobres de nossa sociedade e que a única forma de 

conseguir, muitas vezes, uma oportunidade de emprego, 

porque, muitas vezes, só conseguiram fazer o segundo 

grau ou até mesmo nem o segundo grau, o primeiro 

grau, que são as pessoas que ficam na seleção das 

frutas, que hoje trabalham terceirizadas pelos hortifruti 

e elas não têm esse direito de ficarem com suas famílias 

e de poderem usufruir com seus filhos esse benefício de 

um sábado e de um domingo, porque não vai aumentar 

em nada, absolutamente nada a remuneração dessas 

pessoas. E nós podemos, num gesto de solidariedade 

para com essas pessoas que são das camadas mais 

pobres da sociedade e que só restou a elas essa 

oportunidade de emprego, ser solidários sim.  

Por que não podemos nos organizar e fazer as 

nossas compras até dez horas da noite? Que fiquem 

até meia-noite, que fiquem até um pouco mais tarde. 

Por que não podemos nos organizar, nós que temos 

uma condição melhor na sociedade, que moramos em 

residências muito melhores do que essas pessoas, que 

não precisamos pegar, muitas vezes, ônibus para 

poder chegar até nossas moradias e que temos o 

domingo e o sábado para ir à igreja, quando é 

adventista, e no domingo nas outras agremiações 

religiosas, e poder estar usufruindo desse momento 

de lazer com nossos filhos? Por que as mulheres 

pobres e os homens pobres do comércio também não 

podem desfrutar desse benefício? Se tivesse hora 

extra paga, aí pelo menos valeria a pena, porque está 

tendo a remuneração da hora extra como 

contrapartida. Mas nem isso as mulheres e os homens 

do comércio possuem o direito, porque a legislação 

não os ampara nesse sentido. 

É esse esclarecimento que quero dar, para 

que a sociedade, conhecendo de fato o que existe por 

trás, possa ter a sua opinião melhor e decidir se de 

fato ela quer essa abertura em sacrifício das pessoas 

mais pobres que trabalham no comércio. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Não havendo mais deputado que 

queira discutir... 

O Deputado Sergio Majeski está me olhando. 

Quer discutir? Não. 

Não havendo quem mais queira discutir, a 

matéria vai para segunda sessão.  

Passamos, então, à fase do Grande 

Expediente, lideranças partidárias. 

O partido hoje é REDE, Deputado Marcos 

Bruno.  

 

O SR. MARCOS BRUNO - (REDE) - Boa 

tarde a todos! Mesa Diretora, Deputado Enivaldo dos 

Anjos, que preside a Mesa neste instante, público 

presente e aqueles que nos acompanham pela TV 

Assembleia. 

Na última semana, subi a esta tribuna para 

repercutir sobre o tema das fortes chuvas de fim de 

ano. E hoje, eu retorno aqui novamente para falar 

sobre as chuvas, mais precisamente não sobre os 

alagamentos e, sim, sobre os deslizamentos que têm 

ocorrido no país como um todo.  

Nós acabamos de acompanhar a tragédia em 

Niterói, no Morro da Boa Esperança, onde cerca de 

onze, doze pessoas perderam suas vidas. Na mesma 

cidade, no mesmo município de Niterói, há oito anos 

tivemos aquela tragédia no Morro do Bumba, quase 

cinquenta pessoas perderam as vidas. E aqui, no 

Espírito Santo, nós temos também o estado com uma 

topografia semelhante à do Rio de Janeiro, um clima 

semelhante, as chuvas são intensas e venho aqui para 

falar sobre esses deslizamentos.  

Nós sabemos que esses deslizamentos que 

ocorreram aqui no Espírito Santo, em especial no 

município de Cariacica, eles poderiam, eles podem 

ser evitados. Hoje, a engenharia moderna apresenta 

uma série de alternativas, com muros, com proteções 
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cada vez mais eficientes e mais eficazes nas áreas que, 

previamente, são mapeadas no estado do Espírito Santo. 

Dentre essas alternativas, o município de 

Cariacica adotou uma alternativa bem específica, que é 

a colocação de uma geomanta nas áreas de encosta. Pois 

bem, a primeira questão é: como é essa geomanta? 

Trata-se de uma lona aplicada na encosta. Antes é 

retirada toda a cobertura vegetal e colocada aquela lona. 

Posteriormente, é feito um jateamento de massa, de 

concreto, e depois aquilo é pintado de verde. Toda 

aquela estrutura não chega a um centímetro. São 

aproximadamente sete ou oito milímetros. É uma 

estrutura que você consegue atravessá-la, rompê-la com 

um palito de churrasco ou de picolé. 

E por que eu venho aqui falar sobre essa 

geomanta? O que a gente quer alertar os moradores, o 

que a gente quer chamar a atenção aqui? Na medida em 

que você retira a cobertura vegetal de uma região, 

você tem o escoamento superficial das águas mais 

intensas, você tem um risco de deslizamento maior. 

Só que quando você contrata a geomanta, você 

contrata por inexigibilidade. Não há outra empresa, 

no estado do Espírito Santo, fazendo aquele tipo de 

serviço, ou seja, o município de Cariacica faz essa 

contratação de maneira emergencial. 

Mas qual a critica a essa contratação? Se há 

algum tipo de estudo de solo, quais as áreas são 

prioritárias e qual a garantia, qual a segurança que a 

colocação daquelas mantas ao longo das encostas do 

nosso município oferece aos moradores? Temos a 

informação de que a empresa oferece uma garantia de 

cinco anos e, coincidentemente, nós tivemos um 

grande rompimento, uma grande queda de uma 

dessas barreiras no bairro Porto de Santana há cerca 

de duas semanas. Eu acompanhei a reportagem e o 

então secretário dizia: Olha, foi uma questão bem 

pontual. Foi apenas em um local que nós tivemos a 

queda. Mas, obviamente, aquele local foi o primeiro 

onde foi colocado a geomanta, aquele local é o 

primeiro que completou cinco anos de existência e já 

começou a cair. Então, existem dezenas de famílias 

do município de Cariacica com suas casas em risco, 

colocadas sobre essas estruturas.  

Trouxe aqui, mas não sei se a mesa vai 

conseguir colocar na tela para a gente. Acho que eles 

estão com uma dificuldade. Sinalize para mim se vão 

conseguir ou não. Estão com algum tipo de dificuldade 

ali e não vão conseguir. Vão conseguir paralisar a 

imagem? Não. Então, em outra oportunidade, eu trago 

as imagens aqui, quando vocês estiverem. Acredito que 

o técnico responsável não esteja presente neste 

momento. 

Mas o que eu gostaria de chamar a atenção? 

Primeiro, eu falei do risco, são famílias que estão ali. O 

Corpo de Bombeiros já emitiu um laudo dizendo que 

aquela manta não é uma obra final, não é uma obra 

definitiva. É como se você colocasse uma lona 

provisória para que, posteriormente, você executasse 

uma grande obra de contenção. Só que não é aquilo, 

aquilo está sendo colocado pelo município como se 

fosse uma obra final. Eles colocam aquela manta, 

depois pintam aquilo de verde e fica colocado para a 

população como se houvesse uma segurança. E a gente 

já começou a perceber que nos locais onde isso foi 

colocado, há quatro ou cinco anos, já começou a cair 

totalmente. 

E aponto aqui mais uma grande preocupação. 

Além do risco, que é o principal, que é a nossa maior 

preocupação, tem uma coisa que chama bastante a 

atenção. Quem caminha pelo município de Cariacica, 

por exemplo, na altura do acesso ao Estádio Kleber 

Andrade, na BR-262, no seu lado esquerdo, ali tem um 

muro, ali tem uma barreira, mas que é rocha. 

Praticamente não tem solo e foi colocada geomanta 

sobre a rocha. E não tem nem histórico de queda ou de 

deslizamento. E aquilo é pago por metro, e por sinal 

muito caro, mais caro do que se você ligar para a 

mesma empresa e tentar contratar para você. Você não 

consegue contratar por um valor quatro ou cinco vezes 

menor do que o metro pago pela Prefeitura de Cariacica 

para colocar sobre uma rocha.   

E tem outra coisa que chama mais atenção 

ainda. Se você chegar em Cariacica, no trevo de Alto 

Lage, do seu lado esquerdo tem o bairro Vera Cruz. E 

naquele bairro, também, às margens da BR 262, o 

Governo Federal, há aproximadamente cinco anos, 

construiu o muro de gabião, um investimento de 

milhões para romper e para evitar qualquer tipo de 

deslizamento. Então, como cidadão cariaciquense e 

como professor de Geografia fiquei feliz com aquela 

obra do Governo Federal, uma obra grande. Disse: Essa 

barreira não tem mais possibilidade de queda. Mas, para 

minha surpresa, sobre o muro já construído pelo 

Governo Federal foi colocada, também, a lona verde, a 

geomanta. O que quero deixar aqui? Primeiro, o alerta 

para as famílias que estão com suas casas erguidas 

sobre essa lona, sobre essa manta, uma vez que foi 

retirada toda a cobertura vegetal e a possibilidade de 

uma grande tragédia é cada vez maior. Na de Porto de 

Santana está cheio de remendo, todo dia a empresa vai 

lá e grampeia mais um pedaço de lona para esconder o 

buraco. Só que enquanto a empresa estiver prestando 

serviço ao município, é evidente, é obvio que ela vai lá 

fazer esse tipo de reparo. Mas, uma hora a empresa vai 

parar com o serviço em outros bairros. E os buracos 

estão abrindo em toda a cidade. O secretário, repito, diz 

que foi uma questão pontual, mas aquela foi a primeira 

que venceu cinco anos, que é a garantia colocada. 

E o outro alerta é para que o Ministério 

Público, para quem não está vendo essas imagens... Mas 

estou dando a sua localização geográfica para que as 

pessoas analisem isso. Como se coloca, se constrói e se 

investe em uma obra para conter uma encosta sobre 

uma obra feita pelo Governo Federal para conter uma 

encosta? Tem coisa que só acontece no município de 

Cariacica. Não consigo e ninguém vai conseguir 

explicar isso. 

Aquele muro de gabião, aquele que tem uma 

tela e várias pedras ali colocadas, é para permitir a 

passagem da água. Não sou engenheiro, mas é bem 

clara a mecânica disso tudo. Então, é a melhor opção.  

Lembro-me, na época, a Odenix esteve na 

Câmara de Vereadores, eu era presidente da Câmara, 

fez toda uma explicação técnica e disse: Olha, é uma 

das melhores obras de contenção, é o que há demais 
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moderno e mais eficiente no país, e está sendo feito 

em Cariacica. E, para minha surpresa, um ano depois, 

foi colocada a geomanta sobre essa obra feita pelo 

Governo Federal. E para minha maior surpresa, 

trezentos metros à frente, sobre uma rocha foi 

colocada também a geomanta. E essa informação que 

trago não é oficial, mas alguns amigos que 

trabalhavam na Defesa Civil à época diziam: Marcos, 

há uma orientação da Prefeitura para colocar a 

geomanta em locais de grande visibilidade para 

mostrar o investimento e a obra da Prefeitura. É 

pintado de verde para que em uma visão aérea lembre 

a vegetação, mas é uma tinta verde, porque não existe 

vegetação com aquele tom de verde, quase 

fluorescente. Agora estão pintando de rosa choque, 

cor de abóbora, verde cana; estão colorindo a 

geomanta, ou seja, estão brincando com a população 

de Cariacica, brincando com quem fiscaliza, 

brincando com o Ministério Público e, brincando, 

sobretudo, com a vida das pessoas. 

Peço a Deus que não aconteça nenhum tipo 

de acidente, mas, peço aqui, que as autoridades 

competentes, os órgãos de fiscalização, de 

engenharia, avaliem o risco dessas famílias, nessas 

áreas que receberam esse investimento sem nenhum 

estudo de solo, sem nenhum estudo técnico e sem 

nenhum estudo de viabilidade.  

Devolvo a palavra à Mesa, hoje presidida pelo 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Terminada a Fase das Lideranças, 

passamos à Fase dos Oradores Inscritos. 

Com a palavra a Deputada Janete de Sá. 

(Pausa)  
Havendo declinado, com a palavra o Doutor 

Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente, prezados colegas ainda em nosso 

plenário: Deputado Enivaldo presidindo, Deputado 

Gilsinho Lopes, Deputado Freitas, Deputado Luiz 

Durão, Deputado Sergio Majeski e Deputado Marcos 

Bruno, que acabou de falar muito bem sobre muro de 

gabião. Não sou engenheiro, mas conheço um pouco 

esse sistema, um dos melhores, que tem condição, 

como ele disse, da passagem das águas, evitando que 

um muro desmorone. Conheço muito bem porque o 

primeiro muro de gabião feito em Vila Velha foi 

onde o padre Gabriel foi assassinado, em Cobi de 

Baixo. Tem esse muro e também um oratório com 

uma santa e a data em que nosso inesquecível frei 

Gabriel foi assassinado. 

Volto à tribuna neste momento e o Deputado 

Hudson Leal, meu colega, e depois o Doutor Rafael, 

também outro colega, falaram sobre a questão do 

Mais Médicos. É preciso que a gente tenha a 

serenidade de mostrar a realidade. Quando a gente 

fala a realidade, tem pessoas que querem quase 

agredir a gente, como se a gente quisesse prejudicar 

os médicos de Cuba. Não é isso. O que queremos é 

que eles façam prova igual fizemos. 

Quero ver se você consegue o registro na 

OAB se não fizer a prova; quero ver se você 

consegue o registro de enfermagem se não fizer 

prova do Coren; quero ver se você consegue o 

registro do Conselho Regional de Odontologia se não 

fizer prova. O que a gente quer é o Revalida, só isso. 

Que ele demonstre conhecimento técnico, porque eles 

não têm formação técnica, a formação deles é 

diferente da do médico brasileiro. Tanto é que, de 

oitocentos e tantos que fizeram a prova, só passaram 

três. O que está errado aí? É o Brasil que está errado 

ou Cuba que está certa? 

É preciso acabar com esse discurso radical. 

Pelo amor de Deus, a gente não quer prejudicar 

ninguém. Que o médico cubano possa trazer sua 

família para cá; que possa ganhar os dez, onze mil 

reais e que não mande setenta por cento para Cuba. 

Sete bilhões de reais é a receita de Cuba com 

médicos espalhados pelo mundo. O Brasil tem que 

manter a ditadura de Cuba com o dinheiro do nosso 

suor? Não é de médico, é de brasileiro, do operário. 

É preciso que a gente saiba ouvir isso. 

Ninguém quer expulsar os médicos de Cuba! Pelo 

contrário, Cuba é que está recolhendo os médicos 

para sacanear o Brasil. Desculpe o termo, mas é esse, 

estão tirando da noite para o dia para sacanear o povo 

brasileiro, o Governo brasileiro. 

Tem gente que não sabe perder, não absorve 

que perdeu. Tem gente que tem uma crença que é 

uma religião que, infelizmente, o povo fica para 

depois. É preciso, cada vez mais, explorar a 

ignorância do povo, a incultura do povo, do que 

realmente dar aquilo que o povo merece. 

O que o Conselho Federal de Medicina quer? 

Que todos se submetam à prova para mostrar a 

capacidade técnica para oferecer ao cidadão menos 

favorecido economicamente uma assistência digna. 

Não podemos separar a assistência do pobre e a 

assistência do rico. E estão fazendo isso. Mais 

Médicos é um remendo descarado que fizeram. Não 

têm capacidade... E digo mais, trago aqui, se me 

provocarem mais, vou trazer aqui uma cópia de uma 

receita que Marcos Tanure, que é um médico do 

Vitória Apart Hospital... Uma receita em que uma 

médica cubana receitou para uma mulher um 

supositório de nitroglicerina. Eu trago aqui, se for 

mentira minha, eu engulo. Então, por favor. Não seja 

tão radical de querer até agredir com palavras os 

colegas que estão mostrando aqui a verdade. Estamos 

mostrando a verdade, não queremos nada de 

novidade. Nós queremos mostrar que esse remendo 

não deu certo.   

Mesmo porque em 2014, dona Dilma investiu 

5,6 bilhões de reais no programa Mais Médicos. Sabe 

quanto que foi para Cuba? 3,6 bilhões de reais. Olha, 

que país é esse? Que agora uma pessoa falou que tem 

dois anos uma ressonância magnética. Aí você pega 

dinheiro do brasileiro, pobre coitado, do operário, 
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que paga seus impostos, porque rico quase não paga, 

não é? Principalmente banqueiros. 

É uma atividade nociva, o tal do banqueiro. E 

ninguém faz, nem Fernando Henrique, nem Lula, 

nem Dilma, nem Temer, ninguém. Ninguém mexe 

com os banqueiros. Pegam o nosso dinheiro, nos 

tratam mal como se o nosso dinheiro fosse deles. 

Pagam meio por cento na poupança e emprestam a 

não sei quanto por cento. Cheque especial, nem se 

fala. Porque nem todo mundo tem cheque, mas cartão 

de crédito, até na feira, você vai comprar um quiabo, 

uma abóbora, e você compra com cartão de crédito. E 

o juro do cartão de crédito mata qualquer pessoa 

simples.  

Ninguém mexe com banqueiro, ninguém tem 

peito. Nenhum presidente. Nem de esquerda, nem de 

direita, nem de cima, nem de baixo, de lugar nenhum. 

São todos coniventes com essa raça de banqueiros 

que toma o dinheiro do pobre, especialmente do 

pobre. Porque do rico não toma, não. Eles já são 

ricos.  

Muito bem, então, na verdade, o que a gente 

quer com essa discussão do Mais Médicos é que o 

médico, seja de Cuba, seja da China, que ele tenha 

condições técnicas de tratar o pobre. Por que o mais 

qualificado trata o rico aqui? Essa história de que não 

tem médico aqui é conversa fiada. Estão abrindo 

faculdade a torto e direito de medicina aí. Tem 

médicos, sim. Vamos deixar o nosso dinheiro no 

Brasil, vamos pagar ao cubano que quiser ficar e fizer 

prova, o português, o inglês, enfim, que faça prova. 

Que seja submetido ao seu Conselho, ao nosso 

Conselho.  

Assim como nós somos submetidos à OAB. 

E nós devemos, naturalmente, obediência aos nossos 

conselhos. É o Coren, é o CRO, odontologia, é o 

CREA, engenheiro, arquiteto, enfim. Na verdade, o 

que a gente quer é que não venha com essa conversa 

fiada, chega de mentira. Enganando o povo. Ninguém 

engana todos a todo o tempo, engana algumas 

pessoas por algum tempo. Esse tempo está 

terminando. Esse tempo está terminando, o povo 

brasileiro está cansado.  

Olha, eu sou do MDB. MDB, PSDB, PT e 

outros, trinta anos enganando o povo brasileiro com 

muitas coisas. Eu falo do meu partido, enganando o 

povo brasileiro há quantos e quantos anos. Tem que 

mudar, sim. O país está mudando e tem gente que 

não está entendendo isso ainda. Quantas mentiras que 

nós vimos. Um absurdo que a gente viu. Até bujão de 

gás para enganar o povo brasileiro falaram em preço. 

Até botar o bujão de gás no preço barato. Puxa vida, 

é brincadeira. O povo brasileiro não pode ser tão 

enganado dessa forma.  

Então, Mais Médicos foi um engodo, foi um 

erro, foi um remendo que não deu certo. E tem que 

fazer prova mesmo. O que o Brasil quer é que... Não 

é só cubano não, qualquer um que venha de fora, mas 

cubano está provado aí que nós estamos mandando 

dinheiro para a ditadura de Cuba. 

Quem quiser contestar, que venha aqui na 

tribuna e fale que isso que estou falando é mentira. 

Não me afronte ali embaixo, não. Por favor! 

 

O SR. PRESIDENTE − (ENIVALDO DOS 

ANJOS − PSD) - Com a palavra o Deputado 

Professor Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) - Meus 

cumprimentos ao Deputado Enivaldo dos Anjos, que 

preside a sessão neste momento, aos colegas ainda 

presentes no plenário, aos funcionários da Casa e 

àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. 

Eu tenho dito algumas vezes aqui, os tempos 

que vivemos são assustadores em função do 

comportamento das pessoas. O radicalismo que 

temos visto aqui no Brasil, sobretudo pelas redes 

sociais, é algo espantoso.  

Semana passada eu me manifestei aqui sobre 

o chamado Projeto Escola sem Partido. Normalmente 

eu não me manifesto sobre coisas dando meras 

opiniões, e se for apenas uma opinião, algo opinativo 

e que eu não tenho fundamento, eu deixo claro: Olha, 

é só uma opinião, mas eu não tenho fundamento para 

falar ou para debater sobre isso. Agora, a maior 

parte das coisas que eu defendo ou que eu critico, eu 

me fundamento para fazer, porque senão fica uma 

opinião vazia.  

Então, na semana passada, eu falei aqui sobre 

a questão do projeto Escola Viva, pontuei as questões 

e aí, curiosamente, algumas pessoas disseram assim: 

Ah, você precisa rever os seus posicionamentos sobre 

essa questão da Escola sem Partido, porque é 

necessário, porque é um absurdo o que está 

acontecendo nas escolas. Mas de pessoas que nunca 

botaram o pé dentro da escola. 

Eu sou professor há mais de trinta anos - todo 

mundo sabe disso - sou mestre em Educação, eu 

nunca parei de estudar na minha vida, eu perdi a 

contagem de quantos livros eu pesquisei e estudei e 

continuo estudando, mas uma pessoa que não sabe o 

que é a LDB, não sabe o que ocorre dentro de uma 

escola, não sabe quais são os reais problemas da 

educação que nos levam a essa situação, ela acha que 

eu é que tenho que rever o que eu penso ou o que eu 

defendo. 

Isto é extremamente curioso: as pessoas 

começam opinar sobre qualquer coisa, sobre tudo, 

como se elas fossem autoridades sobre qualquer 

coisa, mas elas não leem, elas não pesquisam, elas 

não leem um artigo sobre o assunto, quanto mais se 

aprofundarem em termos de pesquisa sobre aquilo. 

Nós vivemos um momento no Brasil em que, 

mais do que nunca, você não tem propostas claras de 

quem se diz de direita ou se diz de esquerda; tem 

narrativas. Narrativas não são propostas 

fundamentadas. Uma narrativa pode ser uma mera 

visão de uma pessoa ou de um grupo a respeito de um 

assunto e não necessariamente que aquilo seja uma 

verdade absoluta. 
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Existe um filme, Deputada Janete, chamado 

Narradores de Javé. É um filme brasileiro, 

despretensioso, já relativamente antigo, que dá a 

dimensão do que é uma narrativa.  

Numa pequena cidade, uma usina hidrelétrica 

será construída e será inundada a cidade, mas as 

pessoas querem salvar a cidade. Então elas viajam 

para a cidade grande, vão conversar com os 

engenheiros e o cara fala para eles assim: Olha, a 

única forma de salvar essa cidade é se ela tivesse 

algo de muito importante, se ela fosse importante 

para a humanidade, tivesse algo muito importante 

historicamente.  

E eles, na ingenuidade deles, acham que a 

história da cidade deles é algo importante e que se 

alguém conhecer isso, a cidade será salva. E para 

isso, eles precisam fazer um livro, mas ninguém sabe 

ler e escrever na cidade. Só uma pessoa sabe ler e 

escrever. Então, essa pessoa é incumbida de escrever 

os relatos dos moradores antigos sobre a história da 

cidade.  E aí ele começa a entrevista com um 

cangaceiro que dá uma versão, a versão dele, de que 

a família dele, que era muito valente, fundou a 

cidade. Quando ele vai conversar com uma mulher da 

cidade, ela diz: Olha, a história não é bem assim, 

quem fundou isso aqui foi uma mulher. E aí ele vai 

conversar com um negro e o negro diz: Olha, o 

fundador era um negro. A história deles é 

relativamente parecida, mas cada um dá a sua versão.  

Então, assim, é uma ideia clara do que é a 

narrativa hoje na política no Brasil, na economia, nas 

questões sociais, em que cada um, de acordo com 

seus interesses, cria sua narrativa e tenta defendê-la, 

mesmo sem fundamento nenhum. 

Então, nós vivemos uma guerra de narrativas 

no Brasil sem que se tenha um fundamento, um 

propósito ou um projeto claro para a educação, para a 

saúde, para a segurança, enfim, e para todos os 

nossos problemas. São meras narrativas, e não 

projetos efetivos que nos levarão a algum lugar 

algum dia.  

Assusta que as pessoas digam o tempo inteiro 

assim: Ah, a culpa é de fulano! A culpa é de cicrano! 

Eu acho curioso - eu falava isso na sala de aula - 

quando as pessoas acusam as emissoras de TV, os 

jornais e as revistas, e dizem: A gente tem que 

boicotar a TV Globo; tem que boicotar A Tribuna; 

tem que boicotar A Gazeta; esse jornal é um lixo; 

aquele jornal é não sei o que; aquela emissora é não 

sei o que; todo mundo deveria desligar a emissora 

em tal horário. 

Emissoras de TV e jornais não são santos 

nem isentos e nem imparciais. No entanto, são 

extremamente necessários em uma democracia. Eu 

mesmo, às vezes, critico um jornal, critico uma 

revista, critico uma emissora de TV, porque eu posso 

criticar. Qualquer um pode criticar! Mas longe de 

mim achar que nunca mais vou assistir à emissora tal 

ou nunca mais vou ler o jornal tal. Vou ler, sim! Vou 

ler, vou assistir, mesmo não gostando, às vezes, 

daquilo que se fala, porque o pensamento evolui pela 

contradição. Porque se você ouvisse sempre e lesse 

sempre aquilo que você pensa, aquilo que você gosta 

de pensar e de falar, como é que a gente evolui? 

E o problema não está nas emissoras de TV, 

nos jornais ou seja lá onde está.  E olha a falta 

de clareza e de capacidade de as pessoas entenderem 

que o problema está num sistema educacional muito 

ruim, porque se uma pessoa tivesse, ou se a maioria 

dos brasileiros tivesse acesso a uma educação 

realmente de qualidade, aprendesse desde a mais 

tenra idade o gosto pela leitura, pela interpretação, 

pelas novas ideias, então eu posso ler o que eu bem 

entender, assistir à televisão que eu quiser, ao 

programa que eu quiser, que eu tenho capacidade 

suficiente para fazer o julgamento e a interpretação 

daquilo sem me deixar influenciar por nada disso. 

Acho engraçado, por exemplo - e aqui não 

vai uma defesa da Rede Globo -, mas eu vejo lá volta 

e meia que a Globo é o alvo preferido. As pessoas 

dizem assim: Ah, porque a Globo é um lixo, ninguém 

deveria assistir à Globo.  

Eu assisto à Globo desde criança, até porque 

eu morava na roça e só pegava a Rede Globo lá. 

Então eu assistia ao Sitio do Pica-Pau Amarelo - a 

primeira versão -, assistia à novela das seis, das sete, 

das oito, assistia televisão no final de semana e 

assisto até hoje. Não assisto muito porque não tenho 

tanto tempo assim. E não vejo problema nenhum. 

Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não 

gosto, mas a minha capacidade de interpretação sobre 

o que é bom e o que é ruim, aquilo que eu acho que é 

verdadeiro ou não, a capacidade está em mim, e o 

problema não está na televisão. 

Agora, numa sociedade onde as pessoas não 

conseguem enxergar que são as políticas sociais deste 

país que não funcionam, que é um sistema 

educacional que, em vez de ficar inventando projetos 

como esse da escola sem partido, estivesse 

debruçando sobre formas de melhorar 

consideravelmente o sistema educacional, dando uma 

escola de qualidade, qualificação para os professores, 

capacidade de os alunos irem e frequentarem a 

escola, então nós teríamos uma evolução imensa e 

pararíamos de ficar discutindo sobre o sexo dos anjos 

e passaríamos a discutir aquilo que realmente nos 

interessa, aquilo que realmente pode evoluir o 

pensamento, aquilo que, realmente, pudesse nos levar 

a uma evolução verdadeira. 

Deputado Enivaldo dos Anjos, não me referi 

à família dos Anjos, mas aos anjos, propriamente 

dito.  

Então é isso. É minha reflexão para a tarde de 

hoje. Você que nos assiste pela TV Assembleia 

lembre-se que ninguém é dono da verdade, nem 

quem é da esquerda, da direita, do centro, nem eu, 

nem vocês, mas temos que ter paciência de ouvir, de 

entender o outro, de não agredir o outro. E, sempre 

digo isso para as pessoas que conheço: Se você não 

adquiriu o hábito da leitura está em tempo, sempre é 
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tempo de você adquirir este hábito. A leitura é como, 

acho que é como aquilo que você tem que fazer no 

dia a dia, você tem que escovar os dentes todos os 

dias, você tem que tomar banho todo dia. Você cria o 

hábito. A gente deveria criar o hábito. Por isso que 

digo que a primeira tarefa da escola deveria ser 

ajudar o aluno a ter gosto pela leitura. A leitura nos 

faz pensar mais sobre a realidade, os livros fazem 

com que a gente entenda melhor as coisas e isso é tão 

fundamental. 

Então, é essa a minha reflexão para esta tarde 

de hoje. Muito obrigado, Deputado Enivaldo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra o Deputado Gilsinho 

Lopes. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Senhor 

presidente, senhores deputados, Deputado Majeski, 

após o belíssimo pronunciamento, é um 

pronunciamento que todos os servidores públicos 

merecem ter uma qualificação, salários dignos. E 

também, a questão dos professores é extremamente 

importante e V. Ex.ª está de parabéns com o 

pronunciamento, com a defesa dos professores 

porque são eles que, após os nossos pais, nos dão a 

educação. Certo? 

Quero aqui, Deputado Enivaldo dos Anjos, 

fazer uma reflexão em cima dos trabalhos que 

realizamos, acompanhado pela imprensa estadual e 

nacional, com relação ao pó preto no estado do 

Espírito Santo.  

Tenho muito orgulho e muita satisfação de 

ter em meu currículo a participação na CPI do Pó 

Preto, junto com mais quatro deputados desta Casa, 

sob a batuta do Deputado Rafael Favatto na 

presidência. Gerou um relatório final, após um 

trabalho árduo, de muitos meses e com várias 

recomendações ao Governo do Estado, aos órgãos 

ambientais do Estado, ao Ministério Público Estadual 

e Federal, Justiça Estadual e Federal e 

recomendações importantes a serem cumpridas por 

estes órgãos para garantir um meio ambiente 

equilibrado para as futuras gerações.  

O que podemos verificar, senhor presidente, 

agora, em denúncias feitas pela ONG Juntos SOS 

Espírito Santo Ambiental, no Século Diário, e que, 

infelizmente, as recomendações feitas pela CPI do Pó 

Preto foram simplesmente ignoradas, foram 

assinados termos de compromisso ambiental. Que 

figura jurídica mais discrepante da realidade: termo 

de compromisso ambiental. Não um termo de ajuste 

de conduta onde têm a obrigação de fazer. E um 

termo de compromisso, eles não têm a obrigação. E 

licença de operação, a LO da Vale, em total 

desconformidade com as indicações feitas pela 

Comissão Parlamentar de Inquérito do Pó Preto.  

Deputado Rafael, é lastimável que um 

trabalho de meses e de competência tenha sido 

ignorado pelos gestores do Estado.  

Por final, requeiro ao líder do Governo nesta 

Casa, Deputado Marcelo Santos, em caráter de 

urgência, informação de quando será assinado o 

convênio com a Ufes, para a realização das pesquisas 

tidas nas condicionantes da LO n.º 123/2018.  

Tivemos a oportunidade de ouvir 

especialistas, alergistas, cardiologistas e 

pneumologistas aqui, e todos foram uníssonos em 

informar à comissão que o pó preto traz essas 

doenças. E sem contar, ao ouvirmos seu presidente, 

senhor Murilo Ferreira, aqui, ele teve a ousadia, a 

desfaçatez de dizer que mora no Leblon e que lá não  

sofre com as consequências do pó preto! 

Pois, não, Deputado Rafael Favatto! 

 

O Sr. Doutor Rafael Favatto - (PATRI) - 
Deputado Gilsinho, que participou da CPI do Pó 

Preto aqui, muito me causa estranheza essa ação em 

relação às empresas poluidoras aqui no estado em 

que todas as prefeituras, todas as outras empresas 

fazem termo de ajuste de conduta! Em todo local que 

se é sabido é termo de ajuste de conduta! 

E essas empresas fazem o termo de 

compromisso ambiental! É só nesses casos que é 

usado essa terminologia! Porque aí, como o senhor 

mesmo disse em seu discurso, elas não têm a 

obrigatoriedade de estar fazendo!  

Lembro-me na época quando foi colocado 

pela CPI que era para essas empresas construírem um 

hospital infantil para problemas respiratórios aqui na 

região da Grande Vitória! E aí elas, com as suas 

argumentações e ousadia, decidiram então fazer um 

parquinho lá no final da praia de Camburi para 

entregar para Vitória. 

Muito me causa estranheza porque a CPI faz 

o diagnóstico e mostra a direção. E nós fizemos esse 

papel com muito zelo, com muito carinho, com muito 

cuidado, com todas as intervenções do Deputado 

Gilsinho, do Deputado Dary, dos demais deputados 

que participaram na época da CPI, todos os 

questionamentos e todo relatório está no site da 

Assembleia. 

Mas no final, as autoridades vão 

demonstrando certa fragilização do termo, das 

condicionantes, até que virou um temo de 

compromisso ambiental. 

Então, nós precisamos, Deputado Gilsinho, 

enquanto deputados, continuar nessa cobrança! E 

hoje foi fruto do nosso discurso aí, onde eu coloquei 

que foi dada também - o Deputado Sergio Majeski 

também relatou - nova licença ambiental para a Vale 

do Rio Doce! E nós precisamos continuar nessa 

cobrança e relatando que se seguir a relatório da CPI, 

o ar da região da Grande Vitória vai, com certeza, 

melhorar! 

Hoje, vindo de Vila Velha para Vitória, 

estava realmente uma nuvem preta - V. Ex,ª deve ter 

percebido também - em cima da Ponta de Tubarão, 

que daqui a pouco, essa nuvem vai estar onde? Em 

cima da Assembleia, em cima das casas da região - 



56 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 23 de novembro de 2018 

principalmente que o vento está para cá - de 

Vitória, Cariacica e Vila Velha. 

Então, eu vou continuar cobrando, V. Ex.ª 

vai continuar cobrando e espero que esta Casa 

também continue cobrando que esse relatório da 

CPI seja implementado o mais rápido possível! 

Muito foi feito! Muito foi feito! A CST realmente 

fez o filtro, fez melhorias no parque industrial; mas 

a Vale ainda precisa dar essa contribuição para o 

estado do Espírito Santo! Não só fazer propaganda 

dizendo que a empresa que está aqui, que é a 

melhor, que é isso, que é aquilo, que gera emprego, 

gera renda, faz um parquinho aqui, outro ali e o 

estado do Espírito Santo vai concordar com isso! 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 
Deputado Rafael Favatto, muito obrigado pelo seu 

aparte.  

Quero só informar ao presidente; ao líder 

do Governo, Deputado Marcelo Santos, que está 

nos assistindo no seu gabinete, que as 

condicionantes foram postas para que as empresas 

cumprissem, desde 2007! Não cumpriram 

nenhuma condicionante e obtiveram a licença!  

E eu quero saber se esse mesmo tratamento 

é que é dado para o empresário, para o cidadão de 

bem, cidadão comum e que não é realizado! Se 

você tem um animal em sua casa, eles vão lá, 

fiscalizam, fazem a detenção do cidadão e o trazem 

para a delegacia do Meio Ambiente para poder... E 

esses poluidores? Eles... inclusive, a própria 

empresa que faz a revisão do pó preto - que é a 

Cetesb - é a mesma contratada pela Seama! A 

mesma empresa!  

Então, nós já fizemos essa denúncia aqui, 

já falamos, já gritamos. Agora, quero ver onde está 

o Ministério Público estadual e federal para a 

realização de um termo de compromisso ambiental, 

figura jurídica incabível para aqueles poluidores 

que não cumprem as condicionantes. E é o caso da 

Vale do Rio Doce.  

Eu quero dar os parabéns para as ONGs 

SOS Espírito Santo e para as demais que estão 

fiscalizando o dia a dia para nós termos uma 

qualidade de vida melhor. Várias denúncias de 

moradores da região de Camburi, Orla de Camburi, 

Jardim da Penha e adjacências reclamam todos os 

dias. Isso é noticiário em todos os jornais 

capixabas, e simplesmente os órgãos que deveriam 

fiscalizar viram as costas e concedem uma licença 

de operação sem que eles tenham cumprido as 

condicionantes.  

Nós vamos continuar batendo, Deputado 

Rafael Favatto, Deputado Freitas, Deputado 

Enivaldo dos Anjos, porque nós somos cobrados 

da população, mas nós temos cobrado aqui todos 

os dias. E a CPI entregou um relatório autêntico e 

verdadeiro, querendo que o Governo do Estado dê 

uma resposta, e, até o presente momento, não foi 

dada. Muito obrigado, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Com a palavra o Deputado 

Freitas. (Pausa) 

Havendo declinado, com a palavra o 

deputado...  

Rafael já falou, Janete já falou, Doutor 

Hércules já falou. 

 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco as 

senhoras deputadas e os senhores deputados para a 

próxima, ordinária, amanhã, à hora regimental, 

para a qual designo 

  

EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 

  

ORDEM DO DIA: a mesma pauta da 

presente sessão, exceto as matérias votadas na 

sessão de hoje e mais discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Resolução n.º 36/18. 

 

Está encerrada a sessão. 

 

(Comunicamos que a próxima 

sessão será ordinária, dia 20 de 

novembro de 2018, cuja Ordem do 

Dia é a seguinte: Discussão única, 

em regime de urgência, do Projeto 

de Lei n.º 262/2018; discussão 

única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução n.º 36/2018; 

discussão especial, em 3.ª sessão, 

dos Projetos de Lei n.os 71/2018 e 

264/2018; discussão especial, em 

2.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 

109/2018 e 117/2018; discussão 

especial, em 1.ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.os 268/2018, 

270/2018, 271/2018 e  277/2018)  

 

 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

cinquenta e sete minutos.  

 

 

*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

ocorrências desta sessão. 

 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os 

Senhores Deputados Theodorico Ferraço e 

Cláudia Lemos. 
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