
 
ANO LII – VITÓRIA-ES, QUARTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2018 – Nº 8566 – 68 PÁGINAS 

 

DPL - Editoração, Composição, Diagramação e Arte-Final 
 

4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 18ª LEGISLATURA 
 

 
 

 

 
 

MESA DIRETORA 
 

 ERICK MUSSO – PRB 
Presidente 

 

RAQUEL LESSA – PROS 
1ª Secretária 

 
 

ENIVALDO DOS ANJOS – PSD 
2º Secretário 

 
 
 
 

JAMIR MALINI – PP 

MARCELO SANTOS – PDT 
1º Vice-Presidente 

 

JANETE DE SÁ – PMN 

 
 
 

MARCOS MANSUR – PSDB 

3º Secretário 2ª Vice-Presidenta 4º Secretário 
 

 

GABINETE DAS LIDERANÇAS 
 

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

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

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

 

 
Líder do Governo 

MARCELO SANTOS - PDT 
Vice-Líder do Governo 

 
 

 

REPRESENTAÇÃO PARTIDÁRIA 
 

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

 

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL 
PODER LEGISLATIVO 

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


DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 
 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

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

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

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

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

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

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

 

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

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
Presidente: Luzia Toledo 
Vice-Presidente: Nunes 
Efetivos: 
Suplentes: Marcelo Santos e Marcos Bruno. 
(segunda-feira, às 10h, Plenário Dirceu Cardoso) Reuniões quinzenais. 
 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA 
Presidente: Esmael Almeida 
Vice-Presidente: Jamir Malini 
Efetivos: Cláudia Lemos e Marcos Bruno. 
Suplentes: Enivaldo dos Anjos, Gildevan Fernandes, Gilsinho Lopes e Janete de Sá. 
(terça-feira, às 10h, Plenário Rui Barbosa) Reuniões quinzenais. 
 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 
MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 
Presidente: Marcelo Santos 
Vice-Presidente: Jamir Malini 
Efetivos: Gilsinho Lopes. 
Suplentes: Dary Pagung, Enivaldo dos Anjos e Janete de Sá. 
(segunda-feira, às 10h, Plenário Rui Barbosa) 
 
COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 
Presidente: Padre Honório 
Vice-Presidente:  
Efetivos: Pr. Marcos Mansur. 
Suplentes: Amaro Neto, Esmael Almeida e Hudson Leal. 
(segunda-feira, às 13h, Plenário Judith Leão Castello Ribeiro) 
 
CORREGEDORIA GERAL 
Presidente: Sandro Locutor 
Vice-Presidente: Jamir Malini 
Efetivos: Amaro Neto, Gilsinho Lopes e Marcelo Santos. 
Suplentes: Hudson Leal, Nunes e Pr. Marcos Mansur. 
(terça-feira, às 18h05m, Plenário Deputada Judith Leão Castello Ribeiro) 

 

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

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

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

 
Publicação Autorizada pág. 1 a 2 
Atos Legislativos pág. 2 a 16 
Atos do Presidente pág. 16 
Atos Administrativos pág. 17 a 21 
Atas das Sessões e das Reuniões das Comissões Parlamentares pág. 22 a 64 
Complemento   

 

mailto:ouvidoria@al.es.gov.br


Vitória-ES, quarta-feira, 24 de outubro de 2018 Diário do Poder Legislativo - 1 

 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 156/2018 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 

amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 

as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 

122/2018, que “Altera a redação do art. 5º-A da Lei 

nº 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”, de 

autoria do Deputado Bruno Lamas, aprovado nessa 

Casa, relacionado ao Projeto de Lei nº 100/2018, 

para cumprimento das formalidades constitucionais 

de praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 

Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 

constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 

presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 

que seguem transcritos: 

 

“Trata-se de Autógrafo de Lei nº 

122/2018, fruto da aprovação do 

Projeto de Lei n° 100/2018, de 

autoria do Deputado Bruno Lamas, 

que tem como escopo alterar a 

redação do art. 5º-A da Lei nº 7.000, 

de 27 de dezembro de 2011, que 

versa sobre a alíquota do Imposto 

sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e de Comunicação 

(ICMS), inserindo o inciso XVI com 

vistas a reduzir de 25% (vinte e cinco 

por cento) para 17% (dezessete por 

cento) a base de cálculo do ICMS 

incidente sobre a energia elétrica 

para consumo residencial no Estado 

do Espírito Santo. 

 

No entanto, as “leis tributárias 

benéficas” são de iniciativa privativa 

do Chefe do Poder Executivo, de 

maneira que, a pretensão legislativa 

esbarra na vedação do artigo 61, § 

1º, II, "b", da Constituição Federal, 

apresentando vício de inciativa sob o 

aspecto da constitucionalidade 

formal. 

 

Ademais a regulação prevista nas 

leis complementares federais e sua 

aplicação ao sistema tributário 

estadual tem fundamento no art. 135 

da Constituição Estadual, cabendo 

destacar aqui a disciplina prevista na 

Lei de Responsabilidade Fiscal 

quanto à renúncia de receita 

decorrente da alteração de alíquota 

de tributos. 

 

Nesse passo, não há dúvidas de que o 

Autógrafo de Lei nº 122/2018 não 

cumpre as exigências do art. 14
1
, 

caput, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, posto que a lei questionada 

apresenta encargos para a 

administração, pela supressão de 

receita e ausência  de previsão da 

fonte de custeio indispensável ao 

equilíbrio do orçamento, revelando, 

com isso, vício de 

inconstitucionalidade material, por 

violação do art. 135 da Constituição 

Estadual. 

 

E mais, a diminuição da receita sem 

medida compensatória de impacto 

fiscal afetará, também, o equilíbrio 

econômico-financeiro das 

Prefeituras Capixabas, por 

receberem parte da arrecadação de 

ICMS sobre a energia residencial, 

comprometendo o orçamento 

municipal e ocasionando 

dificuldades e desorganização das 

políticas públicas implementadas nos 

Municípios, representando violação 

ao princípio do equilíbrio 

orçamentário disposto no artigo 136, 

I c/c art. 213, § 3º, ambos da 

Constituição Estadual. 

                                                           
1 É que a alteração de alíquota que implique em redução discriminada de tributo se 

caracteriza como renúncia de receita (art. 14, § 1º, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal), de modo que somente pode ser efetivada adequadamente se cumpridas as 

exigências do art. 14, caput, da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam: (i) vier 

acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 

que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes; (ii) atender ao disposto na lei de 

diretrizes orçamentárias; e (iii) atender a pelo menos uma das seguintes condições: 

(iii.a) demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária e de que não compensação, por meio do 

aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 

cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição afetará as metas de 

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias ou 

(iii.b) estar acompanhada de medidas de compensação, por meio do aumento de 

receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 

majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
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Observando esse contexto, o 

Governador eleito José Renato 

Casagrande encaminhou 

correspondência ao atual Chefe do 

Poder Executivo Estadual solicitando 

o veto do presente Autógrafo de Lei, 

por considerar que o sancionamento 

do projeto poderá impactar 

drasticamente a receita do Estado na 

próxima gestão. 

 

A preocupação manifestada pelo 

Governador eleito vai ao encontro 

dos valores prioritariamente 

cultuados pelo atual Governo, 

voltado para uma gestão pública 

atenta para a organização das contas 

públicas, de modo a mantê-las 

saneadas para as Administrações 

vindouras, prática que goza de 

reconhecimento nacional e é 

referência para os demais entes 

federados e deveria tornar-se 

tradição para uma moderna e 

responsável gestão pública nacional. 

 

Pelo que exposto, conclui-se que o 

Autógrafo de Lei nº 122/2018 deve 

ser objeto de veto total, tendo em 

vista que padece de vício de 

inconstitucionalidade formal e 

material, conforme evidenciado 

acima.” 
 

Como se verifica, o presente Autógrafo 

padece de vício de inconstitucionalidade formal por 

ofensa ao artigo 61, § 1º, II, "b", da Constituição 

Federal e de vício de inconstitucionalidade material, 

por violação ao disposto no art. 135 da Constituição 

Estadual, razão pela qual se impõe o veto jurídico 

total ao Autógrafo de Lei nº 122/2018, referente ao 

Projeto de Lei nº 100/2018. 
 

Vitória, 22 de outubro de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.703 

 

Concede Comenda “Dário Martinelli” a PAULO 

ROBERTO FERREIRA. 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, criada pela Resolução 5.291, de 

06.6.2018, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário Martinelli” 

a Paulo Roberto Ferreira. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

19 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.704 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a EDÍLCIA GOMES DE MENEZES 

SILVA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Edílcia Gomes de Menezes 

Silva. 
 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.705 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a VERA LÚCIA COSTA CAMELLO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
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SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Vera Lúcia Costa Camello. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.706 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a JOSÉ ROBERTO MARTINS AGUIAR. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a José Roberto Martins 

Aguiar. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.707 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a MAXIMILIANO PEREIRA GAMA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Maximiliano Pereira Gama. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.708 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a CARLA LIMA DE MORAES CABIDEL. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Carla Lima de Moraes 

Cabidel. 

 

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

publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.709 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a MACÁRIO PASTRO SECCO FILHO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Macário Pastro Secco 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.710 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a MARIA DA PENHA BARROS 

PEREIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Maria da Penha Barros 

Pereira. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.711 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a ANDERSON CYRILLO RODRIGUES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Anderson Cyrillo 

Rodrigues. 

 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.712 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a ARLENE APARECIDA MORO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, 

com base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Arlene Aparecida Moro. 

 

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

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.713 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a RENATA RIANNY HUGUINIM 

SENA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, 

com base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Renata Rianny Huguinim 

Sena. 

 

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

sua publicação. 



Vitória-ES, quarta-feira, 24 de outubro de 2018 Diário do Poder Legislativo - 5 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.714 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a RODOLPHO RODRIGUES SILVA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, 

com base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Rodolpho Rodrigues 

Silva. 

 

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

sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.715 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a RICARDO LEANDRO MAURI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, 

com base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Ricardo Leandro Mauri. 

 

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

sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.716 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a CARLOS 

ALBERTO CONDE DOS SANTOS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Carlos Alberto Conde dos Santos. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.717 

 
Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a VANUSA STEFANON MAROQUIO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Vanusa Stefanon Maroquio. 

 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.718 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista 

Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

IRINÉA DE MAGALHÃES CORTELETTI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 

de julho de 2009, combinado com a Resolução nº 

2.685, de 19.8.2009, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Irinéa de Magalhães Corteletti. 

 

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

sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.719 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a INÊS ALTOÉ FRANCO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, 

com base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Inês Altoé Franco. 

 

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

sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.720 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a TEREZINHA DE JESUS CARVALHO 

DE REZENDE. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Terezinha de Jesus 

Carvalho de Rezende. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.721 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” A ISALTINO 

CARDOSO JUNIOR. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 

XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

combinado com a Resolução nº 2.685, de 19.8.2009, 

promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Isaltino Cardoso Junior. 

 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.722 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a LYNCOLN DE OLIVEIRA REIS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Lyncoln de Oliveira Reis. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.723 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a JOSÉ REZENDE  

MARQUES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

José Rezende Marques. 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.724 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a MARIA FREIRE DE ASSIS 

NOGUEIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 

atribuições regimentais, com base na Resolução 

3.125, de 21.12.2011 e acrescentada da Resolução 

3.191, de 13.6.2012, resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Maria Freire de Assis 

Nogueira. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.725 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a PETRÔNEO 

ALVES DE OLIVEIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Petrôneo Alves de Oliveira. 

 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.726 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a SIMONE NOGUEIRA WOLFGRAMM. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve: 

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Simone Nogueira 

Wolfgramm. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.727 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a MARIA LUIZA 

PINHEIRO CANI COLA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Maria Luiza Pinheiro Cani Cola. 

 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.728 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a JOSILENE ERLARCHER WENERCK 

MACHADO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Josilene Erlarcher Wenerck 

Machado. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.729 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a MAURICIO 

MENEZES DE ALMEIDA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Mauricio Menezes de Almeida. 

 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.730 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a GRAZIELA PRAZERES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Graziela Prazeres. 

 

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

publicação. 

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.731 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a RIANNE GOMES 

VILELA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Rianne Gomes Vilela. 

 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.732 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a JOSÉ ANTÔNIO GORZA PIGNATON 

(In Memorian). 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 

atribuições regimentais, com base na Resolução 

3.125, de 21.12.2011 e acrescentada da Resolução 

3.191, de 13.6.2012, resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a José Antônio Gorza 

Pignaton (In Memorian). 

 

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

publicação. 

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.733 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a LENIZE 

WERNECK POUBEL HENRIQUES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Lenize Werneck Poubel Henriques. 

 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.734 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a EDUARDO MALINI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Eduardo Malini. 

 

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

publicação. 

 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.735 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a JOSÉ 

MONDELLI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

José Mondelli. 

 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.736 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a CARLOS 

EDUARDO FRANCISCHONE. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Carlos Eduardo Francischone. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.737 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a AURÉLIO 

CARLOS ERVILHA RODRIGUES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Aurélio Carlos Ervilha Rodrigues. 
 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.738 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a MAX DAIBERT 

DE CASTRO SALES. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Max Daibert de Castro Sales. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.739 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a GEDELTI 

VICTALINO TEIXEIRA GUEIROS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Gedelti Victalino Teixeira Gueiros. 

 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.740 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a LIDIA FONSECA 

MENEZES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Lidia Fonseca Menezes. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.741 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a JAQUELINE 

LUNS MENEGARDO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Jaqueline Luns Menegardo. 

 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.742 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a ALONELITA 

MARIA DA PENHA TONIATO VALBÃO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Alonelita Maria da Penha Toniato Valbão. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.743 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a GLAUCO 

RANGEL ZANETTI. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Glauco Rangel Zanetti. 

 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.744 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a PRISCILA 

RAMOS MUNHÓS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Priscila Ramos Munhós. 
 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.745 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a LILIANE 

SCHEIDEGGER DA SILVA ZANETTI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Liliane Scheidegger da Silva Zanetti. 

 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.746 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a RAFAEL DARIO 

WERNECK. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Rafael Dario Werneck. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.747 

 
Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a CELINA JANUÁRIO MOREIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Celina Januário Moreira. 

 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.748 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a ARLINDA LÚCIA 

ZOCATELLI CALENZANI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Arlinda Lúcia Zocatelli Calenzani. 

 

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

publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.749 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a LUIS 

GUILHERME RIBEIRO DE ALMEIDA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Luis Guilherme Ribeiro de Almeida. 

 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.750 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a ARTUR 

DUBBERSTEIN GASPERAZZO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Artur Dubberstein Gasperazzo. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.751 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a EROTEIDES 

MARIA REGATTIERI CHERMONT. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Eroteides Maria Regattieri Chermont. 

 

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

publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.752 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a HUDSON VIANEI 

DE ABREU. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Hudson Vianei de Abreu. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.753 

 

Concede Comenda do Mérito ao Dentista Capixaba 

“Dr. Gilton Coutinho Barros” a KLEYSON 

FAVARATO VASSOLER. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, combinado com a Resolução nº 2.685, 

de 19.8.2009, promulga a seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica concedido a Comenda do Mérito ao 

Dentista Capixaba “Dr. Gilton Coutinho Barros” a 

Kleyson Favarato Vassoler. 
 

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

publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.754 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a ADRIANA DAVID NOGUEIRA VIANA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Adriana David Nogueira 

Viana. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.755 

 

Prorroga prazo da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, para apurar as denúncias de invasão de 

terrenos, fraudes, crimes contra administração 

pública, crime de estelionato, venda de terreno sem 

registro em cartório, existência de irregularidades na 

comercialização de terrenos, imóveis e áreas 

públicas nos Municípios Capixabas. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 30, inciso II e art. 59 do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 

aprovação do Requerimento nº 80/2018, na Sessão 

Ordinária do dia 22 de outubro de 2018, promulga a 

seguinte Resolução: 

 

Art. 1º Fica prorrogado o prazo dos trabalhos desta 

Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela 

Resolução nº 4.588, de 05 de dezembro de 2016, para 

apurar as denúncias de invasão de terrenos, fraudes, 

crimes contra administração pública, crime de 

estelionato, venda de terreno sem registro em 

cartório, existência de irregularidades na 

comercialização de terrenos, imóveis e áreas públicas 

nos Municípios Capixabas, até o final da 4ª Sessão 

Legislativa da 18ª Legislatura. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.756 

  

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a MARIA ELVIRA SIAN LIMA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Maria Elvira Sian Lima. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

22 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.757 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a GEANNE DARC DE VETE ALVES. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  
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Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Geanne Darc de Vete Alves. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

23 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.758 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a ELIZABETH DE ALMEIDA OLIVEIRA 

ASTOLPHO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Elizabeth de Almeida 

Oliveira Astolpho. 

 

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

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

23 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.759 

 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a ROZALIA MARIA DE ANGELI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Rozalia Maria de Angeli. 

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

publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

23 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.760 
 

Concede Medalha “Professor Paulo Reglus Neves 

Freire” a KÁTIA JEANE DELBONI BOZZI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso de suas atribuições regimentais, com 

base na Resolução 3.125, de 21.12.2011 e 

acrescentada da Resolução 3.191, de 13.6.2012, 

resolve:  

 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor Paulo 

Reglus Neves Freire”, a Kátia Jeane Delboni Bozzi. 
 

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

publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

23 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATO Nº 1403 
 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

 CONCEDER LICENÇA a Deputada 

CLAUDIA LEMOS, para tratamento de saúde, no 

dia 08/10/2018, na forma do Art. 305, inciso II, do 

Regimento Interno. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

23 de outubro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1404 

 
 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

 
TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 

1394, publicado em 23/10/2018, que exonerou 

ANA PAULA DE SOUZA GONÇALVES, do 

cargo em comissão de Assessor Sênior da 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

23 de outubro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

ATO Nº 1405 

 
 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve: 

 
TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 

1396, publicado em 23/10/2018, que nomeou 

JARLOS NUNES SOBRINHO, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor Sênior da 

Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

23 de outubro de 2018. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: 

ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

2. CONTRATADO: 
MATHEUS MENEZES 

NOBRE 

3. ESPECIFICAÇÃO: 

ESTÁGIO 

EDUCACIONAL - 

Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 23.10.2018 a 22.10.2019 

5. VALOR MENSAL 

DO CONTRATO: 

R$ 946,10 (novecentos e 

quarenta seis reais e dez 

centavos). 

6. DOTAÇÃO 

ORÇAMENTARIA: 3.3.90.36.00 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de outubro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO 

DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 

 Fica rescindido, a partir de 23/10/2018, de 

acordo com a cláusula oitava, do Termo de 

Compromisso de Estágio de Complementação 

Educacional, firmado entre a Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo e a estagiária da 

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, 

ISADORA FADINI CASTIGLIONI. 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de outubro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

 

 

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

 

PORTARIA Nº 365 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, 
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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 

20900401 
Alessandra de 

Castro Henrique 
129 01 02/10/2018 

02/10/2018 

20779203 Aline Dutra de Faria 129 02 01/10/2018 02/10/2018 

20957501 
Andressa Maria de 

Almeida 
142 01 11/10/2018 

11/10/2018 

20838201 
Anna Beatriz Alves 

Brito 
129 01 27/09/2018 

27/09/2018 

20838201 
Anna Beatriz Alves 

Brito 
129 03 09/10/2018 

11/10/2018 

20074402 Arcelisa Eugenia 

Batista Breder 
131 01 23/08/2018 

23/08/2018 

20074402 Arcelisa Eugenia 

Batista Breder 
142 03 10/09/2018 

12/09/2018 

20074402 Arcelisa Eugenia 

Batista Breder 
131 02 13/09/2018 

14/09/2018 

01664901 
Carlos Augusto 

Ferreira Falcao 
129 15 13/09/2018 

27/09/2018 

20313404 Cleber Jose da Silva 129 04 08/10/2018 11/10/2018 

01676401 Edna Cosme Dias 129 05 01/10/2018 05/10/2018 

20328301 
Edna Gloria 

Groberio Perim 
142 10 03/09/2018 

12/09/2018 

20116001 
Geana Modenesi 

Herzog 
129 02 05/09/2018 

06/09/2018 

20918401 
Gilmar Brigido da 

Costa 
129 02 10/10/2018 

11/10/2018 

20934801 
Gisele de Laia 

Alves Ferrari 
129 10 08/09/2018 

17/09/2018 

01670701 Helder Perozini 129 03 04/09/2018 06/09/2018 

01670701 Helder Perozini 129 01 11/09/2018 11/09/2018 

20786701 Karina Borgo da 

Silva Prado 
142 01 28/08/2018 

28/08/2018 

20937801 
Larissa dos Santos 

Ferreira 
129 01 28/09/2018 

28/09/2018 

20793001 
Luana Santana 

Franca 
129 02 09/10/2018 

10/10/2018 

20878401 Marcio Gois Moro 129 01 28/10/2018 28/10/2018 

20276401 
Maria da Penha 

Oliveira de Souza 
129 01 28/09/2018 

28/09/2018 

20332501 
Michele da Silva 

Demoner 
129 07 25/09/2018 

01/10/2018 

20757801 
Nilsara Miriam 

Maciel Loubak 
129 08 16/10/2018 

23/10/2018 

20075501 
Patricia Ferreguete 

de Meira Rangel 
129 02 11/09/2018 

12/09/2018 

20075501 
Patricia Ferreguete 

de Meira Rangel 
129 01 01/10/2018 

01/10/2018 

20708003 
Pedro Augusto 

Teixeira Dos Santos 
129 05 15/10/2018 

19/10/2018 

03571601 
Rita de Cassia 

Braggio Bodart 
129 45 10/09/2018 

24/10/2018 

20321501 
Roberta Paranhos 

Fragoso 
129 03 08/10/2018 

10/10/2018 

20644902 
Rosangela Pereira 

Goncalves 
129 02 27/09/2018 

28/09/2018 

20490501 
Tania Maria 

Rodrigues Fraga 
129 02 02/10/2018 

03/10/2018 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de outubro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 366 

 

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 

20139701 
Adriana Haddad 

Vargas 
129 02 27/09/2018 28/09/2018 

20139701 
Adriana Haddad 

Vargas 
129 05 01/10/2018 05/10/2018 

20900401 
Alessandra de 

Castro Henrique 
129 01 05/10/2018 05/10/2018 

20326901 
Ana Flavia Peçanha 

de Azeredo 
129 15 20/09/2018 04/10/2018 

20326901 
Ana Flavia Peçanha 

de Azeredo 
142 07 09/09/2018 15/09/2018 

02789001 
Anadir Loureiro 

Rocha 
129 10 25/09/2018 04/10/2018 

20322001 
Anderson Nicoletti 

Scariot Faleiro 
129 01 08/10/2018 08/10/2018 

20866401 
Andre Junior 

Quintiliano 
129 02 08/10/2018 09/10/2018 

20818101 
Aurester de Oliveira 

Souza 
129 01 04/10/2018 04/10/2018 

20949701 
Carla Margareth 

Borges Vieira Rosa 
129 02 03/10/2018 04/10/2018 

01656901 
Carli Margarida 

Guarnier Silva 
129 01 02/10/2018 02/10/2018 

20134301 
Carlos Augusto de 

Vita Maciel 
129 03 03/10/2018 05/10/2018 

20328101 
Carlos Roberto 

Lopes de Angelo 
142 02 12/08/2018 13/08/2018 

20328101 
Carlos Roberto 

Lopes de Angelo 
142 01 23/08/2018 23/08/2018 

20929501 
Debora Vailante 

Mameri 
142 02 04/10/2018 05/10/2018 

20086601 
Denise Miranda 

Medici 
131 90 30/09/2018 28/12/2018 

20105701 
Dirlene Francisco 

Nunes 
129 01 26/09/2018 26/09/2018 

20137701 
Eliane Jantorni dos 

Santos 
142 02 20/06/2018 21/06/2018 

20142601 
Fabiano Burock 

Freicho 
129 15 01/10/2018 15/10/2018 

20791601 
Izilda Lemos dos 

Santos Franco 
129 01 05/10/2018 05/10/2018 

20352001 
Luciana Nascimento 

da Silva 
129 04 03/09/2018 06/09/2018 

03534202 Luciana Puppin 142 30 20/09/2018 19/10/2018 

02648901 

Maria da Penha 

Goncalves 

Lourenco 

129 02 04/10/2018 05/10/2018 

20511502 
Maria Ferreira da 

Silva 
129 02 04/10/2018 05/10/2018 

20683501 
Marilise Lisania 

Matachon 
129 01 02/10/2018 02/10/2018 

20231001 
Matusalem Dias de 

Moura 
129 15 25/09/2018 09/10/2018 

20701601 
Natacha Goes E 

Silva 
129 01 08/10/2018 08/10/2018 

20786001 
Paula Pereira 

Ferreira Batista 
129 01 18/09/2018 18/09/2018 

20947201 
Rafael Henrique 

Pena Miura 
129 02 02/10/2018 03/10/2018 

20796101 
Renato Denadai 

Cassaro 
129 01 03/10/2018 03/10/2018 
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20789401 
Wanderley Ferreira 

de Araujo 
129 01 08/10/2018 08/10/2018 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em23 de outubro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 367 

 

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, 

 

 CONCEDER, o recesso regulamentar, de 

acordo com o art. 13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 

25/09/2008, publicada no DOU em 26/09/2008, a 

estagiária abaixo relacionada. 

 

Estagiária Matrícula Dias Período 

GIULIA 

CASAGRANDE 

DALSASSO 

002104 07 
22 a 

28/10/2018 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

18 de outubro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 368 

 

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 das 

servidoras abaixo relacionadas: 

 

Matrícula Servidoras Exercício 
Período 

marcado 

Período 

transferido 

Quantidade 

de dias 

20222001 

MARCELLA 

LEMOS 

BORGES 

2015 
29/10 a 

09/11/2018 

07/12 a 

21/12/2018 

15 (quinze) 

dias 

20167503 

MARIA 

CECILIA 

RIBEIRO 

2017 
22/04 a 

06/05/2019 

22/10 a 

05/11/2018 

15 (quinze) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

19 de outubro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 369 

 

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 

20326901 

ANA FLAVIA 

PEÇANHA 

DE AZEREDO 
2016 

26/10 a 

14/11/2018 

05/11 a 

24/11/2018 

20 (vinte) 

dias 

20833801 

HIGOR 

CESCONETI 

PINHEIRO 

2018 
05/11 a 

04/12/2018 

26/11 a 

25/12/2018 

30 (trinta) 

dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de outubro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

ERRATA 

 

Na Portaria nº 364, de 19/10/2018, publicada 

em 19/10/2018, na parte referente à estagiária; 

 

onde se lê: 

 

Estagiári Matrícula Dias Período 

NATHALIA 
CAROLINE 

ALMEIDA 

SCHNEIDER 

002095 15 
21/11 a 

05/12/2018 

 

leia-se: 
 

Estagiários Matrícula Dias Período 

NATHALIA 

TOSCANO 

LUPPI DE 
SOUZA 

002095 15 
21/11 a 

05/12/2018 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

19 de outubro de 2018. 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

Pregão Eletrônico 

Registro de Preços n° 046/2018 
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Processo nº 180857/2018 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 

torna público que realizará Licitação, sob a 

modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, pelo 

Sistema de Registro de Preços, de acordo com as Leis 

8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, por meio de 

sistema eletrônico, objetivando a CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, TAIS COMO PINTURA, 

IMPERMEABILIZAÇÃO, TELHADOS, 

REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS, 

PARA EVENTUAIS REPAROS DE 

MANUTENÇÃO PREDIAL COM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E 

INSUMOS, PARA O EDIFÍCIO SEDE DA ALES, 

conforme especificação contida no Anexo I do Edital. 

 

Recebimento das Propostas até: 

06/11/2018, às 14h00. 

 

Abertura das Propostas: 

06/11/2018, às 14h00. 

 

Início da Sessão de Disputa: 

06/11/2018, às 16h00. 

 

O Edital estará disponível no site www.al.es.gov.br, 

links: “Transparência no Legislativo”, “Licitações”, 

“Pregão Eletrônico” ou www.licitacoes-e.com.br. 
 

Maiores informações através do e-mail 

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

Vitória/ES, 23 de outubro de 2018. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

COMUNICADO 
 

 

 

 

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

 

 

http://www.al.es.gov.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 24.10.18 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 DEFESA DO RIO JUCU E 

SANTA MARIA  

Frente Parlamentar  

04h45 COMISSÃO DE 

AGRICULTURA 

Reunião Ordinária 

06h16 CPI DA MÁFIA DOS 

GUINCHOS 

Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai falar sobre produtividade do algodoeiro. 

08h00 STJ: STJ NOTÍCIAS Confira uma matéria especial sobre o fornecimento de medicamentos entre 

outras noticias 

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

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

12h00 DIÁLOGOS LEGISLATIVOS Marcos Do Val 

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

12h30 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Francisco Martinez Berdeal, dirigente do Centro de 

Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público (Cadp) do Ministério 

Público do Estado do Espírito Santo (MPES) fala sobre o combate à 

corrupção, tanto pela Justiça como pela sociedade, e a busca de diálogo e 

acordo entre partes em conflito. 

13h00 ESPAÇO RESERVADO PARA 

A PROPAGANDA 

ELEITORAL GRATUITA EM 

REDE 

Propaganda Eleitoral Gratuita 

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

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

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

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

no tempo. 

14h00 # CONFIRMA  Sexo frágil. Quantas vezes você já ouviu essa expressão para definir as 

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

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

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

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

na sociedade. 

14h30 PANORAMA Telejornal com notícias do legislativo  

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

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos Do Legislativo Estadual 

18h00 DIÁLOGOS LEGISLATIVOS Marcos Do Val 

18h20 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

18h30 DEDO DE PROSA Chirlei Wandekoken é jornalista e editora de uma empresa especializada na 

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

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

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

no tempo. 

19h00 HOMENAGEM AO DIA DO 

DIA DO PROFESSOR 

Sessão Solene 

22h00 PANORAMA Telejornal com notícias do legislativo 

22h15 SOM DA TERRA Trabalhos Do Legislativo Estadual 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos Do Legislativo Estadual 

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

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

 

NONAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 

DE OUTUBRO DE 2018. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar 

o início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Bruno Lamas, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Doutor Rafael 

Favatto, Eliana Dadalto, Enivaldo dos 

Anjos, Erick Musso, Esmael de Almeida, 

Euclério Sampaio, Freitas, Hudson Leal, 

Jamir Malini, Janete de Sá, José 

Esmeraldo, Luiz Durão, Luzia Toledo, 

Marcelo Santos, Nunes, Padre Honório, 

Pastor Marcos Mansur, Raquel Lessa e 

Sergio Majeski) 

 

O SR. 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 painel eletrônico.  

Registramos a presença de vinte e dois 

ilustres parlamentares. Registro também a presença 

nesta Casa de Leis dois vereadores pelo município de 

Cariacica, Deputada Luzia Toledo: o vereador Léo do 

IAPI e o vereador Edson Nogueira. 

Declaro aberta a sessão e convido a Deputada 

Raquel Lessa para que, de pé, proceda à leitura de um 

versículo da Bíblia.  

Sendo assim, solicito a todos que se 

coloquem em posição de respeito. (Pausa) 

 
(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Salmos, 1:02)  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) -  Solicito ao Deputado Enivaldo 

dos Anjos que proceda a leitura da ata da sessão 

anterior.  

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor presidente, a pedido 

do Deputado José Esmeraldo vou considerar a ata 

como lida. 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) -  A pedido do Deputado José 

Rocha Esmeraldo, transmitindo a mensagem pelo 

Deputado Enivaldo dos Anjos, ata aprovada como 

lida. 

Solicito que a Deputada Raquel Lessa que 

proceda à leitura do Expediente, para simples 

despacho. 

 

A SR.ª 1.º SECRETÁRIA - (RAQUEL 

LESSA - PROS) - Primeira parte do Expediente para 

simples despacho. 

01 - Ofício n.
o
 405/2018, da Deputada 

Eliana Dadalto, justificando ausência à Sessão 

Ordinária do dia 15 de outubro, 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=67452&arquivo=Arquivo/Docume

nts/OJAP/134342964215102018-

assinado.pdf#P67452  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) -  Justificada a ausência. À 

Secretaria. 

 

A SR.ª 1.º SECRETÁRIA - (RAQUEL 

LESSA - PROS) - Segunda parte do Expediente 

sujeito a deliberação. 

 

02 - Requerimento n.º 152/2018, da Mesa 

Diretora, de cancelamento de Sessão Solene em 

comemoração aos 70 Anos da Sociedade Bíblica 

do Brasil, que seria realizada às 19:00 horas, do 

dia 16 de outubro 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=67456&arquivo=Arquivo/Docume

nts/RSE/110235904316102018-

assinado(6875)(6876).pdf#P67456  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) -  Em discussão. 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os deputados que o aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se manifestem. 

(Pausa) 

Aprovado. 

Pergunto a secretária se há mais algum 

Expediente a ser lido? 

 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME DOCUMENTOS 

DISPONIBILIZADOS NO 

SIALES 

 

A SR.ª 1.º SECRETÁRIA - (RAQUEL 

LESSA - PROS) - Não há Expediente a ser lido, 

Senhor presidente. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67452&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/134342964215102018-assinado.pdf#P67452
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67452&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/134342964215102018-assinado.pdf#P67452
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67452&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/134342964215102018-assinado.pdf#P67452
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67452&arquivo=Arquivo/Documents/OJAP/134342964215102018-assinado.pdf#P67452
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67456&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/110235904316102018-assinado(6875)(6876).pdf#P67456
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67456&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/110235904316102018-assinado(6875)(6876).pdf#P67456
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67456&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/110235904316102018-assinado(6875)(6876).pdf#P67456
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67456&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/110235904316102018-assinado(6875)(6876).pdf#P67456
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) -  Não havendo mais Expediente a 

ser lido passo a palavra, então, ao Senhor Deputado 

Doutor Hércules Silveira. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor Presidente, prezados colegas deputados e 

deputadas, nossos telespectadores da TV Assembleia, 

nosso abraço.  

Começando hoje mais esta sessão da tarde, já 

estivemos com a Deputada Eliana Dadalto na 

Comissão de Saúde, em que fizemos a apresentação 

de um vídeo da Globo, foi uma coisa muito 

interessante sobre doenças raras. Deixou todos muito 

emocionados, todos nós vendo o sacrifício de 

algumas doenças raras que temos lutado e temos 

conseguido alguma coisa, alguma vitória, mas 

mostrar o sofrimento dessas pessoas.  

Hoje é o Dia Mundial da Alimentação, data 

que marca ainda o dia da fundação da Organização 

das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 

em 1945. 

A celebração do Dia Mundial da 

Alimentação foi estabelecida em novembro de 1979 

pelos países membros  na 20.ª Conferência da 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura.  

Esta data tem por objetivo alertar para as 

necessidades de produzir alimentos e reforçar a 

necessidade de parcerias em vários níveis; abrir 

nossos olhos para a problemática da fome, da pobreza 

e da desnutrição em todo o mundo. É uma missão 

pela qual temos que, cada vez mais, lutar por ela. 

Encorajar a participação da população rural na 

tomada de decisões que influenciem as suas 

condições de vida. 

São objetivos claros, que buscam dialogar 

com um futuro em que o planeta deverá ter uma 

população superior a nove bilhões de habitantes, em 

2050. Especialistas apontam que a produção mundial 

de alimentos vai ter de aumentar em sessenta por 

cento para suprir as necessidades da população 

mundial. 

Ainda hoje há quem passe fome, 

infelizmente. Isso é verdade e a gente não pode, 

naturalmente, ficar de braços cruzados diante de um 

quadro tão triste como esse. Uma realidade que já 

passou da hora de mudar. 

Parabenizo a luta do Deputado Padre 

Honório, que tem feito um trabalho pela educação, 

especialmente da agricultura familiar, que realmente 

é o que carrega e tem uma atuação muito importante. 

Vemos o trabalho dessas famílias, especialmente nas 

montanhas do nosso estado. 

Lembro ainda a Deputada Eliana Dadalto, já 

conversamos hoje na Comissão de Saúde, que 

colocamos aqui, a primeira Assembleia do Brasil que, 

na Comissão de Saúde teve segurança alimentar e 

nutricional. Uma emenda que fizemos ao Regimento 

Interno e passou a figurar na Comissão de Saúde. 

Depois o Deputado Rodrigo Coelho, que era 

secretário estadual de Assistência Social, veio para 

esta Casa e pediu para levar para a Comissão que foi 

presidir, a de Assistência Social. Concordamos e foi 

para a Comissão de Assistência Social. 

Agora pedi novamente à Deputada Eliana 

Dadalto, e ela concordou, que segurança alimentar e 

nutricional volte para a Comissão de Saúde. Na 

verdade, tem tudo a ver com a Saúde. A deputada 

concordou, agradeço à Deputada Eliana. Já falei hoje 

na Comissão de Saúde. 

A Deputada Eliana tem feito um trabalho 

muito importante em Linhares, no Hospital Geral de 

Linhares, que o Governo do Estado acaba de 

encampar, assumir toda a sua despesa, sua 

administração, toda sua política de saúde. Devemos à 

Deputada Eliana Dadalto, pois com ela, a convite e 

convocação dela, a Comissão de Saúde foi a Linhares 

reivindicar esse pleito.  

Quero parabenizar mais uma vez a Deputada 

Eliana Dadalto porque a saúde vai melhorar em 

Linhares, com certeza, porque o hospital será 

estadualizado. Com isso terá um atendimento melhor, 

mais profissionais de saúde, mais leitos. Parabenizo 

V. Ex.ª, Deputada Eliana Dadalto, por essa conquista 

para o povo linharense. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado Sergio Majeski. 

 
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, bem como os que nos 

visitam hoje nas galerias. 

No Brasil a questão da tecnologia, da 

pesquisa, é complicada porque o investimento em 

educação é baixíssimo. Então não conseguimos 

formar muitos pesquisadores, falta iniciação 

científica, que deveria ser dada desde o fundamental, 

do médio, mas as escolas da educação básica muitas 

vezes mal conseguem ensinar os alunos  

desde o fundamental, o médio. Mas as escolas da 

educação básica muitas vezes mal conseguem ensinar 

os alunos a ler e escrever.  

Mas temos, obviamente, pesquisadores e 

temos esforços, nas universidades, de inovação, de 

pesquisa. Aqui na Universidade Federal do Espírito 

Santo, o projeto Solares é um projeto formado por 

alunos das diversas engenharias: engenharia civil, 

elétrica, mecânica. No ano passado, eles 

desenvolveram um projeto de um barco movido à 

energia solar. Recentemente, participaram de uma 

competição em nível nacional, que é o Desafio Solar 

Brasil, e ficaram em primeiro lugar.  

Nossos parabéns, nosso reconhecimento ao 

esforço desses alunos que vieram aqui à Assembleia, 
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estiveram no gabinete, não só no meu, mas de outros 

deputados também.  

Esse grupo, em grande parte, conseguiu 

desenvolver isso muito mais por esforço próprio, 

buscando recursos por conta própria do que 

financiamento da própria universidade ou do 

Governo Federal ou do Governo Estadual.  

Eles têm agora um novo projeto que querem 

tirar do papel. O projeto deles é muito interessante, 

de cunho social. É um projeto de um quiosque solar 

onde as pessoas poderiam recarregar as suas baterias, 

os seus celulares, por exemplo, ou outros aparelhos. 

Então, isso poderia ser instalado, por exemplo, em 

uma praça de grande fluxo ou na Praia de Camburi. 

Enfim, em qualquer desses lugares. Mas, sem 

recursos, esses meninos não vão conseguir tirar esse 

projeto do papel e é realmente um projeto muito 

importante.  

Então, hoje uma das representantes do grupo 

do projeto Solares esteve aqui, acho que ela ainda 

está nas dependências da Assembleia. Eles fizeram 

uma vaquinha virtual, eles precisam arrecadar nos 

próximos nove dias, pelo menos, nove mil reais, ou 

melhor, eles precisam arrecadar, pelo menos, seis mil 

reais nos próximos nove dias, senão eles vão perder 

aquilo que já arrecadaram. 

Peço, aqui, tanto àqueles que nos assistem 

pela TV Assembleia, quanto aos deputados que estão 

aqui presentes hoje, que procurem o projeto Solares 

nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, 

procurem a vaquinha virtual deles e façam a sua 

contribuição. É muito importante que a gente 

incentive a pesquisa. Esses jovens fazem um trabalho 

fantástico, estão empenhados em um projeto que é, 

sim, um projeto de utilidade pública, que é um 

avanço na questão da energia solar, e eles esperam 

contar com a nossa contribuição. Todos aqueles que 

puderem contribuir, é o projeto Solares. Eles estão 

nas redes sociais. Ali se pode acessar a vaquinha 

virtual deles. Se puderem recomendar também às 

pessoas que puderem ajudar. Àqueles que nos 

assistem pela TV Assembleia, acessem as redes 

sociais do projeto Solares, conheçam o projeto com 

que eles foram premiados recentemente e esse novo 

projeto. São alunos muito estudiosos, muito 

empenhados e merecem todo o nosso incentivo. Fica 

aqui o nosso apelo a esse incentivo aos novos 

pesquisadores. São capixabas, são alunos da nossa 

Universidade Federal e precisam desse apoio para 

concluir mais esse projeto tão importante que estão 

tentando tirar do papel.  

Muito obrigado, presidente. 
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto e Cláudia 

Lemos) 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Presidente, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Enivaldo dos Anjos. 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor Presidente, gostaria que V. Ex.ª ouvisse o 

Plenário para que a gente pudesse fazer uma inversão 

de votar a matéria do item 7 e, após a votação dessa 

matéria do item 7, a gente voltasse para a fase das 

Comunicações e garantisse o direito de todos os 

deputados falarem.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - O Deputado Marcelo Santos também pede o 

item 5. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

O Plenário é soberano e pode decidir.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

Vamos à Ordem do Dia. Fica assegurada a 

fase das Comunicações.  

1 - Votação adiada, Projeto de Lei n.º 

178/2018.  

 

(1. Votação adiada, com discussão 

única encerrada, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 

178/2018) 

Em votação.   

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

À Secretaria para extração dos autógrafos.  

Registrado o voto contra do Deputado Rafael 

Favatto, Deputado Sergio Majeski também, Euclério 

também. 

2 - Projeto de Lei Complementar n.º 19/2018.  
 

(2. Discussão única encerrada, 

em regime de urgência, do Projeto 

de Lei Complementar nº 19/2018) 
 

Convoco a Comissão de Justiça.  

Deputado Gildevan está com prazo. 

Permanece com prazo? (Pausa) 

Vai permanecer com prazo regimental.  

3 - Projeto de Lei n.º 187.  
 

(3.    Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 

187/2018) 
 

Comissão de Justiça e Finanças 

conjuntamente.  

Acho que o relatório é do Deputado Marcelo 

Santos. Vai continuar com o prazo? (Pausa) 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 
Pela ordem, senhor presidente! 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Continua com o prazo.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 
Pela ordem, senhor presidente! Eu queria que fosse 

incluída a Comissão de Segurança, porque a matéria 

é relativa à polícia e estranhamente a assessoria da 

Mesa não colocou a Comissão de Segurança.  

Senhor presidente?   

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Marcelo Santos, o prazo de V. Ex.ª 

do item 3 já venceu.  

Está deferido o pedido do Deputado Euclério 

Sampaio. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 
Endosso o pedido e agradeço, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Está deferido. 

Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 
Presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Bruno. 
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

presidente, pela ordem. Só para registrar, eu fiz um 

gesto, mas não fui observado. No item 1, meu voto 

contrário. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - O voto contrário de V. Ex.ª está registrado.   

Deputado Marcelo. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - Projeto de Lei n.º 

187/2018 define taxa devidas em razão do exercício 

regular do poder de polícia ou pela utilização efetiva 

ou potencial de serviços públicos específicos e 

divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua 

disposição, passa a vigorar com a seguinte alterações, 

conforme já previsto na própria lei publicada.  

Meu parecer é pela... 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Deputado Marcelo Santos, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - Pela ordem. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 

obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - Com maior prazer.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Antes 

de o senhor concluir, esse projeto coloca que as 

pessoas precisam pagar taxas para alguns 

cumprimentos de determinados serviços. Então, na 

tabela, no item 9, outros serviços não emergenciais, 

ele inclui isso aí. Então, ele coloca lá, por exemplo, 

busca ou retirada de objetos particulares submersos 

etc. No 9.5, tem captura e extermínio de insetos. Isso 

inclui abelhas e marimbondos também, que hoje é um 

problema que aconteceu recentemente aqui 

novamente, não é? 

Nós estamos propondo uma emenda 

supressiva...  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - Aditiva. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Ou 

então que se excluam colmeias disso, porque na 

verdade, às vezes isso é uma questão de risco, e até 

que se faça todo esse procedimento burocrático, as 

pessoas já podem ter sido vítimas das abelhas ou, se 

for o caso de exterminar, isso vai contra até à própria 

legislação ambiental, que você não pode exterminar 

colmeias. Elas precisam ser retiradas. Então, nós 

propomos uma emenda supressiva aí para que 

suprimisse o item 9.5. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - O item 9.5. Eu, 

como relator, acabo de acolher a sugestão de V. Ex.ª.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 

obrigado, Deputado Marcelo Santos.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - Não por isso, 

querido.  

Volto a relatar. Relato pela aprovação com 

emenda suprimindo o item 9.5. Com muita razão o 

Deputado Majeski apresenta essa sugestão. É assim 

que apresento nosso relatório, suprimindo o item 9.5.  

Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Como vota o Deputado Gildevan Fernandes?  

Com o relator.  

Como vota o Deputado Gildevan Fernandes? 

(Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Gilsinho Lopes? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Doutor Rafael Favatto (Pausa) 

Com o relator. 

Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Dary Pagung? (Pausa) 

Com o relator. 

Eu fui o relator. Na Comissão de Justiça, 

aprovado pela constitucionalidade. 
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O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Senhor Presidente, pela ordem! A Comissão de 

Segurança é uma comissão que quer presidir a 

matéria, tá bom? Não quer fazer em conjunto a 

Comissão de Segurança. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Ela já estava em conjunto com a de Finanças. 

A de Segurança vai ser logo após. 

  
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - Comissão de 

Finanças.  

Aprovado pela constitucionalidade na 

Comissão de Justiça. Peço desculpas à Deputada 

Luzia Toledo por não tê-la citado como membro 

efetivo. 

Comissão de Finanças. 

Deputada Luzia Toledo? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado José Rocha Esmeraldo? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Enivaldo Euzébio dos Anjos? 

(Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Euclério de Azevedo Sampaio 

Júnior? (Pausa) 

V. Ex.ª é a favor ou contra? 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Estou votando contra o relatório porque quero estudar 

na Comissão de Segurança. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - Ok. 

Deputado Jamir Malini? (Pausa) 

Matéria aprovada pelas duas Comissões, 

Justiça e Finanças.  

Devolvo à V. Ex.ª, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Comissão de Segurança, Deputado Gilsinho 

Lopes. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Ausente. Assume o vice. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Estando ausente, Deputado Euclério 

Sampaio. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(EUCLÉRIO SAMPAIO - DC) - Convoco a 

Comissão de Segurança.  

Avoco a matéria para relatar e requeiro o 

prazo regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - É regimental.  

Item 4 - Projeto de Lei n.º 217/2018.  

(4. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 217/2018) 

 

Convoco, conjuntamente, as Comissões de 

Justiça, Cidadania e Finanças.  

O prazo está com o Deputado Marcelo Santos 

e expirou. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - Projeto de Lei n.º 

217/2018, que abre crédito especial no valor de 

R$150.000,00 em favor da Governadoria do Estado 

para o Fundo Estadual de Combate à Corrupção. 

Senhor Presidente, quero pedir a V. Ex.ª 

autorização, consultando os presidentes das 

comissões respectivas, Cidadania e Finanças, para 

que seja em conjunto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Dary? De acordo. Deputado 

Nunes? De acordo. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - Avocando, assim, 

a matéria para relatar nas comissões reunidas, meu 

parecer é pela constitucionalidade, legalidade, boa 

técnica legislativa e pela aprovação.  

Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 

Com a palavra o Deputado Euclério de 

Azevedo Sampaio Júnior. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Senhor presidente, senhores deputados senhoras 

deputadas, servidores da Casa, profissionais de 

imprensa, a todos que nos assistem, uma boa tarde.  

Confesso que fica difícil votar matéria de 

forma açodada, ainda mais criando despesas e 

abrindo crédito no final da xepa, né? Isso é ruim.  

Mas quero aproveitar, também, como hoje o 

Regimento está muito flexibilizado. senhores 

deputados, e quero falar sobre a escola que o 

Deputado José Esmeraldo deve conhecer bem, Escola 

Geração, que foi fundada em 1968 e que está prestes 

a fechar agora no mês de dezembro. Por quê?   

É uma das poucas escolas - não vou falar a 

única -, Deputado José Esmeraldo, a fundação dela é 

de 1968 e ela é pioneira na educação regular com 

inclusão de crianças com deficiência, além de ser 

referência em inclusão social em Vitória. Todo 

mundo sabe disso. É uma escola que não visa lucro, 

visa o bem-estar das crianças. É tradição o pai sair, 

colocar o filho... Estou me referindo ao Deputado 

José Esmeraldo porque ele é de Vitória e conhece a 

situação.  

Há cerca de vinte anos eles lutam com o 

Bandes, porque o Bandes , numa ação contra o Café 

Glória, indicou o terreno da escola para ser 

penhorado, Deputado José Esmeraldo. Não tem nada 

de ilegal, porque já estava a partilha feita e não tinha 

registrado cartório. E agora eles estão para ser 

despejados e a escola fechar, uma escola que presta 
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um serviço de inclusão social, um serviço social 

muito grande para o Espírito Santo.  

O Bandes é um banco e o que a gente está 

pedindo aqui para o governo, Deputado José 

Esmeraldo, é que eles possam tentar rever outra 

possibilidade. Tem outros meios de se executar e 

essas crianças que não têm acolhimento em outras 

escolas possam continuar sendo acolhidas na Escola 

Geração. A preocupação é dos funcionários, de 

centenas de pais, das crianças que necessitam desses 

cuidados especiais que têm na Escola Geração. É 

uma escola que faz história no município de Vitória e 

no estado do Espírito Santo.  

Então, o que eu quero pedir é sensibilidade 

ao Bandes, porque o Bandes tem a função social, 

Deputada Eliana, para ver essa questão. Ela não pode 

visar o lucro desenfreado para recuperar uma dívida 

que poderia ser recuperada se ela tivesse habilitado 

no espólio, na falência do Café Glória. Já teria sido 

resolvido, mas viu o caminho mais fácil, que é fechar 

uma escola, uma das poucas do estado que abraça as 

crianças deficientes, sem observar a lei, lei que 

muitas das vezes não é cumprida em nosso estado na 

maioria das escolas.  

Então, fiquei sensibilizado. Sei que tem 

outros deputados que estão sendo procurados por 

centenas de pais dos alunos e funcionários, para que 

o Bandes arranje uma solução - e é possível - junto 

com a escola, para que a escola não pare de 

funcionar, porque vai ser um retrocesso muito grande 

para aqueles que necessitam de um cuidado especial, 

para aquele que tem deficiência e precisa de uma 

escola de qualidade.  

Essa é a minha fala, senhor presidente. 

Obrigado!  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - A presidência a 

que o senhor se refere sou eu?  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 

Deputado Marcelo, eu gostaria também de discutir a 

matéria.  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - Eu já tinha 

encerrado, mas vou abrir uma oportunidade para V. 

Ex.ª.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 

Agradeço a V.Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - É o último. Está 

encerrada a discussão.  

Último inscrito, Deputado Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 

Deputado Erick Musso, presidente da Assembleia, 

Deputado Enivaldo, Deputada Raquel e toda a Mesa 

Diretora da Assembleia Legislativa, eu também me 

dirijo, aqui, respeitosamente aos presidentes de 

comissão, principalmente à Comissão de Justiça, 

Comissão de Finanças e ao plenário da Casa. Dirijo-

me ao Governo do Estado, que certamente está lá 

com suas diversas secretarias, com a televisão ligada 

e a todos os capixabas.  

Quero, com toda humildade, pedir cautela, 

Presidente Erick Musso. Essa matéria que a gente 

vota agora são cento e cinquenta mil reais. Bem, se 

comparado ao orçamento estadual não são grandes 

coisas, mas de cento e quinta em cento e cinquenta 

em cento e cinquenta...  

Nós temos que ter cautela e reconhecer que 

nós estamos na transição de um Governo. Está 

terminando o Governo do Governador Paulo Hartung 

e estamos na iminência de começar um novo 

Governo, do governador eleito Renato Casagrande. E 

eu gostaria de pedir ao Plenário, com bastante 

humildade, que pudéssemos ter a mesma 

consideração que a Assembleia teve na transição de 

Casagrande para Paulo Hartung. Da mesma forma 

que ele visitou a Assembleia, o futuro governador 

visitou a Assembleia. Aliás, ontem, visitou todos os 

poderes: o Ministério Público, o Tribunal de Contas, 

o Tribunal de Justiça, num gesto de humildade e 

pedindo aquilo que este Parlamento, graças a Deus, 

tem de sobra: equilíbrio.  

Que todas as matérias, Presidente Erick, que 

viermos a votar, que possamos ter cautela. Não tem 

necessidade de votar atropelado em regime de 

urgência. São assuntos complexos. 

Assisti a prestação de contas, ontem, do 

Secretário da Fazenda Bruno Funchal. Fiz questão de 

assistir e parabenizei o Deputado Dary Pagung. É um 

secretário que tem o meu respeito o Bruno Funchal. 

Uma excelente pessoa, um excelente caráter, 

competente, da academia, professor, mestre. Mas 

quem dá as cartas é o Governador do Estado, Paulo 

Hartung.  

E aí assistimos o secretário dizer que vai 

pegar quatro hospitais e vai terceirizar a gestão. 

Quanto custa isso? Por que não fez antes? Não vou 

nem me dirigir ao Hospital Geral de Linhares porque 

já é algo consolidado, uma luta da Deputada Eliana, 

temos o Deputado Luiz Durão, que é de Linhares, e 

tivemos outros deputados da região. Mas agora, pegar 

a toque de caixa mais quatro hospitais e terceirizar a 

gestão? Por quanto? Como fazer isso nessa 

complexidade, correndo? O reajuste do servidor, 

beleza! Quanto é a inflação? Quanto vai ser o 

reajuste? Que na verdade é mais uma correção. Dez 

por cento de reajuste do ticket, do auxílio-

alimentação. Ontem o secretário falou aqui, porque o 

Deputado Enivaldo perguntou a ele, sobre uma 

despesa de trezentos e trinta milhões de reais.  

Ele falou que era apenas o impacto do ticket 

alimentação deste ano, que foi dado. 

Há agora, rumores de que o governador vai 

criar um fundo. Ele acabou com o Fundo Cidades! 

Acabou com o Fundo Cidades! Não mandou nem um 
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centavo para nenhum município. Agora está dizendo 

que vai pegar uma fortuna, cinquenta milhões de 

reais, e vai repassar em parcela única, única, sem 

nenhum debate com Amunes, sem a gente participar 

disso. E para quem pagar essa conta? E repassar em 

parcela única. 

Então, estou pedindo equilíbrio. Estou 

pedindo que cada matéria... Essa aqui, só cento e 

cinquenta mil reais. Mas, Presidente Erick, V. Ex.ª é 

um homem respeitado, V. Ex.ª toca a Assembleia 

mais transparente do Brasil, V Ex.ª instalou a 

Procuradoria, a sua Mesa Diretora pagou os 11,98 

aos servidores. Agora tenho convicção de que o 

senhor vai liderar essa transição e vai democratizar 

esse debate. 

Então, estou aqui defendendo igualdade de 

direitos. Já defendo até um orçamento substitutivo, 

Deputado Dary Pagung. Não votamos esse 

orçamento! Acolhemos as emendas dos deputados e 

não vamos votar esse orçamento; sabemos que o 

governo vindouro pode administrar com o duodécimo 

do ano anterior. Ou vamos fazer uma colcha de 

retalho? Ou vamos assistir agora, aos quarenta e nove 

do segundo tempo, terceirizar a gestão de hospitais, 

hospitais e hospitais? Querem mexer na Terceira 

Ponte, baseado em quê? Por que não mexeu antes? 

Então o Governador Paulo Hartung e sua 

equipe que têm uma história neste estado, uma 

história importante, uma história bonita, uma história 

interessante... Que a gente possa concretizar esse 

trabalho, finalizar esse trabalho com muito espírito 

republicano e muito equilíbrio. Que nós possamos 

dar ao próximo governador o direito de começar com 

a mínima condição. 

Para concluir, Deputado Marcelo, ontem foi 

dito aqui que continuamos com quase um bilhão em 

caixa. Quase um bilhão de recursos próprios em 

caixa! 

O petróleo aumentou, a economia começou a 

reagir um pouquinho... Está aí a prestação de contas. 

Estão dizendo que vão entregar com trezentos 

milhões? E vão fazer o que com setecentos milhões 

em dois meses? Quer dizer que vão distribuir 

setecentos milhões de reais em dois meses? 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES 

(MARCELO SANTOS - PDT) - Conforme foi 

aberta a oportunidade, encerrar com o Deputado 

Enivaldo Euzébio dos Anjos, último inscrito. 

 

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

existe uma máxima que diz o seguinte: Quem não 

sabe rezar, xinga Deus. 

Não estou bem compreendendo, por que de 

uma semana para cá, depois dos resultados das urnas, 

está se aflorando aqui uma discussão, praticamente 

pessoal, quando na verdade deveria ser uma 

discussão de composição e de entendimento. 

Olha, todo mundo sabe que quem está 

puxando essa discussão contra as OS é o Deputado 

Folleto, porque não quer perder o domínio, em 

Colatina, do Hospital Silva Avidos. Porque o próprio 

Governo Casagrande fez OS no Espírito Santo. E é 

lógico que o processo de OS, não é porque o Governo 

terminou. Isso é um processo que vem andando; é 

feito licitação, é feito todo tipo de proposição para 

chegar ao projeto. 

Então, não pode se considerar que o projeto é 

ruim só porque está fazendo licitação por OS em 

Colatina, onde o Deputado Folleto nomeia e 

desnomeia quem ele quer e manda dentro do 

Hospital. 

Outra questão: não entendi muito bem 

também, por que está se falando aqui em gastar em 

uma suplementação de cento e cinquenta mil, quando 

o próprio Deputado Bruno Lamas botou um projeto 

aqui para diminuir dez por cento da arrecadação de 

energia elétrica. Sabe quanto é isso na folha do 

estado? Sabe quanto isso derruba de arrecadação? 

Isso liquida o Estado. Porque quem viu a explanação 

do secretário da Fazenda aqui entendeu que o 

governador futuro não pode dar um por cento de 

aumento para ninguém. Que ele não pode aumentar 

nada de despesa porque não tem como fazer isso. E 

existe gente falando que vai ter que dar dez por cento 

para a Polícia, vai ter que dar não sei o que... Não sei 

de onde vai sair esse dinheiro. 

Acho que ganhar eleição é muito bom, tem 

que se comemorar, mas tem que ter humildade para 

poder conseguir fazer uma transição na paz, na 

harmonia, numa situação difícil da economia do 

Estado. 

Porque se nós ficarmos aqui puxando briga, 

e puxando desavença, o maior e o único 

prejudicado nisso é o Governador Casagrande, que 

precisa ter o apoio da Assembleia para não fazer 

besteira, para não dificultar a sua história 

administrativa nos próximos quatro anos. E uma 

das besteiras é baixar imposto no momento em que 

o Estado está com a arrecadação praticamente na 

linha, com a despesa e com o custeio.  
Eu pretendo propor ao Plenário que, se for 

cabível, seja usado o bom senso. Inclusive, já fiz 

pedido ao presidente da Mesa para que não coloque o 

orçamento em discussão, e nem em votação, e que 

espere que o governador Casagrande assuma o 

Governo para que ele faça o substitutivo adequando o 

orçamento à realidade, para que ele possa governar 

com tranquilidade. Porque, desse orçamento que está 

aqui, que é feito dentro do critério que se coloca 

diante da arrecadação e despesa, é possível que se 

caiba, ainda, uma modificação, porque eu acho que 

esse orçamento que está aqui, com quatro por cento 

de aumento, é inexequível, ele não terá condições de 

ser executado com quatro por cento, e tem gente 

falando em dez por cento de aumento.  

Então, nós não podemos fugir da realidade 

financeira e econômica do Estado para a realidade 

das brigas políticas, dos espaços, porque nego quer 

ocupar espaço, não quer perder o feudo em Colatina e 
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quer fazer lobby para eliminar um trabalho que vem 

sendo feito. Por que existe o trabalho das OS? É 

porque os hospitais do Espírito Santo só funcionam 

com a administração terceirizada, porque a própria 

legislação impede o Governo de contratar 

profissionais de imediato para poder resolver 

demandas, a não ser por meio de concurso, que não 

exequíveis. Concurso que a própria área médica 

boicota, mandando sindicato ir à porta das secretarias 

de administração e não permitindo que médicos 

façam a inscrição, porque eles têm que mandar por 

meio, exatamente, das cooperativas.  

Então, eu acho, e gostaria de propor, 

Deputado Marcelo Santos, como ideia, que se 

juntasse uma comissão dos que se consideram donos 

do Governo Renato Casagrande e dos que não se 

consideram - não sei qual é o critério que vai ser dado 

nisso -, para que esta Casa discutisse, realmente, o 

que interessa. Eu tenho certeza de que o governador 

atual não vai ter objeção. Qualquer projeto do 

Governo que estiver aqui, se a Assembleia entender 

que não é viável aprovar, acho que temos que ter 

consenso para isso.  

O Deputado Gildevan acabou de me pedir 

que tentasse colocar um projeto, que está na pauta, 

para frente, para janeiro, e eu concordei com ele, 

porque acho que temos que ter esse cuidado sim. 

Agora, ficar tentando partir para o confronto, não 

acho inteligente; acho esse um problema que pode 

fazer com que a Casa, que está harmônica, que está 

tranquila, comece a efervescer e a criar problemas 

para o futuro governador, que vai encontrar uma vida 

difícil, porque o Estado não tem como dar nenhum 

tipo de aumento, nenhum tipo de despesa em função 

do que se está prevendo de arrecadação.  

Então, essa é a minha manifestação. Gostaria 

de contribuir dizendo que essa suplementação é 

simbólica, é apenas para cobrir as questões das 

despesas já assumidas com relação a esse projeto que 

foi implantado contra a corrupção. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(MARCELO SANTOS - PDT) - Terminada a 

discussão, em votação. 

Como vota o Deputado Gildevan Fernandes? 

(Pausa) 

Com o relator. 

Deputada Luzia Toledo? (Pausa) 

Deputado Gilsinho Lopes? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 

Deputado Amaro Neto? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Dary Pagung? (Pausa) 

Com o relator. 

 

Na Comissão de Finanças. 

Deputada Luzia Toledo? (Pausa) 

Deputada Eliana Dadalto? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Dary Pagung? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado José Rocha Esmeraldo? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Enivaldo Euzébio dos Anjos. 

(Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Euclério de Azevedo Sampaio 

Júnior? (Pausa) 

A Deputada Luzia Toledo está presente 

conosco. (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Jamir Malini? (Pausa) 

Com o relator. 

 

Cidadania. 

Deputado Esmael de Almeida? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputada Cláudia Lemos? (Pausa) 

Com o relator. 

Matéria aprovada... 

Deputado Nunes? 

 

Com o relator.  

Deputado Padre Honório? (Pausa) 

Com o relator.  

Deputado Esmael de Almeida? (Pausa) 

Com o relator.  

Matéria aprovada à unanimidade nas 

comissões.  

Devolvo à Mesa.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Pela ordem, senhor presidente!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Euclério.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Verificação de quorum para efeito de votação.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 

Presidente, se for votada a matéria, gostaria de 

justificar meu voto.  

 

O SR. PRESIDENTE -(ERICK MUSSO - 

PRB) - Está iniciada a recomposição de quorum.  

Peço ao Deputado Euclério que registre, já 

que foi ele que fez o pedido de verificação de 

quorum.  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  
 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não registram 

presença os Senhores Deputados 

Bruno Lamas, Doutor Rafael 
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Favatto, Eliana Dadalto, Freitas, 

Gilsinho Lopes, Hudson Leal, 

Janete de Sá, José Esmeraldo, Luiz 

Durão, Pastor Marcos Mansur e 

Theodorico Ferraço) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Cláudia 

Lemos, Dary Pagung, Doutor 

Hércules, Enivaldo dos Anjos, 

Erick Musso, Esmael de Almeida, 

Euclério Sampaio, Gildevan 

Fernandes, Jamir Malini, Luzia 

Toledo, Marcelo Santos, Nunes, 

Padre Honório, Raquel Lessa e 

Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Há quorum.  

Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

À Secretaria para extração de autógrafos, 

contra o voto do Deputado Euclério.  

Deputado José Esmeraldo para justificar 

voto.  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas, Eliana 

Dadalto, Freitas, José Esmeraldo e 

Luiz Durão) 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Excelência, vou fazer a permuta: deixarei ele aqui, 

depois serei eu.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Bruno para justificar.  
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Deputado 

Erick, gostaria de agradecer e agradecer ao Deputado 

José Esmeraldo por possibilitar a justificativa de 

voto. 

Votei favorável à matéria, e quero dizer que 

tenho muita tranquilidade de me dirigir ao Deputado 

Enivaldo dos Anjos porque ele sabe o carinho e o 

respeito que tenho, muitas vezes dividindo opiniões. 

Então, tenho muita tranquilidade. Sei orar e sei rezar. 

A gente reza o Pai Nosso; sou um homem de oração.  

A palavra humildade nunca me faltou. Só na 

minha fala anterior devo ter citado a palavra 

humildade umas cinco ou seis vezes, pedindo 

equilíbrio com humildade. Foi isso que disse aqui.  

Sobre o projeto ao qual o colega Deputado 

Enivaldo se refere, é preciso deixar uma coisa clara: 

esse projeto está dando cento e cinquenta mil para o 

gabinete do governador, está ali, lá para o Núcleo de 

Combate à Corrupção. Votei a favor.  

O projeto que apresentei, e cabe ao 

Governador Paulo Hartung sancionar ou não, dá 

desconto ao povo. Tem impacto no orçamento do 

Estado? Tem. O Governo, este ou o próximo, que 

corte dos orçamentos dos poderes, corte da 

publicidade, corte de alguns setores para poder baixar 

a conta de luz do capixaba. Então, também, estou 

muito tranquilo em relação a isso.  

Concordamos no ponto do projeto 

substitutivo, falamos a mesma língua em relação ao 

projeto substitutivo. Também acho que - disse isto e 

repito - da mesma forma que Governador Paulo 

Hartung teve direito, o Casagrande tem o direito de 

propor um substitutivo para evitar uma colha de 

retalhos dentro do nosso orçamento.  

Sobre guerra, conflito e instabilidade, isso 

não é da minha personalidade, muito pelo contrário, 

ajudei o Governador Paulo Hartung votando diversas 

matérias.  

Em relação ao Deputado Foletto, quero sair 

em defesa: é um dos homens mais corretos que 

conheço na vida pública, e eu também falo a mesma 

língua do Deputado Enivaldo: sou favor das OSs. O 

hospital Jayme, lá em Serra, que é um patrimônio dos 

capixabas, está entre os melhores hospitais públicos 

do Brasil. É uma OS.  

Aliás, como parlamentar, acho que quanto 

menos o poder público se meter na gestão das coisas 

é melhor. Ele tem que regular, ele é dono do 

patrimônio, ele fiscaliza, ele paga, ele pune, mas 

deixa quem sabe fazer gestão fazer. O Estado tem 

que se meter cada vez menos. Essa é a tendência do 

Brasil, é a verdade.  

Agora, não dá para admitir a possiblidade de 

fazer isso com quatro hospitais faltando sessenta dias 

para terminar um Governo. Aí, eu que peço um 

pouco de equilíbrio e um pouco de humildade ao 

Governo.  Ninguém aqui quer briga.  

 

O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - 

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

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Concedo.  

 

O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - É 

porque o Estado não é da pessoa do governador; o 

Estado é da população.  Então, não tem por que só o 

governador que pode fazer licitação naquilo que o 

Estado vai se beneficiar. Mesmo assim, várias 

licitações que o Governador Renato Casagrande fez 

deram continuidade no Governo seguinte. O Estado 

não pertence ao Renato nem ao Paulo Hartung. 

Pertence à população. 

A licitação é feita agora. Quem vai 

administrar a licitação é o Governador Renato 

Casagrande porque ele pode chegar lá e achar que 

não tem interesse, que ele vai botar o Foletto para 

dirigir o Hospital Dório Silva porque talvez ele está 

desanimado de ficar em Brasília, e, aí, pode manter 

ou anular a licitação.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Ok, 

Deputado Enivaldo, mas não é salutar. Nem tudo que 
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é legal é moral. Eu entendo que não é moral 

terceirizar quatro hospitais em sessenta dias.  

O Hospital Jayme foi fruto de muito debate. 

Começou em um governo, passou pelo outro e 

concluiu em outro. E está lá uma referência. Daquela 

OS que administra sou testemunha. É uma referência 

para o mundo, não é só para o Espírito Santo, não.  

Agora não é moral. E o Governador Paulo 

Hartung é um homem de princípios. Volto a dizer 

que sua história é uma história bonita. O seu trabalho 

é um trabalho que os capixabas reconheceram 

durante décadas. Então, não é moral. É só disso que 

estamos discordando. Está aí. 

Pediu cento e cinquenta mil para combater a 

corrupção. Foi. Agora, tem que ter calma. É isso que 

a gente está pregando com humildade. Eu citei seis 

vezes essa palavra. Sem conflito, entendendo que não 

é moral fazer a terceirização de quatro hospitais num 

período curto. Que possamos ter calma na votação 

das matérias aqui.  

Eu confio isso à Mesa Diretora, 

especialmente ao Deputado Erick, presidente da 

Casa.  
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória e  Marcos 

Bruno) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Enivaldo; depois, Deputado José 

Esmeraldo.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

O pior pistoleiro é o que mata com faca, porque ele 

não faz barulho, ele não demonstra ódio, ele apenas 

encosta perto da vítima e a esfaqueia. Essa é a 

oposição que o Deputado Bruno está fazendo ao 

Governador Paulo Hartung no final do mandato.  

O discurso todo colorido de bondade e todo 

colorido de humildade, mas a faca entrando. Porque 

dizer que uma licitação - essa licitação - não é moral, 

é dizer que quem a está fazendo está fazendo com 

imoralidade. E eu acho que esse tipo de provocação - 

volto a repetir - não é inteligente da parte do PSB. 

Eu não sei se o PSB tem diretoria, como é 

que funciona o partido, mas que o partido está 

querendo arranjar confusão está querendo arranjar 

confusão. E vai ter porque, se o partido não baixar a 

bola, não respeitar a autoridade de um Governador 

que não disputou a eleição, que não interferiu no 

processo, que não fez perseguição a nenhum dos 

candidatos, que deixou a eleição correr da forma que 

a eleição correu, por que, então, esse desejo de querer 

fustigar, de querer dizer que o Governador é imoral? 

Dizer que a administração é imoral pelo fato de estar 

fazendo uma licitação pública, que o próprio 

deputado diz que concorda com o sistema que está 

sendo feito. O processo de licitação ocorre e, às 

vezes, ultrapassa de um Governo a outro exatamente 

por causa dos prazos, por causa dos recursos. Então, 

não tem sentido. 

Eu não sei nem que é o líder do PSB nesta 

Casa. Não sei se o partido está tendo líder. Pelo olhar 

piedoso do Deputado Freitas, ele não é. Pelo olhar de 

autoridade do Deputado Sergio Majeski, também não 

é. Não sei se o Deputado Bruno é o líder. Mas acho 

que é preciso que o partido entenda que tem 

necessidade de se fazer uma conversa e nós estamos 

todos abertos a isso. Eu vejo matéria do Governo 

aqui e não vejo o líder do partido do PSB, que é 

quem vai assumir o Governo, procurar ninguém nem 

da Mesa nem do Plenário para poder dizer: Olha, 

vamos segurar isso aí. Vamos tentar votar isso a 

partir de janeiro. Vamos tentar modificar. Não. Mas 

vejo a crítica e a crítica acaba criando um clima que 

não é necessário criar. 

Não tem ninguém. Com certeza, não tem 

ninguém, até porque o Governador Renato 

Casagrande ganhou uma eleição quase por 

unanimidade. Não tem ninguém querendo prejudicar 

o Estado. Ninguém é irresponsável de querer 

transformar o Estado em um debate político após 

uma eleição que não teve, praticamente, disputa. Nós 

temos que ter a consciência de que nós temos um 

Estado seguro pela responsabilidade fiscal e nós 

vamos continuar tendo que ter o Estado seguro pela 

responsabilidade fiscal. Não cabe ao Estado hoje 

fazer nenhum projeto mirabolante que comprometa 

as suas finanças. 

Companheiros, nós vamos ter que ajudar 

muito o Governador Renato Casagrande nestes seus 

quatro anos de Governo. Eu me incluo entre aqueles 

que estão preocupados em criar aqui a sua 

governabilidade, a sua condição de poder contar 

com esta Casa, para poder administrar o Estado, 

para manter o pagamento em dia, para manter o 

pagamento de fornecedores em dia e para conseguir, 

se Deus quiser haverá de conseguir, recursos para 

fazer obras para beneficiar a população, que é o 

objetivo principal de uma administração.  

Então, eu quero crer, senhor presidente e 

senhores deputados, que nós vamos precisar muito 

mais da nossa energia para podermos convergir do 

que para podermos criar este clima de separação e 

este clima de confronto.  

Eu não quero aqui defender ninguém e 

acusar ninguém, mas acho desnecessário você 

reverter toda a sua crítica para um governante que 

não disputou eleição, que não influiu na eleição, 

que respeitou o processo eleitoral e que deve 

merecer, pelo menos, desta Casa, a discussão 

democrática e até o questionamento de não aprovar 

algumas matérias que são encaminhadas aqui se 

forem consideradas, realmente, matérias que vão 

prejudicar o futuro Governo. 
Eu me comprometo aqui a agir desta forma. 

Qualquer matéria do governador atual que, neste 

plenário, tiver qualquer sinalização de que haverá 

prejuízo para o Governo seguinte, eu votarei contra, 

porque acho que nós temos que ter grandeza, 
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cidadania e civilidade para poder apreciar as coisas 

públicas. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra o Deputado José Esmeraldo, 

penúltimo a justificar voto. 
 

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

aqueles que nos assistem através da TV Assembleia e 

da TV Educativa, aqueles que nos assistem das 

galerias, dentro da minha fala, o deputado aqui tem 

que ser coerente, tem que ter coerência até mesmo 

para não prejudicar o Estado. Este orçamento que é 

aprovado em novembro, dezembro, como tem uma 

transição, o Governo vai ser outro, eu não vou votar 

este projeto. Não precisa ninguém me pedir. Eu não 

vou votar este projeto. Nós temos que votar o projeto 

de acordo com o sentimento e o entendimento de 

quem vai administrar o Estado.  

Não posso ter aqui duplicidade. Isso foi feito 

no Governo Paulo Hartung, ou seja, votamos 

posteriormente, quando o governador já estava, de 

fato e de direito, governando. Quem sabe a quentura 

do fogo é a panela. Eu não acredito que, dos 

deputados que aqui sobreviveram, e me parece que 

são quinze e eu sou um deles, alguém vai querer 

votar o orçamento sem que haja o crivo daquele que 

vai assumir a partir de 1.º de janeiro. Quem sabe o 

que vai acontecer a partir de 1.º de janeiro é quem vai 

entrar; não é o Governo que está saindo.  

Respeito, mas nós temos que ser coerentes. 

Coerência é ser justo. Eu fui um dos precursores 

daquela batalha que tinha um monte de gente 

querendo aprovar e nós fomos do lado do Governo 

em função de que ele é que ia governar. Agora é a 

mesma coisa. Não pode ter dois pesos e duas 

medidas.  

O orçamento para ser aprovado tem que ter 

uma coisa óbvia, tem que ter o crivo, o pensamento, o 

sentimento e o raciocínio daqueles que vão governar. 

Deputado, Enivaldo dos Anjos, não sei se esse é o 

pensamento de V. Ex.ª, mas acredito que seja. Agora 

vou votar aqui, açodadamente, este Governo está 

saindo! Se o Governo tivesse ficado, ele sabia qual 

era a quentura da panela lá na frente. Mas vamos dar 

oportunidade para que o governador que vai entrar 

não fique depois até culpando... A culpa seria do 

Plenário, que aprovou um projeto, um orçamento que 

não era compatível com a necessidade do Estado. 

Então, a minha posição é bem definida. Aliás, depois 

que o cara passa um sufoco desses, no MDB, não tem 

nada que o incomode mais. Essa é que é a verdade.   

Estou vendo lá, coitado do Doutor Hércules, 

lá em cima, fazendo uma fala para os alunos.  

Coitado! Doutor Hércules entrou em queda livre. 

Saiu lá de cima e veio assim, igual uma borboleta. 

Foi lá embaixo.  Não sei como o coração deste 

homem aguentou. Um cara de quarenta e três, passou 

para trinta. 

Então, fica aqui a minha posição. A minha 

posição é vermos, Deputado Freitas, V. Ex.ª que foi 

um batalhador aqui, sempre do lado do Governador 

Renato, a nossa posição é essa. Não vou votar 

nenhum projeto aqui, nenhum orçamento. Quem tem 

que dar a posição do orçamento é quem vai governar. 

Quero ver se vai ter algum deputado que vai votar 

aqui, quero ver se vai ter algum maluco que vai votar. 

Essa que é a verdade. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Concedo a palavra ao Deputado 

Freitas, para justificar voto. 
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado José 

Esmeraldo, parabéns pela fala. Não é muito raro ver 

V. Ex.ª se expressar daqui desta tribuna. Digo que é 

raro V. Ex.ª fazer um pronunciamento com tanto 

equilíbrio. Da forma que fez hoje, preciso tirar o 

chapéu para V. Ex.ª. Aliás, tirar o chapéu para V. 

Ex.ª também é muito cotidiano. Agora, V. Ex.ª fez 

um pronunciamento dos mais equilibrados que já 

pude presenciar V. Ex.ª fazer. Parabéns pelo 

pronunciamento.  

Não tinha necessidade de subir aqui hoje, 

acho que o projeto em pauta não leva para esse 

debate. Um projeto de cento e cinquenta mil reais. 

Cento e cinquenta mil reais, para nível de Governo 

do Estado, isso é insignificante; e é para combate à 

corrupção. Então, criar um fundo de combate à 

corrupção com cento e cinquenta mil reais, acho 

completamente pertinente e não tinha razão de ser.  

Não venho a esta tribuna aceitando a 

provocação do Deputado Enivaldo dos Anjos, que é 

especialista em fazer tal tipo de situação, mas não 

venho aqui em atendimento à demanda dele, de 

provocação. Ele sabe que o PSB tem líder. E tem um 

líder austero, eficiente, equilibrado, respeitoso e que 

não só fala em humildade, não. É humilde de fato e 

de direito. Mas, penso que o Deputado Enivaldo é 

que faltou com o equilíbrio aqui hoje. E é até 

desrespeitoso quando ele fala do partido. Vi no 

debate hoje muito mais causas pessoais do que 

partidárias; vejo muito mais causas pessoais, dos dois 

lados, e até do Deputado Enivaldo dos Anjos quando 

cita o Deputado Paulo Foletto, que está em Brasília, 

um deputado realmente equilibrado, com cinco ou 

seis mandatos, um deputado ficha limpa, um 

deputado trabalhador como o Deputado Paulo 

Foletto, tanto quanto o Deputado Enivaldo dos Anjos, 

quem respeito demais, é literalmente faca na 

melancia - faca na melancia é o deputado que entra 

fácil, que tem muito voto - é o que o Deputado 

Enivaldo é. 

Mas venho dizer para o Deputado Enivaldo 

que o Partido Socialista Brasileiro tem liderança no 
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plenário, uma liderança eficiente, atenta, equilibrada, 

que não entra nesse debate, nessa discussão de que 

acha que o projeto é pertinente, muito pelo contrário. 

Penso que o Governo, que ele diz ser 

republicano, não é republicano. Penso que neste final 

de Governo era para o Governo estar preocupado em 

pagar as emendas parlamentares, coisa que não fez ao 

longo do mandato inteiro. 

Pagar emenda parlamentar. Emenda 

parlamentar é legítima, é prerrogativa do deputado, 

do parlamentar apresentar emenda. Quando o 

deputado apresenta emenda em um valor certo, para 

determinado equipamento ou para determinada 

entidade filantrópica ou para um hospital do estado, 

era para o Governo pagar a emenda. Pagar quieto, 

calado, atender o deputado que é legítimo no papel de 

apresentar emenda parlamentar. 

E o Governo do Estado não pagou, não paga, 

está com um volume enorme de emendas para pagar 

e não estou vendo pagar. Emenda para entidade 

filantrópica, emenda para a Apae, para associação 

rural, emenda que atende o clamor do povo capixaba. 

 Era para o Governo pagar a emenda. 

O Governo não é totalmente equilibrado. O 

Governo submete a sociedade capixaba a uma 

situação emergente, a uma situação desfavorável, 

como, por exemplo... 

Não, está com um minuto, foi cortado o 

meu tempo. Estava com um minuto e meio agora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

- PRB) - Pode concluir. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Pois é, não pode 

fazer isso. Estou atento ao meu tempo também. Tem 

que ter republicanismo neste plenário. Todos os 

outros parlamentares tiveram o direito à fala. 

O Governo interfere nos municípios, submete 

o município a uma situação adversa, como submeteu 

São Mateus, e o Deputado Enivaldo tem feito um 

esforço defendendo São Mateus a todo tempo, mas 

precisava ter a coragem de falar que o Governo Paulo 

Hartung submeteu São Mateus a essa adversidade. 

Foi o Governo Paulo Hartung, através do 

vice-governador, através, na ocasião, do Secretário da 

Casa Civil Paulo Roberto, que foram a São Mateus 

impor aquela situação que está lá hoje. 

E por que não dizer? O próprio prefeito 

cassado é que sai nas ruas na presença do governador 

e diz que o governador está amparando ele na 

prefeitura. Aí é óbvio que o Enivaldo, que defende o 

município de São Mateus - e agradeço ao Enivaldo 

por defender o município - precisava também 

interferir nessa situação. Por que o Governo do 

Estado foi a São Mateus eleger o prefeito que está lá 

hoje? E por que o prefeito fica dizendo que é o 

governador que defende aquela situação? E fica cada 

dia mais afundando a cidade de São Mateus, 

colocando São Mateus no caos, com a permissão e 

com a ajuda do Governo do Estado. E é aquele 

prefeito que sai às ruas para pedir voto para o vice-

governador, para tantas outras pessoas. 

Então, o que venho dizer é que respeitamos o 

Governo do Estado. Queremos fazer uma transição 

altamente democrática, altamente republicana, que 

permita o outro Governo a chegar, como muito bem 

disse o Deputado José Esmeraldo, e fazer o Governo 

dos próximos quatro anos, porque, quando o 

governador não quis disputar, foi porque ele não quis 

disputar. Então querer fazer o Governo dele em 

sessenta dias, aí também acho que ele precisa se 

enxergar. Já que não quis disputar, precisa ir 

arrumando as malas aos poucos, agora, colocar a 

viola no saco e pedir para ir embora. 

Tenho dito. Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Freitas, que por democracia da 

Mesa utilizou um minuto e quarenta e dois segundos 

a mais. 

Item 5. Discussão do Projeto de Lei n.º 237. 

 

(5. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 

237/2018) 

 

Convoco conjuntamente as Comissões de 

Justiça, de Infraestrutura, de Turismo e de Finanças. 

Deputado Dary para presidir.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Senhor Presidente, 

obrigado! É uma discussão única, em regime de 

urgência, do projeto do Deputado Marcelo Santos. 

Projeto importante que concede ao município de 

Viana o título de Capital Estadual da Logística. 

Parabéns, Deputado Marcelo.  

O Governo do Estado está trabalhando para 

resolver aquele problema da falta de grãos no estado 

do Espírito Santo. A intenção é fazer ali no município 

de Viana, para distribuir pelo estado do Espírito 

Santo. Parabéns pelo projeto de V. Ex.ª. 

Nosso parecer na Comissão Conjunta de 

Justiça e de Finanças é pela aprovação.  

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  

Comissão Conjunta de Justiça, de 

Infraestrutura, de Turismo e de Finanças, votando 

pela constitucionalidade, legalidade e pela sua 

aprovação nas comissões.  

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Na Comissão de Justiça, como vota o 

Deputado Gildevan Fernandes? (Pausa) 

Favorável. 

Deputada Luzia Toledo? (Pausa) 

Favorável.  

Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
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Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 

Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 

Deputado Marcelo Santos, autor do projeto? 

(Pausa) 
Com o relator.  

Deputado Esmael de Almeida? (Pausa) 

Com o relator.  

Deputado Amaro Neto? (Pausa) 

Deputado Padre Honório? (Pausa) 

Com o relator. 

Aprovado na Comissão de Justiça.  

 

Passamos a colher os votos na Comissão de 

Finanças.  

Como vota a Deputada Luzia Toledo? 

(Pausa) 
Com o relator. 

Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 

Deputado Jamir Malini? (Pausa) 

Com o relator.  

Deputado Nunes? (Pausa) 

Com o relator. 

Aprovado também na Comissão de Finanças.  

 

Passo a colher os votos na Comissão de 

Infraestrutura.  

Como vota o Deputado Marcelo Santos? 

(Pausa) 
Com o relator. 

Deputado Jamir Malini? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 

Com o relatório do relator.  

Aprovado na Comissão de Infraestrutura.  

 

Comissão de Turismo.  

Deputada Luzia Toledo? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Nunes? (Pausa) 

Aprovado o Projeto de Lei n.º 237/2018 em 

todas as comissões.  

Devolvo à Mesa Diretora.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam, permaneçam 

como estão.  

Aprovado.  

À Secretaria para extração dos autógrafos.  

Deputado Marcelo Santos para justificar 

voto.  
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Quero, em breves palavras, agradecer aos presidentes 

das comissões que reuniram em um único relator, na 

figura do Deputado Dary Pagung, também com a 

aquiescência do presidente da Comissão de Justiça, 

Gildevan Fernandes, aprovando por unanimidade nas 

comissões e por unanimidade no plenário, 

transformando o município de Viana na Capital da 

Logística.  

Muito importante esse título porque, de fato, 

Viana, a partir de estudos técnicos, 

comprovadamente é um dos melhores ambientes para 

se investir, para constituir uma empresa e ter um 

negócio próspero. E é esse ambiente de negócios que 

o município oferece para todos aqueles que nele 

querem investir.  

Parabenizo o prefeito de Viana, Gilson 

Daniel, e o governador do estado, Paulo Hartung, por 

darem oportunidade aos municípios de criarem esse 

ambiente, dando uma infraestrutura necessária para 

atração de novos investimentos. E Viana sai na frente 

por isso, a partir de uma reunião que tivemos com a 

prefeitura municipal, na figura do prefeito, com a 

Câmara de Vereadores, com o empresariado local, 

que solicitaram que fosse reconhecida Viana com 

todo esse atributo. E nós, naturalmente, apresentamos 

nesta Casa de Leis um projeto transformando Viana 

na Capital Estadual da Logística.  

Muito obrigado a todos em nome do 

município de Viana, que tenho a oportunidade de 

estar na Assembleia representando como deputado 

estadual. Muito obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Item 6. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, antes peço a palavra a V. Ex.ª, 

pela ordem. Só para registrar a satisfação com a 

presença dos alunos do Colégio Agenor de Souza Le, 

de Vila Velha, meus vizinhos. Estão ouvindo uma 

palestra do nosso grande Deputado Sergio Majeski, 

nosso professor. Um abraço, professor Sebastião, 

Bruna, a nossa orientadora dos alunos. Agenor de 

Souza Le é nós lá em Vila Velha, ok? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Item 6.  

 

(6. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 

421/2017) 

 

Convoco a Comissão de Finanças. É a única 

comissão que está faltando. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Há quorum na 

Comissão de Finanças, passo a relatar o Projeto de 

Lei n.º 421/2017, que declara patrimônio cultural e 

imaterial do estado os desfiles das escolas de samba, 

de autoria do Deputado Hércules Silveira. O projeto 

de lei já passou em todas as comissões, inclusive na 

Comissão de Justiça pela constitucionalidade, e na 

Cultura, e o nosso parecer na Comissão de Finanças é 

pela sua aprovação.  
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Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Como vota Deputada Luzia Toledo? (Pausa)  

Deputada Luzia, está dando parabéns a V. 

Ex.ª.  

Como vota o Deputado José Esmeraldo? 

(Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa)  

Com o relatório do relator. 

Deputado Euclério Sampaio. Deputado Jamir 

Malini? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Esmael de Almeida? (Pausa)  

Contrário. 

Aprovado na Comissão de Finanças, contra 

um voto do Deputado Esmael de Almeida.  

Devolvo à Mesa Diretora. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

À Secretaria para extração dos autógrafos. 

 

Item 7. Projeto de Lei n.º 244/2018. 

 

(7. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 

244/2018) 

 

Conjuntamente as Comissões de Justiça e de 

Finanças, Deputado Gildevan.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PTB) - Senhor 

presidente, convoco as duas Comissões de Justiça e 

Finanças e, me prevalecendo do Regimento Interno e 

atendendo ao pedido do Senhor Presidente Erick 

Musso, do nosso vice-Presidente Marcelo Santos, do 

líder do Governo Jamir Malini e do nosso 

Subsecretário da Casa Civil Juliano, que me ligou 

aqui neste momento também, não chegou a falar, mas 

sei que era esse o objetivo principal, queremos aqui 

cumprimentar a todos e, movido pela mesma 

responsabilidade que sempre pautou o meu mandato, 

questões pequenas são tratadas como questões 

pequenas e são superadas.  

Dentro do espírito da governabilidade e da 

estabilidade, nós queremos aqui reconhecer a 

importância desse projeto, Projeto de Lei n.º 

244/2018. Avoco para relatar e relato por sua 

constitucionalidade, legalidade e por sua aprovação, 

entendendo que é muito importante para o estado do 

Espírito Santo.  

Colho os votos. 

Como vota o Deputado Marcelo Santos? 

(Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Esmael de Almeida? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Bruno Lamas? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Padre Honório? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Dary Pagung? (Pausa)  

Com o relator. 

Membro efetivo da Comissão de Justiça, que 

jamais pode ser esquecido. 

Deixei o Deputado Dary Pagung por último 

para dar mais ênfase ao nome dele, para reconhecer 

mais a sua importância, até porque ele manda na 

Comissão de Justiça e na Comissão de Finanças. É 

um homem que tem muito poder. Deus o abençoe! 

 

Membros da Comissão de Finanças. 

Presidente Dary Pagung? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa)  

Com o relator na Comissão de Finanças. 

 

Volto à Comissão de Justiça para colher o 

voto do Deputado Doutor Rafael Favatto. (Pausa)  

Favorável ao projeto. 

 

Ainda na Comissão de Finanças, vice-líder 

do Governo Jamir Malini? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Esmael de Almeida? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado José Esmeraldo, membro efetivo 

da Comissão de Justiça? (Pausa)  

Também a favor. 

Deputada Luzia? (Pausa)  

Com o relator. 

Aprovado na reunião conjunta das comissões.   

Devolvo a matéria à Mesa Diretora, fazendo 

meus cumprimentos, novamente, ao Presidente Erick 

Musso, ao nosso Vice-Presidente Marcelo Santos, ao 

nosso líder do Governo, Jamir Malini, e ao 

subsecretário da Casa Civil, Giuliano Nader. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

presidente, pela ordem! Para efeito de votação, 

solicito verificação de quorum, por favor. 

  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - É regimental.  

Senhoras e senhores deputados, que possam 

verificar o quorum. (Pausa) 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças) 

 

Deputado Dary Pagung; Deputado Doutor 

Rafael Favatto, que está nos anexos. 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

presidente, pela ordem! Enquanto V. Ex.ª aguarda a 

recontagem, quero ressaltar aqui o trabalho e o 
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empenho do Secretário Paulo Renato, do Turismo, 

que trabalhou nesse projeto com os deputados, 

falando da importância desse projeto, que requer, 

como contrapartida, a criação e a ampliação de rotas 

e o aumento de frequência de voos no aeroporto de 

Vitória.  

Acredito que esse projeto é muito importante 

e quero aqui pedir aos deputados para votar. 

Deputado Enivaldo dos Anjos, o aeroporto do Estado 

do Espírito Santo, hoje, é um aeroporto importante, 

que os capixabas demoraram a ter um aeroporto 

bonito desse, e nós precisamos de outras rotas. Não 

tenho dúvida nenhuma que tem também o empenho 

do nosso Secretário Paulo Renato. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Enivaldo dos Anjos com a palavra. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, eu gostaria de falar, e quero 

direcionar ao Deputado Freitas, até porque ele fez 

muitas citações à minha pessoa. É exatamente isso 

que eu não entendo, Deputado Freitas, do PSB, 

obstruindo a votação deste projeto. V. Ex.ª registrou 

presença, mas eu não entendo pelo seguinte: porque 

esse projeto traz receita para o Governo futuro. Então 

é esse apelo que estou fazendo: vamos parar com essa 

picuinha. Porque se está reclamando que está abrindo 

uma licitação agora, não sei o quê e tal, quando o 

Governo manda um projeto que vai levantar recurso, 

o ICMS do Estado, porque esse projeto é apenas com 

o objetivo de fazer com que as empresas aéreas 

abasteçam no Espírito Santo gerando ICMS, porque 

nós perdemos hoje uma quantidade muito grande de 

ICMS pelo fato de as empresas não estarem 

abastecendo aqui. Isso vai viabilizar, inclusive, o 

acréscimo de voos, porque empresas que hoje estão 

indo para Belo Horizonte e para o Rio, vão passar a 

vir para Vitória porque o combustível aqui vai 

compensar o abastecimento, então vai beneficiar o 

Estado em ICMS e vai beneficiar os passageiros que 

terão mais voos. 

É isso que eu queria falar, quando V. Ex.ª 

quis me chamar a atenção. Até pela idade de V. Ex.ª, 

eu respeitei, porque não costumo brigar com os mais 

velhos. 

Eu estava falando disso, esse projeto é um 

projeto que beneficia. E o Deputado Bruno, por quem 

eu também tenho uma admiração muito grande, está 

com picuinha querendo que não vote o projeto. Eu 

acho isso ruim, porque esse projeto vai beneficiar, 

exatamente, o Governo futuro, com o acréscimo de 

ICMS, além do número de voos que vamos ter no 

nosso aeroporto, que hoje podemos dizer que é um 

aeroporto. 
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Deputado 

Erick, por favor!  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Bruno Lamas. Logo depois, 

Deputado Sergio Majeski. 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Quero 

somente registrar que o PSB, senhor presidente, está 

cem por centro presente. Estão presentes os três 

deputados do PSB. Eu só pedi a verificação de 

quorum para discutir a matéria, para saber se temos a 

segurança dentro Regimento Interno e se temos 

número para votar. Agora temos dezessete. Senão, 

correríamos o risco de votarmos uma matéria sem ter 

o quorum necessário. Inclusive eu quero discutir a 

matéria no momento oportuno. Mas o PSB está cem 

por cento presente.  

Vim à prestação de contas do Secretário 

Bruno Funchal e ele me explicou a importância dessa 

matéria. Então eu não sou contra, quero apenas 

discutir e debater.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Majeski.  

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

talvez, estejamos com ânimos um pouco alterados 

aqui no plenário, mas de uma forma muito 

pacificadora, Deputado Enivaldo, não é o PSB. Não 

estamos criando confusão. A gente pretende fazer 

esse diálogo mesmo para que as coisas sejam 

pacificadas e que tudo seja discutido da forma mais 

serena possível.  

Em relação a esse projeto, eu não pedi para 

discutir na ocasião, mas o projeto em questão é 

interessante porque o querosene e a gasolina aqui no 

estado são considerados os mais caros do país. Então, 

as aeronaves, em grande parte, não abastecem aqui e 

nós ficamos, às vezes, sem rota aqui por causa disso. 

Eu que, muitas vezes, critico essa questão de 

diminuir o ICMS e tal, mas a contrapartida que foi 

colocada nesse projeto é realmente muito interessante 

porque ela é condicionada já no art. 25, desde quando 

se fala sobre essa questão. Como é que pode ser 

reduzida: 

 

§ 1.º A fruição do benefício de que 

trata o caput fica condicionada ao 

atendimento de pelo menos uma das 

seguintes condições: 

 

I - ampliação de um voo diário, ou 

sete semanais, com destino ou 

origem no Aeroporto Eurico de 

Aguiar Salles (...) 
 

Que quase não temos hoje pelo preço que é o 

querosene aqui. 
 

II - criação de, no mínimo, um voo 

doméstico diário ou sete frequências 

semanais, com origem no Aeroporto 

de Vitória, para destino não operado 

por empresa aérea nacional de 

transporte aéreo regular de 

passageiros; (...) 
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Então, a contrapartida é interessante e é 

condicionada. Quer dizer, não é uma redução feita 

aleatoriamente, mas nesse sentido. Esse projeto, a 

nosso entendimento, colocadas as contrapartidas do 

jeito em que foram colocadas, é um projeto bom para 

o Espírito Santo, porque nós temos realmente esse 

problema de origem e saída de voos do Aeroporto de 

Vitória.  

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PTB) 

- Senhor presidente. 

 
A SR. LUZIA TOLEDO - (MDB) - Quero 

discutir, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Gildevan. Logo em seguida, 

Deputada Luzia Toledo.  

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - (PTB) 

- Pela ordem, senhor presidente! Conta a história que 

dois exércitos... seus soldados estavam em pé de 

guerra, motivados, caminhando e marchando com 

firmeza rumo à linha de guerra. Quando chegaram à 

linha de guerra encontraram seus dois generais 

dialogando serenamente e tomando um refresco e os 

soldados com os nervos a flor da pele. Está 

acontecendo mais ou menos assim no Espírito Santo. 

Não existe guerra. Os líderes estão conversando, 

estão promovendo a transição. Já não houve guerra 

nem durante a campanha. Ninguém ouviu ataques. 

Foi tudo tão tranquilo e vai continuar sendo tranquilo.  

Deus abençoe o Espírito Santo, nossos 

deputados, o nosso atual governador e o nosso futuro 

governador!  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputada Luzia Toledo.  

 

A SR. LUZIA TOLEDO - (MDB) - Quero 

discutir sobre o Projeto de Lei 10.568 e até, de certa 

forma, ratificar aqui a fala do professor Sergio 

Majeski, porque o objetivo é aumentar a 

competitividade das empresas de transporte aéreo. 

Isso para o estado do Espírito Santo, que agora tem 

um aeroporto que está aprovado... Hoje estamos em 

terceiro lugar em qualidade de aeroporto. Esse 

projeto vem ajudar a competitividade aérea. É bom 

para o Governo Paulo Hartung, será bom para o 

Governo Renato Casagrande e será bom para o 

turismo do estado do Espírito Santo. Temos que, cada 

vez mais, ter condições de competir com os outros 

estados brasileiros. De que trata esse projeto: 

 

(...) a criação ou ampliação de rota, 

ou o aumento de frequência de voos, 

por empresas de transporte aéreo 

regular de passageiros e cargas, com 

destino ou origem no Aeroporto de 

Vitória...  

Hoje, nosso aeroporto está em terceiro lugar 

no país.  

 

ou ainda com destino a município 

deste Estado (...) 

 

Quero não só estar a favor desse projeto, 

como dar os parabéns ao Secretário de Turismo Paulo 

Renato, que vem desde sempre, desde que entendo de 

turismo há 30 anos, Paulo Renato faz esse trabalho de 

busca de voos internacionais para o estado do 

Espírito Santo, como empresário. Agora, como 

Secretário de Estado do Turismo, está fazendo um 

belo trabalho. É um técnico.  Não tem nada; não tem 

nem sigla partidária. O que ele quer é melhorar o 

turismo do estado do Espírito Santo, principalmente 

na competitividade.  

Portanto, somos a favor do projeto, já 

conhecíamos o projeto antes de vir para esta Casa. 

Conclamo meus colegas, em nome do turismo no 

estado do Espírito Santo a aprovarmos o projeto, que 

vem com a chancela do Governo do Estado.  

Muito obrigada. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Pela ordem, senhor presidente! Pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Ferraço. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - É comum em todo final de governo quando 

se anuncia qualquer favor fiscal, até com a melhor 

das intenções, que pode até significar progresso, 

desenvolvimento. 

A lei é muito clara, e pede que deve 

acompanhar o projeto o impacto financeiro. Estou 

pedindo à presidência para informar se o impacto 

financeiro está junto com o processo, porque gostaria 

de saber qual é o impacto financeiro desse projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Vou solicitar à Secretaria-Geral da Mesa que 

faça a verificação, se há o impacto financeiro 

acostado ao projeto. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Muito obrigado, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Já respondo a V. Ex.ª. 

Deputado Bruno Lamas. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

presidente, enquanto há verificação, gostaria de 

discutir a matéria, se já estiver em discussão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Está em discussão. V. Ex.ª está com a 

palavra. 
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O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Gostaria 

de agradecer, senhor presidente.  

Enquanto a Mesa faz a verificação da 

solicitação do Deputado Theodorico Ferraço, quero 

também fazer o debate e a explanação. 

A matéria, para que os capixabas que nos 

acompanham possam saber, aumentar a 

competitividade das empresas de transporte aéreo 

regular de passageiros, estimulando a realização de 

investimentos voltados à geração de emprego e renda 

e redução das desigualdades sociais e regionais, 

mediante ajuste, ou seja, reduzindo a alíquota interna 

de vinte e cinco por cento do ICMS, no caso para 

combustível de aeronave, para doze por cento... 

Bom, onde quero chegar? Passei a ser 

criticado em alguns momentos por estar defendendo 

o povo, principalmente o mais pobre, porque 

apresentei o projeto e aprovamos com a ajuda dos 

meus colegas deputados e deputadas a redução da 

conta de luz em sete por cento.  

E aqui um exemplo claro. Criticam-me, às 

vezes, porque ajudei o povo, ajudei você, que está em 

sua casa, que teve dezoito por cento de aumento na 

sua conta de luz. Espero que o Governador Paulo 

Hartung sancione, e desejo sucesso ao governador 

futuro que possa fazer os ajustes para acomodar 

esse impacto financeiro, porque baixaram o da 

cachaça, baixaram o da cerveja, baixaram o do 

milho, baixaram o do leite. Sem problema. Agora 

estão baixando o da aeronave! 
É em nome da competitividade! Porque 

pobre não anda de avião, classe média não anda de 

avião. Quem anda de avião é rico e milionário. Mas 

se vai melhorar a competitividade, entendo que vai 

gerar renda, emprego e oportunidade. E como há uma 

contrapartida, a matéria passa a ter um equilíbrio.  

Mas estão baixando o ICMS. Então, não 

pode baixar o da conta de luz? Porque vai dar 

impacto de duzentos milhões, que façam o corte de 

duzentos milhões! Ah, são trezentos milhões. Que 

façam o corte de trezentos milhões! 
Para você, capixaba, entender, o orçamento 

do Estado para o ano que vem, é de mais de dezoito 

bilhões de reais. Bilhões! E aí tem o Poder 

Legislativo - a Assembleia, tem o Poder Judiciário, 

tem o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, tem 

o pagamento dos servidores e os investimentos.  

Então, é um exemplo claríssimo de que a 

gente tem de seguir uma linha. Baixar a conta de luz 

não é favor, não, é obrigação do parlamento! Porque 

o povo está gemendo, está tendo dificuldade para 

poder pagar a conta de luz.  Porque se pode abaixar 

da aeronave... volto a dizer: Quem é que tem 

aeronave? Quantos por cento? 0,2% de aeronave, 

helicóptero, aviãozinho; ou as empresas aqui mais 

uma vez beneficiadas... 

Mas, todavia, entretanto, porém, contudo, já 

que vai gerar mais oportunidades e eu volto a dizer, 

oportunidade pode gerar renda - espero que isso 

aconteça, ela se justifica, a matéria. 

Então, faço essa sustentação e até em respeito 

ao secretário da Fazenda que ontem fez um apelo, a 

Deputada Luzia coloca a questão do Turismo, a 

minha tendência é votar favorável à matéria, desde 

que haja quorum para a gente votar e desde que haja 

a tabela de impacto financeiro. Vamos ver quanto vai 

impactar, se é muito diferente da conta de energia 

que a gente abaixou. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO- 

PRB) -  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não registraram 

presença os Senhores Deputados 

Doutor Rafael Favatto, Cláudia 

Lemos,  Eliana Dadalto, Euclério 

Sampaio, Marcos Bruno, Nunes e 

Pastor Marcos Mansur) 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, registraram 

presença os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Bruno Lamas, Da 

Vitória, Dary Pagung, Doutor 

Hércules, Enivaldo dos Anjos, 

Erick Musso, Esmael de Almeida, 

Freitas, Gildevan Fernandes, 

Jamir Malini, José Esmeraldo, 

Luiz Durão, Luzia Toledo, 

Marcelo Santos, Padre Honório, 

Raquel Lessa, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço) 

 

Em votação.  

Os deputados que a aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

À secretaria para extração de autógrafos. 

Deputado Enivaldo dos Anjos para justificar 

voto. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Eu, na verdade, queria fazer a defesa da matéria com 

o contraditório da questão de ordem. Mas vejo que o 

Deputado Bruno tirou hoje para tentar mostrar uma 

atuação diferente da que ele tinha até recentemente. 

Quando ele diz para a televisão que ele está 

diminuindo a energia, isso não é verdade. Porque a 

matéria foi aprovada à unanimidade. Se o projeto 

dele de diminuir o ICMS é de autoria dos deputados e 

não da autoria do Deputado Bruno Lamas só. Ele 

também votou, mas todos os deputados votaram. 

Você que está em casa aí, fica sabendo: não foi o 

Deputado Bruno que abaixou sua energia, ele fez 

uma proposta que foi acolhida pelos deputados. 

E segundo, que essa conversa dele aqui de 

quem tem avião é rico, que pobre não tem energia, é 

uma conversa que não combina com a realidade. 

Primeiro, que a questão da energia os deputados 

votaram a favor. Embora seja matéria que teria que 
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ser enviada pelo Poder Executivo, pois essa matéria 

baixa receita do Estado. E essa matéria que estou 

votando aqui, ela aumenta a receita do Estado. 

Então, não é verdade que o Governo está 

beneficiando o rico e prejudicando o pobre. O projeto 

que ele defendeu aqui, que todos os deputados em 

consideração a ele, ao período em que ele era Bruno 

paz e amor, votaram a favor é o projeto que reduziria 

o ICMS de energia elétrica, o sonho da população e o 

sonho dos deputados, porque foi aprovado à 

unanimidade. Depende agora da sanção. Ele está 

aflito, quer antecipar o prazo da sanção. 

Mas o projeto que estamos votando aqui, 

Deputado Bruno, é um projeto que reduz o ICMS de 

querosene, de combustível para avião, não é para 

prestigiar quem tem avião, não. É para prestigiar o 

Estado, que está levando prejuízo de vários estados 

vizinhos, em face do ICMS nosso ser maior as 

aeronaves não abastecem no Espírito Santo. 

Para o senhor ter uma noção, só as aeronaves 

particulares, vai mais de cem por cento no 

abastecimento no Espírito Santo, aeronave que vai do 

Rio para Belo Horizonte, do Rio para Salvador, elas 

vão fazer abastecimento no Espírito Santo, crescendo 

o número de ICMS e criando rotas positivas.  

E o discurso de que o pobre não é 

beneficiado com o desenvolvimento, com o 

crescimento econômico é o discurso mais 

demagógico da existência. Aliás, as urnas este ano 

derrubaram um monte de demagogo pelo país afora. 

Porque não existe trabalho sem o capital, sem o 

investidor, sem o gerador de emprego, sem o 

gerador de ICMS. Quem gera ICMS, quem gera 

imposto, gera condição de vida para a sociedade, é 

exatamente quem se movimenta na produção tanto 

rural quanto na produção empresarial. 
E nós precisamos ter altivez, ter inteligência, 

ter capacidade de entender que o Estado tem que criar 

condições de infraestrutura para atrair investimento,  

para atrair os empregos, porque, se nós ficarmos 

aqui, na região Sudeste, entre Rio, São Paulo e 

Minas Gerais, que são estados populosos, se nós 

não mexermos na nossa legislação para viabilizar a 

atração de infraestrutura para cá, nós vamos ficar 

isolados na região Sudeste.  
E o que o estado sempre procurou fazer, 

desde a época do Fundap, é criar uma condição de 

concorrência com os estados maiores, tanto é que 

aquele senador que levou quatro milhões de reais 

para votar contra o Fundap, o Senador Romero Jucá, 

sobre quem foi feita a delação na Lava-Jato, ele 

acabou de perder as eleições lá na terra dele. E eu 

comemorei essa derrota porque ele acabou dando 

prejuízo ao Espírito Santo, retirando o ICMS do 

Fundap, um prejuízo irreparável. Não tem condições 

de o Espírito Santo produzir, com toda a sua 

capacidade, o tanto de ICMS que gerava o Fundap. E 

foi feito nos porões da corrupção do Congresso 

Nacional, quando o Senhor Romero Jucá levou 

quatro milhões, segundo o delator da Lava-Jato, para 

aprovar esse projeto para beneficiar São Paulo e 

prejudicar o Espírito Santo. 

Então, essa matéria do combustível não tem 

nada a prejudicar você que é pobre, que está em casa, 

ela tem como gerar imposto para o Espírito Santo, 

gerar emprego e gerar desenvolvimento. E quem 

aprovou o desconto da energia não foi só o Deputado 

Bruno, foram todos os deputados da Assembleia 

Legislativa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR MALINI - 

PP) - Com a palavra o Deputado Bruno Lamas. 
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Deputado 

Jamir Malini, obrigado pela oportunidade! Quero 

dizer que a sessão de hoje está muito boa! O plenário 

estava muito morno, sem debate, até porque as 

eleições foram muito recentes e as coisas vão se 

acomodando. Eu tenho certeza de que tudo ficará 

bem, mas há um dito popular que diz que: filho feio 

não tem pai. Se o filho é feio, não tem pai, mas, se o 

filho é bonito, todo mundo é pai.  

Eu quero reafirmar aqui aquilo que eu disse, 

inclusive, na minha fala anterior. Eu já agradeci 

inúmeras vezes, inclusive agradeci pessoalmente, 

cumprimentei e apertei a mão de todos os deputados 

e deputadas. O projeto de lei que abaixou a sua conta 

de luz foi aprovado por todo o Plenário - eu disse isso 

aqui anteriormente, repeti isso várias vezes e volto a 

dizer: agradeci um por um pessoalmente - teve um 

autor, alguém teve que ter a coragem de ter a ideia, 

que foi o Deputado Bruno Lamas, assim como outras 

várias leis importantes. O Deputado José Esmeraldo, 

aqui, ontem, veio dizer que é o autor da lei do passe 

livre em Vitória, quando ele foi vereador. É isso 

mesmo. São coisas que ficam marcadas na biografia 

das pessoas.  

Eu propus o parcelamento do seu IPVA, a 

Assembleia aprovou, e o governador sancionou, mas 

eu propus. Eu propus redução da sua conta de luz, a 

Assembleia aprovou, e falta o governador sancionar. 

Você, que é aluno e que compra o seu passe escolar, 

você tinha que comprar oitenta reais por mês, a 

Ceturb não te vendia setenta e nove. Eu propus, o 

Plenário aprovou e o governador sancionou. É assim 

que funciona o Parlamento. 

Eu não sou arrogante, eu não sou demagogo, 

eu sou o filho de uma professora e de um advogado. 

Essa história de faca, nunca usei faca na minha vida, 

sou um estudante, um eterno respeitador de família, 

de valores, de princípios, só sou um homem de bom 

debate e de coragem. E a matéria que está aqui, eu 

reforço o que disse: primeiro, votei a favor, eu votei 

favorável. Secretário Bruno Funchal, governador do 

Estado e equipe econômica, votei a favor. E eu disse 

aqui e repito: pobre não anda de avião, não; agora, 

essa lei vai gerar oportunidade - vou repetir -, que vai 

gerar possibilidade de renda e de emprego. 

Então, esse pobre que, infelizmente, não anda 

de aeronave, não anda de teco teco, não anda de 

helicóptero, e não anda mesmo - estou falando aqui 
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mais uma verdade -, ele vai, pelo menos, ter a chance 

de trabalhar, porque pode ser que essa matéria aqui, 

se bem administrada, se bem aplicada, gere 

oportunidade, emprego e renda. Em relação à conta 

de luz, tomara que o Governador Paulo Hartung 

sancione mesmo. Eu estou ansioso mesmo, porque, 

quando a gente faz entregas boas, entregas positivas, 

entregas com as mãos limpas, a gente quer 

comemorar, sim. E eu faço mais uma vez o pedido ao 

Governador Paulo Hartung: sancione a lei de autoria 

do Deputado Bruno Lamas, aprovada à unanimidade 

por todos os deputados e deputadas, baixe a conta de 

luz dos capixabas, que aumentou dezoito por cento! 

Dezoito por cento aumentou! E agora estamos 

propondo outra! E não tenho medo de Governo 

nenhum. 

 Agora estamos querendo baixar a conta de 

esgoto, porque, quando você liga sua água, você 

está pagando a água e paga mais setenta ou oitenta 

reais de taxa de esgoto. Tem deputado que foi eleito 

agora, que vai tomar posse no dia 2 de fevereiro, e já 

está dizendo que vai lutar para baixar a tarifa de 

esgoto. Tem o Deputado Euclério, que está 

debruçado sobre isso, há anos, tentando baixar. Isso 

é um roubo que estão fazendo.  

Ah, mas vai impactar na folha, na 

arrecadação. Que se dane! Que se dane! Que a 

equipe econômica faça os ajustes, que o povo seja 

respeitado, que a conta de luz diminua, que a conta 

de água diminua. E para cortar isso, para 

equacionar, corte privilégio, corte o orçamento da 

Assembleia, corte o orçamento do Tribunal de 

Justiça, corte o orçamento do Tribunal de Contas, 

pare nomear cargo comissionado. Não sou 

mendigo de cargo comissionado. Diminua a folha, 

pare de fazer um pouco de propaganda. Vamos 

conversar com os capixabas.  

O que a gente precisa é mais segurança, o 

que a gente precisa é dar a mão aos capixabas. É 

disso que a gente precisa. E é nessa linha que vou 

trabalhar com o Governador Casagrande, porque 

foi assim que trabalhei com o Governador Paulo 

Hartung.  

Tem muita gente que não sabe, porque só 

se lembra das coisas ruins. Estou entre os cinco 

deputados que mais votou com o Governo. Então, 

não é agora que mudei, não. É porque agora é hora 

de mais responsabilidade e as pessoas que aceitam 

a responsabilidade... Aprendi a receber as minhas. 

Fui eleito vereador com vinte anos, de uma das 

maiores cidades do estado. Sempre assumi as 

responsabilidades. 
Só que agora, neste período de sessenta dias, 

tem que gente que vai se calar, tem gente que vai 

ficar mais agitada, porque agora é a hora da 

vigilância, porque agora é hora da troca de Governo, 

agora é hora de jogar a casca de banana. Foi assim na 

história do Brasil e não vai ser diferente aqui, no 

estado do Espírito Santo.  

O SR. PRSIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Voltamos agora à fase das 

Comunicações, de acordo com decisão do Plenário.  

Concedo a palavra ao Deputado Sergio 

Majeski. (Pausa) 

Deputado Sergio Majeski declinou.  

Com a palavra o Deputado Hudson Leal. 

(Pausa) 

Também declinou.  

Com a palavra o Deputado José Esmeraldo. 

(Pausa) 

Também declinou.  

Com a palavra o Deputado Rafael Favatto. 

(Pausa) 

Também declinou.  

Com a palavra o Deputado Euclério Sampaio, 

que declinou.  

Com a palavra o Deputado Bruno Lamas.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Deputado 

Dary, meu amigo, que prestou um grande serviço ao 

povo capixaba.  

Ele sabe do que estou falando. Ponta firme, 

caladinho, trabalhando com honestidade, com 

dignidade, lavou a alma dos capixabas, porque tinha 

um anjo do mal querendo, na cobrantina, na cara 

dura, na mão dura... Só lá na minha cidade, ele tinha 

treze vereadores na equipe dele e hoje têm uns dez o 

procurando.  

Parabéns a V. Ex.ª, esse homem equilibrado, 

esse homem correto, bom companheiro. Já tive 

oportunidade de confraternizar, de nos encontrarmos 

aqui, em momentos extras à Assembleia, em família. 

Vamos precisar muito do seu equilíbrio nesta 

transição. O senhor, que é presidente da Comissão de 

Finanças, que relata o Orçamento, quero 

cumprimentar todos os presentes na sua pessoa.  

Quero repercutir o pouco debate sobre a 

eleição presidencial. Parece que a gente nem vai ter 

eleição presidencial. Quem não liga a televisão lá, 

por acaso, na propaganda eleitoral, parece que não 

tem nada acontecendo, Deputado Erick. E o que está, 

na verdade, sendo debatido, e o que está sendo 

decidido nos próximos dias, é o futuro da nação, 

deste país, que é grande por natureza, deste país, que 

é uma das maiores economias do mundo, deste país 

de um povo ordeiro, trabalhador, país de uma 

diversidade impressionante. Mas, infelizmente, um 

país, Doutor Hércules, que tira o minério da terra, 

manda embora para outra nação e compra geladeira e 

carro pronto. Este é o Brasil: um país que não tem 

nenhuma montadora de veículos, um país que precisa 

evoluir muito na sua educação, na saúde, em todos os 

aspectos.  

E parece que o debate, Deputado Marcelo 

Santos, é só sobre se é vermelho ou se é azul. É 

lamentável!  

Hoje eu li um artigo de um dos grandes 

jornais de circulação do nosso estado que dizia que 

não há nenhum debate, por exemplo, sobre as 
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ferrovias. Nós somos reféns do transporte rodoviário. 

Não temos rodovias. E os candidatos não apresentam 

seus planos para a construção de rodovias. Os 

candidatos não debatem sobre a reforma da 

Previdência.  

Ontem o secretário da Fazenda esteve aqui, 

você que me acompanha. Só no Espírito Santo, no 

ano que vem, o Governador vai ter que tirar do 

orçamento dois bilhões de reais para cobrir o rombo 

da Previdência no estado. E tem que pagar mesmo 

porque você que trabalhou e é aposentado tem direito 

de receber. Já recebe mal, então, o mínimo que se 

pode fazer é pagar em dia. E tem estado pagando em 

três vezes, quatro vezes.  

Quem dirá no Brasil! Em 2019, dois bilhões, 

que se tira de obras, da saúde, da educação, para 

cobrir o rombo da Previdência. Em 2018, 1,7 bilhões 

de reais já foram aplicados. E ninguém discute nada. 

Ficam falando que vão acabar com a 

violência. Acabar com a violência como? Vai investir 

de que forma na educação? Vai colocar as crianças 

para estudar o dia inteiro? Vai melhorar o salário do 

professor? Vai tornar a escola mais atrativa? Nós 

temos uma meta para cumprir até 2025.  

Até 2025, cinquenta por cento das crianças 

do Brasil têm que estar estudando em tempo integral. 

Isso serve para Serra também, para Vila Velha e 

Vitória. Olha quantas creches vão ter que ser 

construídas, gente!  

Só que o município constrói a creche com a 

ajuda do Governo Federal para colocar o tijolo e, 

depois, é responsável pela água, luz, telefone, 

professor, merenda, transporte, para o resto da 

vida. Vai construir como? Esse é o pacto federativo 

que ninguém discute também.  
E debate? Vai ter um aos quarenta e nove do 

segundo tempo. Quando estiver chegando a véspera 

da eleição, nós vamos ter um debate.  

Combater a violência como, se ninguém fala 

na modernização dos nossos códigos? Como pode 

combater a violência em um país onde a pessoa atira 

na cabeça da outra, se esconde por quarenta e oito 

horas e, depois, se apresenta na cara dura para o 

delegado e fala: Olha, eu matei. Agora estou indo 

embora responder meu processo em liberdade. 

Confesso.? E o delegado é obrigado a liberar o 

assassino porque a lei manda liberar. Então, estou 

lamentando aqui a ausência de debate. 

As críticas, nos programas de pouco tempo 

que tem, são totalmente ridículas, um falando mal 

do outro e sem proposta nenhuma. Então, nós só 

temos dois direitos de escolha. Os brasileiros só 

têm direito a duas escolhas infelizmente. Que 

possamos tentar fazer a menos pior possível num 

país que discute a presidência da República sem 

debate de ideias e de valores.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra o Deputado Dary 

Pagung.  

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Senhor 

Presidente Deputado Enivaldo dos Anjos, senhoras e 

senhores presentes, quero parabenizar o Deputado 

Bruno pela participação na audiência pública de 

ontem, discutindo e debatendo com o secretário 

Bruno Funchal. 

Senhor presidente, muitos estados da 

Federação estão com dificuldades de fecharem suas 

contas. Aumentou muito o número dos estados que 

estouraram o limite, que é muito importante, que são 

os gastos com o pessoal. A maioria dos estados que 

estouraram esses limites, destacando-se os piores 

casos, são Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio 

Grande do Sul e Rio Grande do Norte. E tem os 

melhores: Ceará, São Paulo, Alagoas e Espírito 

Santo, principalmente o Espírito Santo, que tem 

superávit, mas esse é um caso isolado. É colocado, 

entre os especialistas, e também pelos integrantes 

do Ministério da Fazenda, como um caso 

excepcional, o melhor entre eles.  
Esses estados que estão com dificuldades 

correm o risco de deixarem de fornecer os serviços 

básicos à população no começo do ano que vem, 

sendo que o caminho normal será esses gestores 

irem para Brasília  pedir socorro, diferentemente 

do que o próximo Governo, aqui no estado, 

encontrará a partir de janeiro de 2019. 
Embora os gastos com pessoal sejam o fator 

estrutural por trás da crise fiscal dos Estados, a perda 

de receita tributária, durante a recessão, agravou os 

déficits. Assim destaca a importante contribuição do 

Ex-Secretário da Fazenda Paulo Roberto, que 

comandou a pasta no período critico, no ano de 

2016, lidando com a perda do preço do barril de 

petróleo, com a seca que atingiu bruscamente o 

nosso estado e ainda com a tragédia de Mariana, 

que atingiu em cheio o nosso Rio Doce e, 

consequentemente, a parada da Samarco.  
Não posso deixar de destacar, ainda, o atual 

Secretário da Fazenda Bruno Funchal, que ontem fez 

uma excelente prestação de contas na Comissão de 

Finanças, apresentando resultados do 2.º 

quadrimestre de 2018, destacando os resultados do 

caixa do Tesouro, que teve um aumento na 

arrecadação de ICMS em seiscentos e trinta e seis 

milhões a mais do que em 2017, tendo como 

resultado de caixa do Tesouro acumulado, até 

agosto de 2018, com um superávit de oitocentos e 

trinta milhões; mantendo, ainda, o gasto com 

pessoal dentro dos limites estabelecidos pela 

legislação; destacando, ainda, as projeções para 

2018 com a capacidade de geração de caixa em 

torno de oitocentos e setenta milhões de 

investimento, com recurso de caixa em torno de 

oitocentos milhões e a disponibilidade líquida de 

caixa final em torno de trezentos milhões.  
O Estado do Espírito Santo está de parabéns, 

por contar com equilíbrio fiscal que contribuirá para 

o seu desenvolvimento. 
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O próximo Governo, o próximo governador, 

Renato Casagrande, poderá contar com este 

deputado, presidente da Comissão de Finanças, para 

continuar aprovando um orçamento equilibrado, 

mantendo o Estado em ordem e com condições de 

crescimento. 

Quero aqui, senhor presidente, passar um 

vídeo da comentarista Miriam Leitão sobre o ajuste 

fiscal nos Estados e principalmente aqui no Estado do 

Espírito Santo. 
 

(É exibido o vídeo) 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PRP) - Não 

posso, aqui, deixar de parabenizar a gestão do 

governador Paulo Hartung junto com os secretários 

da Fazenda, antes Paulo Roberto e agora Bruno 

Funchal. E quero aqui, Deputada Luzia, colocar o 

nosso mandato para ajudar ainda mais o Espírito 

Santo nesse equilíbrio. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra o Deputado Marcelo 

Santos. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, 

como é legal poder participar de debates aqui no 

Parlamento, onde cada parlamentar apresenta a sua 

posição, as ideias que tem e, através do voto, 

manifestar-se favorável ou contrário a uma matéria.  

Na verdade, o papel fundamental do 

Parlamento é a discussão, porque não há um único 

entendimento e, sim, a divergência, que ao final vai 

produzir aquilo que a maioria entendeu ser melhor 

para o Espírito Santo. E, graças a Deus, a maioria 

entendeu que as matérias que tramitaram na tarde de 

hoje foi melhor para a população do Espírito Santo, 

aprovando, por exemplo, o incentivo no ICMS para a 

aquisição de querosene para abastecimento de 

aeronaves. 

 O que vai acontecer com isso? Vai fazer com 

que novas rotas sejam estabelecidas aqui no Espírito 

Santo. E não é, meramente, o alcance para quem 

utiliza o serviço aeroviário, mas é um verdadeiro 

mosaico de atividades que promovem essa atividade 

que começa no aeroporto, ou aliás, começa numa 

borracharia, ou aliás, num táxi, num Uber ou em 

tantas outras atividades, como principalmente no 

setor hoteleiro. E aí você promove o turismo de 

negócio, o turismo, e vai gerando emprego e renda 

para todo um estado. Essa é a missão que acabamos 

de finalizar, aprovando essa matéria importante. 

Diante disso, também quero fazer coro à 

manifestação do Deputado Dary Pagung e 

parabenizar o Governador Paulo Hartung por uma 

administração exitosa, envolta em tempestades, onde 

a maioria dos estados da federação está com 

complicações enormes com suas finanças. Não há 

gestão, não há administração eficiente que possa 

otimizar o recurso pouco que tem e tentando fazer 

mais.  

E, diferente desses estados, o Espírito Santo 

conseguiu fazer o dever de casa. É claro que em 

alguns momentos é criticado. Numa situação como 

essa, de crise, você não pode fazer tudo aquilo que a 

população quer, que os servidores públicos querem. 

E, na verdade, algumas medidas são antipáticas num 

primeiro momento, e elas são necessárias. E, ao 

adotar essas medidas, o resultado vem agora. Por isso 

é importante deixar claro. Quer dizer, o Estado está 

superavitário, vai deixar recursos inclusive para o 

próximo Governo. E nós temos a capacidade de olhar 

para frente de cabeça erguida porque atravessamos 

esse nevoeiro, com essa tempestade toda, e não 

criamos qualquer empecilho, seja para o fornecedor, 

pequeno, médio, grande, seja para o servidor público, 

do mais simples servidor ao da mais alta patente da 

Polícia Militar que recebe salários robustos. Seja no 

Ministério Público, no Judiciário, o Estado honrou 

com tudo aquilo que ele tem de compromisso, não 

fazendo com que ninguém que prestasse um serviço 

pudesse deixar de receber por falta de recurso 

financeiro ou dotação orçamentária. Da mesma forma 

que o servidor teve uma planilha de recebimento 

anual, para que ele pudesse comprometer a sua renda, 

fazendo aquilo que é o seu dever de casa, diferente 

dos estados da Federação. Porque não havia uma 

previsão sequer para dois meses, por exemplo, em 

estados como o Rio Grande do Sul e o Rio de 

Janeiro, pudessem garantir com que o servidor 

pudesse receber em dia. Aliás, nesses estados que 

citei, o décimo terceiro foi fatiado em pelo menos 

seis vezes e depois de ter terminado, inclusive, o 

prazo legal. O aposentado ficou sem receber.  

Enfim, são inúmeras ações que se você 

tivesse adotado algumas medidas importantes que, 

num primeiro momento, cito eu o que disse no 

começo, antipáticas à sociedade, estaria colhendo 

bons frutos agora. Nem sempre você pode dizer sim 

para o seu filho. Nem sempre um Governo pode estar 

dizendo sim para os servidores ou para tudo que ele é 

demandado. Ele, responsavelmente, tem que dizer 

não. E dizer não com a firmeza como foi feita, que o 

Governador Paulo Hartung fez.  

Então, quero cumprimentá-lo, parabenizá-

lo pela brilhante gestão. Vai terminar o Governo 

exitoso, reconhecido aqui no Estado, mas 

reconhecidíssimo nos estados da Federação, 

reconhecido fora do país. E é esse o trabalho que a 

gente faz.  
Agora, teremos um próximo Governo que 

assume no próximo dia primeiro de janeiro, mas já 

existe uma transição. E estaremos colaborando aqui, 

esta Casa, que tem um papel fundamental para que 

essa transição ocorra de forma equilibrada. E as 

medidas necessárias que precisarem ser adotadas, 

naturalmente este Parlamento não virará as costas 

para o próximo governador e o ajudará, 

naturalmente, a enfrentar os desafios que o 

próximo ano oferece para todos nós.  
Muito obrigado, senhor presidente! 
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Quero registrar também, agradecer 

atentamente o discurso que fiz agora, ao Deputado 

Hércules Silveira.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Com a palavra o Deputado Jamir 

Malini. (Pausa) 

Havendo declinado, com a palavra o 

Deputado Esmael de Almeida. (Pausa) 

Havendo declinado, com a palavra, Enivaldo 

dos Anjos. 

Vou declinar em função da presidência. 

Com a palavra o Deputado Freitas. (Pausa) 

Havendo declinado, com a palavra a 

Deputada Luzia Toledo. (Pausa) 

Havendo declinado, com a palavra o 

Deputado Luiz Durão. (Pausa) 

Havendo declinado, com a palavra o 

Deputado Gildevan Fernandes. (Pausa) 

Havendo declinado, com a palavra a 

Deputada Cláudia Lemos. (Pausa) 

Havendo declinado, com a palavra o 

Deputado Gilsinho Lopes. (Pausa) 

Havendo declinado, com a palavra o 

Deputado Theodorico Ferraço. (Pausa) 

Havendo declinado, segundo o Deputado 

Majeski, com a palavra o Deputado Erick Musso. 

(Pausa) 
Havendo declinado realmente, com a palavra 

o Deputado Da Vitória. (Pausa) 

Havendo declinado, segundo o Regimento 

Interno DH, com a palavra a Deputada Luzia Toledo, 

finalizando os oradores inscritos. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - Senhor 

Presidente Deputado Enivaldo dos Anjos, deputados 

presentes, técnicos desta Casa, técnicos dos nossos 

gabinetes e nossos telespectadores e telespectadoras. 

Semana passada, falei sobre o nosso trabalho, 

falei que voltaria a esta tribuna para falar sobre o 

processo eleitoral 2018. Quero agradecer, como 

sempre fiz aqui, a dezessete mil trezentos e cinquenta 

pessoas que votaram no nosso projeto. 

Eu dizia para minha equipe que eu não era 

uma pessoa, eu era um projeto para o estado do 

Espírito Santo e, nesse projeto, tivemos dezessete mil 

trezentos e cinquenta votos. 

Acho - não, nunca gosto de achar -, tenho 

certeza de que cumpri, com todo o carinho, com toda 

a determinação, meus oito mandatos - está 

terminando este agora -, sendo quarto mandatos de 

deputada estadual. 

Gostaria de falar do quanto nós fizemos, do 

quanto trabalhamos, quantas marcas vamos deixar 

neste estado afora, mas nem dá. O tempo é pouco 

para falar aqui, e com certeza não falaria sobre tudo o 

que fizemos nos oito mandatos que exercemos. 

Quero agradecer a Deus por ter me dado 

saúde. Vou falar sobre isso em uma sessão especial 

com o Deputado Doutor Hércules. Tive um câncer 

em 2017, curei e não falei nada na campanha 

eleitoral, segurei, segurei com galhardia, com a fé 

que tenho. Curei. Hoje fui à doutora Karin, a médica 

que me operou, do estado do Espírito Santo, uma 

médica extraordinária. 

Vou fazer uma sessão, Presidente Erick, aqui 

neste plenário, para falar do câncer que tive. Quero 

que as mulheres saibam, quero que as mulheres do 

estado do Espírito Santo tenham conhecimento do 

seu corpo, de como elas podem se prevenir. Eu não 

me preveni, mas vou ajudar as mulheres capixabas a 

se prevenirem de um câncer que você pode e deve 

cuidar. 

Fiz a campanha. Combati o bom combate e 

guardei a fé, como diz são Paulo. Trabalhei muito. A 

minha equipe foi incansável. A minha equipe 

trabalhou comigo como se a gente não tivesse um 

voto, nem o meu, nem o de cada um deles. 

Quero agradecer a toda a minha equipe, com 

carinho, com amor, com respeito, a cada um que 

contribuiu para esse resultado.  

Temos que fazer a reforma política. Não 

pode, na próxima eleição, ter outra Luzia Toledo, que 

ganha eleição e não leva. O nosso Congresso 

Nacional, os nossos deputados federais não cuidaram 

da reforma política. A reforma política neste país é 

necessária, tem que ser feita, mas tem que ser feita, 

com certeza, agora, nesse próximo mandato que 

começa em 2019. Não dá mais para ficar essa 

quantidade de partidos; e um partido que tem os seus 

deputados mais votados... Ninguém quer coligar. E 

fizeram certo! Mas faltou organização do meu 

partido. Faltou organização porque não se pode levar 

de forma nenhuma candidatos, como tivemos no 

MDB, sem nenhuma coligação. Tinha que ter 

coligação! 

Mas, enfim, não estou reclamando de nada. 

Só tenho que agradecer. Agradecer a Deus e a todas 

as pessoas que me abraçaram, que me beijaram; a 

essas pessoas que votaram e, mais ainda, àquelas que 

me abraçaram, que me estimularam. Tenho que 

agradecer a todas. Meu gesto, hoje, aqui, Presidente 

Enivaldo dos Anjos, é de agradecimento ao povo 

capixaba pelo respeito que tem pela minha vida 

política, pelo respeito que tem pela minha vida 

pessoal, pelo respeito à minha dignidade, que criei ao 

longo desses anos todos. Estou na política há trinta 

anos.  
 

O Sr. Freitas - (PSB) - Deputada Luzia 

Toledo, se ainda der tempo, quero lhe prestar uma 

homenagem. Você é uma deputada brilhante, você é 

uma amiga brilhante, você é uma mãezona neste 

plenário. Desculpe-me ficar muito à vontade para 

falar uma mãezona. Amiga verdadeira, um exemplo 

para todos nós parlamentares. Fiquei ouvindo, até 

sem olhar muito para V. Ex.ª para não comovê-la 

ainda mais. Fiquei em meu silêncio lhe admirando 

pela pessoa que é. Sei que neste relacionamento de 

plenário é obvio que existem as divergências, mas V. 

Ex.ª até na divergência é bonita, equilibrada, tem 

autoestima. Quero lhe dizer o quanto que você 
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significa para o Deputado Freitas nessa trajetória de 

doze anos convivendo com V. Ex.ª. Parabéns e muito 

obrigado por tudo que significou e significa para 

mim. Parabéns, de verdade! 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - 

Obrigada, Deputado Freitas.  

Acredite V. Ex.ª que a gente tem os afetos, o 

que é normal. Qualquer lugar que estejamos, temos 

afetos mais próximos e mais distantes. V. Ex.ª faz 

parte do meu coração na forma do trato, do carinho, 

do respeito. Isso é muito importante! 

Muito obrigada por suas palavras.  
 

O Sr. Erick Musso - (PRB) - Deputada 

Luzia Toledo - pedindo já a compreensão do 

Deputado Enivaldo dos Anjos, que preside esta 

sessão - não poderia deixar de ouvir uma fala 

emocionada, dessas de V. Ex.ª, e não fazer uso da 

palavra aqui e homenagear você. Vou te chamar de 

você.  
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - Ótimo. 
 

O Sr. Erick Musso - (PRB) - Sei que você 

me viu ainda menino neste plenário, embora pareça 

mais jovem do que eu, quando em 2002 ingressou ao 

mandato de deputada estadual, ainda com o meu 

saudoso avô Heraldo Musso. Sempre tratando com 

respeito os seus colegas, sempre tratando com 

distinção, não poderia esperar outra coisa a não ser a 

sua garra de lutar por uma vida saudável, vamos dizer 

assim. E, graças a Deus, está curada, e sempre neste 

espírito de passar ao seu próximo a força, a 

perseverança e a fé, sobretudo na coragem de 

enfrentar os desafios que a vida lhe impõe.  

As urnas no último domingo foram um 

detalhe em sua vida, como tantos outros detalhes e 

obstáculos que V. Ex.ª ultrapassou. Isso não é 

nenhum tipo de retrato puro e simplesmente de  

reconhecimento do seu trabalho. O Espírito Santo 

reconhece a sua luta, o seu trabalho, os seus 

mandatos, a sua trajetória de vida, sobretudo de 

dedicação, e dedicação quase que exclusiva, vamos 

dizer assim, para melhorar a vida dos capixabas. Seja 

como vereadora, seja como deputada estadual, seja 

como senadora da República. Enfim, pelos cargos 

que V. Ex.ª passou, a sua trajetória de vida é marcada 

por uma trajetória ilibada, sobretudo de altos serviços 

prestados à população do nosso querido e amado 

Espírito Santo.  

Com certeza absoluta, não é porque deixará 

de ter um mandato que não continuará prestando esse 

serviço. Nós precisamos que você continue nessa 

batalha, sempre em prol das mulheres capixabas e de 

todos nós. Então, é com muito carinho, muito afeto 

que nós todos aqui neste plenário temos por você, por 

V. Ex.ª, por sempre tratar todos com alta distinção, 

carinho e respeito a todos nós.  
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - Muito 

obrigada, Deputado Erick. Quero dizer a V. Ex.ª que 

o conheci menino ali naquela porta, naquele vidro, 

tomando conta do seu avô de uma forma tão 

carinhosa, sempre muito carinhosa. Ninguém que 

estava aqui vai esquecer, a gente tinha muito carinho 

pelo nosso Heraldo Musso e por você. Agora você, 

que cuidava dele, chega aqui a esta Casa, é um 

exemplo para essa juventude. Chega a esta Casa e 

consegue ser um bom deputado, consegue ser 

presidente desta Casa. Está terminando praticamente 

seus dois anos de presidência junto à Mesa Diretora, 

fazendo um trabalho extraordinário.  

Eu lhe parabenizo e agradeço suas palavras. 

Suas palavras para mim são motivo de muito orgulho. 

Um jovem com trinta e um anos - eu faço confusão - 

falar da nossa trajetória. Muito obrigada, que Deus 

continue abençoando a sua vida. Que galgue o cargo 

que quiser, com a sua idade, pode galgar o que 

quiser, o mundo é seu. 

Professor Majeski, que ótimo você estar aí 

nesse microfone. 
 

O Sr. Sergio Majeski - (PSB) - Posso, Padre 

Honório, falar na frente? 
 

O Sr. Padre Honório - (PT) - Pode ser V. 

Ex.ª. 
 

O Sr. Sergio Majeski - (PSB) - Muito 

obrigado, Padre Honório.  

Deputada Luzia, seu depoimento é a altura da 

sua dignidade. Nós tivemos aqui muitas vezes 

posições opostas, mas sempre com muito respeito, eu 

acho que de parte a parte. E às vezes, é comum, 

provavelmente acontece com outros deputados, que 

as pessoas perguntem assim: Ah, como é o deputado 

fulano? Como é o deputado ciclano? E sempre 

quando as pessoas perguntam sobre V. Ex.ª, eu digo 

que a Deputada Luzia é uma deputada que trabalha e 

trabalha muito.  

Eu fico impressionado o quanto trabalha. 

Então, não interessa se temos formas de trabalho 

diferente ou pensamento diferente, mas o quanto a 

senhora é uma deputada que realmente trabalha e o 

quanto a senhora é digna. E o quanto a senhora 

respeita os colegas e o quanto também dignifica esta 

Casa. Então, parabéns e, como disse o Deputado 

Erick, eu acho que a questão das urnas é apenas um 

detalhe em uma carreira tão brilhante quanto foi a da 

senhora. Meus parabéns e que Deus a proteja sempre. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - 
Professor Majeski, Deputado Professor Majeski, eu 

sempre demonstrei a V. Ex.ª durante todos esses três 

anos, quase quatro, o meu respeito e admiração pela 

força que V. Ex.ª tem de oposição, mas ao mesmo 

tempo uma dignidade muito grande. Foi respeitado 

por todos nós aqui, não só eu, mas toda a Casa lhe 

respeitou tanto que saiu vitoriosíssimo nas urnas. 

Muito obrigada pelas suas palavras. Elas vêm ao 

encontro do meu coração.  

Uma pessoa que veio do nada como eu, troca 

de família aos seis anos de idade. Tornei-me 
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professora, e falo com V. Ex.ª que magistério é amor, 

magistério é carinho, magistério é luta, magistério é 

conhecimento e que na verdade foi a coisa mais bem 

feita que eu fiz na vida. O que mais amei foi o 

magistério, lá em Mimoso do Sul, mas dei aula aqui 

em Vitória também,  fui diretora de escola, enfim. E 

chegar aqui junto com V. Ex.ª, com mestrado, com 

uma história bacana na educação, e V. Ex.ª 

reconhecer junto com essa sociedade a nossa luta e o 

nosso trabalho é muito bacana.  

Quero que V. Ex.ª persevere, continue nessa 

luta. É importante a sua presença não só neste 

parlamento, mas na vida do Estado e do país.  

Muito obrigada. Que Deus continue 

abençoando sua vida.   

 
O Sr. Padre Honório - (PT) - Eu não ia usar 

a tribuna hoje. Ontem nós tivemos uma sessão solene 

muito bonita com as mulheres trabalhadoras rurais. E 

alguém, muito sentida, dizia para mim: Olha, eu 

lamento muito pela derrota. E eu disse: Não existe 

derrota. Existe mudança de rota. 

E V. Ex.ª vai apenas descansar alguns meses 

e eu acredito que ainda neste mandato estarás 

presente novamente aqui nesta Casa. Só quero 

parabenizá-la pelo trabalho feito e dizer que a nossa 

verdadeira missão é defender a vida. E V. Ex.ª fez 

isso com muito empenho, com muita dedicação, 

tenho certeza absoluta.  

Eu lembro muito de uma passagem da Bíblia 

em que os discípulos saíram a mando de Jesus para 

fazer a pregação e quando voltaram, voltaram felizes 

porque tinham falado em línguas, tinham convertido 

pessoas e porque tinham curado pessoas. Jesus disse 

para eles assim: Não estejam felizes por isso. Estejam 

felizes porque o nome de vocês está escrito no céu. 

Então tudo aquilo que V. Ex.ª fez - permita-me 

chamá-la de você -, tudo que você fez, você fez de 

coração e com certeza fez porque ama. Então 

parabéns, muito obrigado. 

Hoje nós temos lá em Mantenópolis um lar 

que recebe idosos, que acolhe idosos, que nós 

construímos quando fui pároco lá, e V. Ex.ª foi muito 

importante naquele momento. Então aquele espaço 

que salva vidas tem também um pouquinho do seu 

trabalho e da sua missão. 

Cumpriu a missão e com certeza vai 

continuar cumprindo porque ainda tem muita 

juventude para espalhar por esse mundo afora.  

Parabéns e muito obrigado. A vida continua.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - Muito 

obrigada, Padre Honório. Nossa relação é uma 

relação com Deus, né? V. Ex.ª como pároco, como 

uma pessoa que chegou aqui representando a Igreja 

Católica. Eu sou católica praticante. Então nós 

criamos, inclusive, um símbolo, na minha condição 

de embaixadora da Fazenda da Esperança, que é um 

tratamento da dependência química sem remédio. 

Nós criamos o símbolo de quando nos 

cumprimentamos eu faço a cruz na sua testa e o 

senhor faz na minha.  

Eu acho que essa é que é a relação que tem 

que se ter. Onde quer que estejamos, criar um 

respeito, um elo, uma significação de coração e de 

alma, porque acho que foi isso que Jesus Cristo 

ensinou conforme bem o senhor acabou de falar.  

Tinha certeza de que o senhor seria reeleito 

pelo trabalho, pela luta, pela vontade férrea de 

mostrar resultado, e isso faz parte de quem gosta da 

luta, né? E é assim mesmo. Por isso que estou aqui 

falando dessa forma. Eu quero agradecer muito a sua 

parceria, o seu carinho e a sua atenção.  

Muito obrigada, Deputado Padre Honório, 

pela nossa convivência tão gostosa, com muita fé e 

sempre com muito trabalho. Muito obrigada. 

 

A SR.ª Eliana Dadalto - (PTC) - Deputada 

Luzia? 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - Pois 

não, Deputada Eliana. 

 

A SR.ª Eliana Dadalto - (PTC) - Não 

poderia deixar de falar, de expressar o carinho que 

tenho pela sua pessoa. Na verdade ouvia muito falar 

da Deputada Luzia. Eu sou nova na política, mas há 

quantos anos eu já ouço falar... Foi até vice-prefeita 

de Vitória, não é isso? 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - Sim. 
 

A SR.ª Eliana Dadalto - (PTC) - Eu me 

recordo disso. Eu estava vice-prefeita de Vitória, não 

é isso? Eu me recordo disso. Eu estava em sala de 

aula nessa época e ouvia falar muito bem do seu 

trabalho. Mesmo à distância sempre admirei o seu 

trabalho. E agora tive oportunidade, neste mandato 

em que estamos aqui, de conhecer o seu trabalho de 

perto. Eu me recordo que quando vice-prefeita, por 

várias vezes, vim a fóruns de políticas públicas para a 

mulher e eu sempre via V. Ex.ª presidindo os fóruns, 

não só aqui, mas também participando no Tribunal de 

Justiça. Nós estivemos lá na época. Quantas lutas 

travamos juntas!  

Também quero agradecer porque participou 

indiretamente para que conseguíssemos levar para 

Linhares a Vara Especial de Violência Doméstica. 

Foi uma luta também de V. Ex.ª. Ao meu coração, 

quando eu ouço toda essa fala e tudo que você passou 

para nós nessa tarde, vem o sentimento de que esta 

Casa perde. Como eu também, estamos saindo agora 

no final de janeiro deste mandato, mas a gente vai 

continuar trabalhando. Tenho certeza de que V. Ex.ª 

também vai continuar trabalhando em prol 

principalmente das famílias e das pessoas que 

realmente necessitam dessa mão amiga. Política não 

é só estar aqui dentro, mas é estar também no meio 

do povo, buscando e lutando junto com esse povo 

sofrido que necessita tanto da nossa atenção como da 

sua atenção.  
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Parabéns pelo seu trabalho. Vai ficar, como o 

Padre bem falou, no coração de Deus. Seu nome está 

gravado na palma da mão do nosso Senhor Jesus que 

sempre olhou com carinho e com muita atenção. 

Quando as pessoas chegam para a gente e falam: Oh! 

Poxa! Poderia né... o que houve? Eu digo que foi um 

propósito de Deus para a nossa vida. Deus sabe de 

todas as coisas e Ele tem o melhor para nós, tanto 

para você como para mim também. A gente 

trabalhou. Eu tive oportunidade de estar mais perto, 

como eu te falei, e vi o quanto você é especial para 

todos nós aqui nesta Casa. Parabéns pelo seu 

trabalho. Continue assim, mesmo não estando dentro 

desta Casa. Mas tenho certeza de que vai iluminar 

quem está lá fora e que vai ser sal e luz lá fora.  

Obrigada pela oportunidade de estar falando 

isso. Fica o meu carinho. Um beijão.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - Muito 

obrigada, Deputada Eliana. Eu vinha falando no final 

do seu mandato - nós vamos terminar agora em 

janeiro - a V. Ex.ª que seu mandato estava muito 

bom, um mandato vigoroso e com muito trabalho. Eu 

vivia lhe falando isso. E realmente é verdade. 

Trabalhou com muita tenacidade, com muita 

coragem, com muita determinação, foi atrás dos seus 

sonhos. Nós duas, na verdade, nos entendemos bem, 

não só por sermos mulheres, mas por sermos 

batalhadoras. Nós fazemos cinco coisas ao mesmo 

tempo e continuamos, graças a Deus, sorrindo. V. 

Ex.ª está começando agora e ainda tem seus sonhos 

que vão ser, com certeza, realizados porque merece, 

porque batalha e porque acredita no que faz.  

Eu quero lhe parabenizar e agradecer as suas 

palavras com muito carinho. Uma das pessoas mais 

sensíveis deste plenário é V. Ex.ª, de modo que fala 

com a alma, fala com o coração. Muito obrigada, 

Deputada Eliana.  

 
O Sr. Bruno Lamas - (PSB) - Deputada 

Luzia, se estivéssemos todos aqui, V. Ex.ª ia ficar 

com dor na panturrilha, apesar de toda essa energia 

que sempre tem e sempre teve, tamanho é o carinho 

do Plenário. 

Que tipo de homem seria eu, vendo a 

Deputada Luzia, uma mulher, derramar algumas 

lágrimas e contar um pedacinho assim da sua história, 

um pedacinho assim, porque a sua história é 

grandiosa, é linda. Uma história de uma filha adotiva, 

de princípios, de valores, que depois foi dar direito às 

mães adotivas através de leis. A Deputada Luzia dos 

idosos. Quando vou à nossa amiga Jane Mary, ela 

sempre fala: O que a Luzia faz pelos idosos é lindo 

demais. E ela já merece o nosso respeito, a nossa 

atenção.  

Mas a Deputada Luzia também é do combate 

à violência praticada contra as mulheres. A Deputada 

Luzia também é da Cipe do Rio Doce, das batalhas 

do rio Doce. A Deputada Luzia é da mão no ombro, 

pedindo calma, orientando-me como se fosse, 

permita-me o carinho, como se fosse um filho! 

Porque, volto a dizer, a sua energia é uma energia 

muito forte. Nós todos admiramos a sua capacidade 

de estar aqui e daqui a pouco estar a trezentos 

quilômetros e depois voltar para cá. Parabéns para 

sua equipe de trabalho também, pelo carinho com 

que nos tratam.  
Tenho certeza de que Deus tem planos ainda 

maiores para a sua vida. E esse mistério, somente Ele 

para nos responder. Mas desejo que Deus te abençoe. 

Ainda tem muita energia guardada aí. Temos ainda 

alguns meses até o mês de fevereiro e o futuro 

pertence a Deus, está bom? A frase que fica guardada 

para mim, que repito em casa e repito com meus 

amigos, que aprendi com a senhora: Gentileza gera 

gentileza.  

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - Que 

coisa boa, Deputado Bruno Lamas. É uma emoção 

ouvi-lo porque fui colega da sua mãe, Márcia Lamas.  

Realmente, fui a primeira vereadora a 

apresentar a Lei da Adoção, de as mães adotivas 

terem o mesmo direito das mães biológicas. E Márcia 

Lamas apresentou na Câmara da Serra e tornou-se 

um assunto nacional. 

E quantas vezes conversamos sobre 

exatamente estes mesmos assuntos que V. Ex.ª traz à 

tona, como a defesa da mulher, como do idoso, do 

artesanato, da Rota Imperial, do rio Doce! Queria 

fazer uma relação, mas nem sabia que ia falar 

também, nem preparei, mas já tenho pensado de falar 

aqui sobre todas as nossas lutas, mas a cada hora 

encontro outra, encontro outra, encontro outra, 

encontro outra...  

Mas esta, que V. Ex.ª traz é uma das mais 

importantes. As duas mais importantes, com certeza, 

é a adoção, que hoje é lei nacional. Mas eu e 

Márcia fomos as pioneiras no Brasil. Fui a 

primeira, Márcia Lamas foi a segunda, e somos as 

duas primeiras do Brasil.  

E quando o Bruno, e aí digo Bruno, chegou 

aqui, chegou querendo abraçar o mundo. Ele achava 

que era possível isso, e realmente começamos da 

Comissão de Educação e eu dizia: Calma, Bruno, 

vamos devagar, vamos por aqui. E hoje se tornou 

esse querido, não só meu, mas de todos os 

deputados e deputadas desta Casa, porque soube 

mexer com seu coração e acolher a todos nós.  

Então, quero dar os parabéns pelo seu 

mandato, um mandato vigoroso também, um 

mandato muito bom, com muita qualidade, com 

muita perspicácia, com muitos projetos. Parabéns a 

você e a toda a sua família. Conheço sua família 

bem, conheço de dentro de sua casa há quanto 

tempo! E quis Deus que fôssemos colegas aqui 

nesta Casa e nos entendêssemos com a gentileza 

gera gentileza, o carinho, o abraço. Tudo isso é 

muito importante na vida da gente. Que Deus 

continue abençoando a sua vida. 
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O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - 
Presidente, peço para me dirigir, não à Deputada, à 

missionária Luzia. 

O Bruno falou que se tivessem vinte e nove 

aqui, trinta com você, todos iriam querer falar a 

mesma coisa, porque a sua luta não é de agora. A luta 

em favor das pessoas, dos dependentes químicos, dos 

idosos, enfim, sua luta em todo setor.  

Quantas vezes ia botar o pé num lugar, 

esperava a Luzia tirar, porque ela já estava chegando 

lá com uma luta incessante, uma luta muito bonita.  

Trocamos projetos desde vereador em Vila 

Velha e ela vereadora em Vitória. Um dos projetos 

que trocamos, e que vai ficar para a eternidade para 

este Estado, e é questão de tempo, Deputado-

presidente Enivaldo, vai ficar para o país, o país tem 

de se mover com relação a isso, vamos ver se os 

novos congressistas se se sensibilizam no sentido de 

que toda mulher tenha direito a seis meses para a 

licença maternidade. Luzia conseguiu na Câmara de 

Vitória e eu consegui na Câmara de Vila Velha, 

naturalmente com meus pares.  

Isso não é nem um favor. Seis meses, é o 

tempo mínimo que a criança tem de ficar agarrada no 

peito da mãe,  porque a criança até seis meses não 

tem autonomia de defesa orgânica. Então, o leite 

materno não é só alimentação. Leite materno é 

remédio, é vacina. Aquela que não amamenta, mas 

que bota o filho no colo, que fala com ele, sussurra 

no ouvido dele para dar a mamadeira; que sente o 

calor do colo da mãe, com certeza, é uma criança que 

vai ser um ser humano muito melhor do que aquele 

que não teve essa oportunidade. 

Então, Luzia, dos maiores registros que eu 

faço para você é Fazenda da Esperança, tudo o que 

você já fez, o Asilo dos Velhos. Você fez muito 

mais! Mas isso aqui eu não posso deixar de registrar. 

Parabéns. Vai ser difícil, em janeiro, olhar do 

lado e não te ver...  

Desculpa. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - 
Obrigada, Deputado Hércules, meu amigo de tantos 

anos. E realmente nós trocamos muitos projetos, mas 

esse projeto foi o mais importante de nossas vidas, 

com certeza. 

E agora, também nós temos a lei da 

amamentação. Nós continuamos fazendo projeto 

nesse sentido. Temos a lei da amamentação ser livre 

em qualquer lugar, porque é um direito que a mãe 

tem de amamentar seu filho, não só os meses, os seis 

meses, mas também depois. Meu sobrinho foi 

amamentado até os quatro anos de idade. Então, você 

imagina se tiver esse rigor, se continuasse o rigor de 

cada mulher ter que ter um lugar especial para 

amamentar. 

De modo que quero dizer ao Doutor 

Hércules, ao Doutor Saúde, que é na comissão dele 

que nós vamos fazer a nossa defesa desse câncer que 

eu tive. Vai ser na Comissão de Saúde. Ele sempre 

soube, ele sempre tomou conhecimento, sempre eu 

falei isso com ele. Mas nós vamos falar para as 

mulheres, nós temos que falar para todas as mulheres 

e as que nos ouvirem têm que dizer para as outras 

mulheres também, porque tem condição das mulheres 

se prevenirem e às vezes não se previnem. 

Quero dizer, Doutor Hércules, que a gente 

chama de Doutor Saúde, que foi uma honra. V. Ex.ª 

mostra um vigor no seu trabalho, é de admirar! 

Podem até não gostar, quem não gosta, mas tem que 

admirar, porque realmente V. Ex.ª faz uma diferença 

enorme de qualidade de trabalho nesta Casa. Isso 

para a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo é um exemplo, e tê-lo como amigo é um 

presente de Deus. Portanto, desejo sucesso. A 

Angélica, minha amiga, sua família, família linda, 

que Deus continue abençoando sua vida. É isso o que 

desejo! 

 

O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Muito 

obrigado.  

Eu queria fazer só uma justiça porque me 

esqueci de agradecer ao Governador Paulo Hartung. 

Na primeira visita em que veio prestar contas, eu 

primeira vez deputado, primeiro mandato, foi o único 

pedido que fiz a ele. Ele falou: Vou mandar fazer um 

levantamento e vou ver se há possibilidade. E ele deu 

a primeira vez para as funcionárias efetivas e agora 

neste mandato estendeu a todas as funcionárias, DT, 

comissionadas, todas funcionárias. 

Eu me lembro, a já Deputada Jandira Feghali, 

conversando com ela em Brasília, ela também tem 

essa luta de muitos anos. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - Foi... 

 

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

nível de Brasil. É preciso que toda mulher tenha 

direito a cento e oitenta dias de licença. Vai ser a 

nossa luta e a cobrança também dos novos 

congressistas que entrarão a partir do ano que vem. 

Então, quero agradecer também ao Paulo 

Hartung, o governador, que teve a sensibilidade de 

estender essa licença para toda funcionária pública. 

Obrigado. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - É 

verdade!  

Quero terminar, Deputado Enivaldo dos 

Anjos, presidente, agradecendo a V. Ex.ª pela 

paciência com que ouviu nossos colegas e nos ouviu. 

Quero dizer aos nossos telespectadores e às 

nossas telespectadoras que uma das marcas do nosso 

trabalho a vida inteira foi o Asilo dos Velhos de 

Vitória, não é. Sou do asilo, sou amiga do asilo, fui 

diretora do asilo a vida inteira, mais tempo do que 

estou na política.  Portanto, há trinta e tantos anos nós 

trabalhamos com aquela entidade.  

Quero pedir... Terminar aqui, agradecendo a 

Deus, agradecendo aos meus colegas que fizeram 

esses depoimentos maravilhosos, agradecer os 

abraços, o carinho que eu tenho recebido na rua, na 
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rede social, por onde eu passo, nos municípios todos. 

Eu não tenho dado resposta, não tenho falado com 

todo mundo, porque estou em outra luta já paralela, 

duas lutas paralelas que vão ser realizadas aqui na 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

mas estão todos no meu coração.  

Quero agradecer e pedir à sociedade do 

Espírito Santo: não nos deixe só, nós vamos 

continuar a luta pelo Asilo dos Velhos de Vitória. Por 

favor! Idalberto Moro foi o primeiro a dizer. Eu falei: 

olha, eu vou fazer uma campanha, vou começar 

sendo a primeira a assinar em uma lista que vou 

fazer para o asilo poder pagar as suas contas, e o 

Idalberto disse: Pode contar comigo, que eu também 

vou assinar junto com você! E é isso que estou 

pedindo à sociedade: não me deixe só, continue me 

ajudando a ajudar o asilo. Muito obrigada! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Quem diria que da charmosa e 

querida Mimoso do Sul viria essa menina doce e 

guerreira chamada Luzia Toledo para florir e 

encantar o Espírito Santo! As homenagens foram 

todas justas e merecidas. Nós ainda vamos ter a 

oportunidade - parabenizo o Deputado Freitas por ter 

iniciado - de, em uma sessão, antes do encerramento 

do mandato, poder prestar as devidas e honrosas 

homenagens à Deputada Luzia Toledo e a alguns 

outros deputados que também não lograram êxito nas 

urnas, mas que prestaram relevantes serviços ao 

Espírito Santo. 

 

O Sr. Freitas - (PSB) - E eu vou chamá-la 

até de milagrosa, senhor presidente, porque ela fez 

com que o senhor recitasse uma poesia. Até 

milagrosa essa deputada é. 
 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - 
Obrigada, Deputado Enivaldo dos Anjos! Eu gosto 

mais do Deputado Enivaldo do que ele de mim - falo 

sempre isso. Teve uma vez, na política, não vou 

deixar de falar...  

Comecei a admirar o Deputado Enivaldo lá 

na casa de Rogério Medeiros, em Conceição da 

Barra. Ele fez uma reunião com todos os prefeitos, 

estavam os dezessete prefeitos, os prefeitos todos do 

Norte. Meu amigo José Ignácio Ferreira chegou, era 

candidato a governador, e José Ignácio, apressado, 

claro, candidato a governador, o helicóptero 

esperando, e nós sentados em um banco, que tem na 

casa de Rogério Medeiros, ali, do lado de fora da 

casa, aquela coisa bacana. Aí, ele virou para o José 

Ignácio e disse assim: José Ignácio, mande o 

helicóptero embora porque nós vamos ouvir cada 

prefeito no seu tempo! Eu falei: mas que líder é esse?  

E, dali para frente, foi só admiração porque 

Enivaldo é exatamente isso. Ele é capaz de vir aqui e 

falar o que vem da alma dele, mas é capaz de fazer 

uma poesia, é capaz de adquirir uma ala na escola de 

samba e dar dez convites, dar dez fantasias para mim. 

Deu-me dez, fui com as minhas amigas todas. A 

melhor vez em que fui à Escola de Samba 

Jucutuquara foi quando Enivaldo me deu aquelas 

fantasias.  

Enivaldo, no Tribunal de Contas, era aquele 

que não conversava. Não precisava conversar com 

ele, era só você chegar e: Pode deixar, eu vou ver. 

Era tipo assim: se você tem direito, eu vou resolver, 

mas não precisa ficar conversando comigo e nem 

trazendo advogado, não. Não precisa trazer 

advogado aqui, não. É por isso que ele foi reeleito. É 

uma pessoa que deixa as suas marcas com ternura, 

com carinho, mas também na luta, com 

direcionamento. É isso. 

Quero agradecer muito pela poesia, quero 

levar essa poesia comigo! E vim mesmo de Mimoso 

do Sul, vim dos cafezais, vim da roça e tenho o maior 

prazer de falar que vim de Conceição de Muqui. De 

Conceição de Muqui para esse mundo que enfrentei, 

estou enfrentando e estou muito feliz. Muito 

obrigada, Deputado Enivaldo!  

Já tinha saído da tribuna, voltei e agora 

agradeço a todos os nossos técnicos, nossos 

colaboradores da Assembleia Legislativa. Todos 

prestaram uma atenção muito grande.    

Quero deixar aqui meu amor, meu carinho e 

minha atenção. Sou uma pessoa extremamente 

simples e acho que é por isso que cheguei aonde 

cheguei, por causa da minha simplicidade e da minha 

vontade férrea de sempre fazer o melhor.  

Muito obrigada, Presidente Enivaldo dos 

Anjos. Obrigada à Deputada Eliana e a todos os 

deputados, meus queridos amigos, que falaram aqui. 

Muito obrigada mesmo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS -PSD) - Vou passar à Secretaria-Geral da 

Mesa para manter o mesmo Expediente e o Grande 

Expediente da sessão de hoje, que é a fase das 

Lideranças e dos Oradores Inscritos.  

Vamos considerar que não há nada mais a 

tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, 

convoco as senhoras e os senhores deputados para a 

próxima, que será ordinária, amanhã, às 9h, dia 17 de 

outubro de 2018, 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. 

Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a Ordem do 

Dia da próxima sessão ordinária é 

a seguinte: discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de 

Lei Complementar n.º 19/2018, 

Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 

187/2018; discussão, nos termos 
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artigo 81, § 3.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei n.º 

02/2017 e Discussão especial, em 2.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 

241/2018)  
 

Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

quarenta minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registrou presença o Senhor 

Deputado Sandro Locutor. 

 

*As inserções em negrito tratam de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

ocorrências desta sessão. 

 
 

 

NONAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 

DE OUTUBRO DE 2018. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar 

o início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Da Vitória, Doutor 

Hércules, Eliana Dadalto, Erick Musso, 

Euclério Sampaio, Hudson Leal, Jamir 

Malini, Luiz Durão, Marcelo Santos, 

Nunes, Sergio Majeski e Theodorico 

Ferraço) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão. 

 

(A convite do presidente, assume a 

1.ª Secretaria o Senhor Deputado 

Marcelo Santos e a 2.ª Secretaria o 

Senhor Deputado Jamir Malini) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

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

acordo com o painel eletrônico.  

Convido o Deputado Marcelo Santos para 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 

 

(O Senhor Deputado Marcelo 

Santos lê Salmos, 37:3) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Solicito ao Deputado Jamir Malini que 

proceda à leitura da ata da sessão anterior. 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (JAMIR 

MALINI - PP) - Senhor Presidente, a pedido do 

Deputado Hudson Leal, que estava descendo ali, 

pediu que declarasse a ata como lida. 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Marcelo Santos para proceder à 

leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

01 - Ofício n.º 018/2018, do Presidente da 

Comissão de Educação, encaminhando relatório 

das atividades, referente ao mês de julho de 2018.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=64908&arquivo=Arquivo/Docume

nts/OF/08501506082018(4684)-

assinado.pdf#P64908  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Ciente. Arquive-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

02 - Projeto de Lei n.º 257/2018, do 

Deputado Amaro Neto, que institui o serviço de 

moto táxi no Estado e dá outras providências.  

Documento na íntegra localizado no endereço abaixo 

(utilize Ctrl +clique): 

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

2/Digital.aspx?id=67460&arquivo=Arquivo/Docume

nts/PL/121718595616102018-assinado.pdf#P67460  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Publique-se. 

Não há quorum para votação da segunda 

parte do Expediente. Todos estão adiados. 

Antes, um aditivo no Expediente: Mensagem 

n.º 149/2018, do Governador do Estado, indicando o 

Deputado Marcelo Santos para exercer a função de 

líder do Governo nesta Casa de Leis. Publique-se. 

Mensagem n.º 149/2018, na íntegra localizada no 

endereço abaixo (utilize Ctrl +clique): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/MS/M

S1492018-assinado.pdf  

Concedo a palavra ao Deputado Marcelo 

Santos. 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME DOCUMENTOS 

DISPONIBILIZADOS NO 

SIALES 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Bom dia, senhoras e senhores deputados.  

É com muita satisfação que recebi o convite 

do governador para exercer a função de líder do 

Governo nesse período importante da transição. E 

numa conversa com o governador, acompanhado do 

presidente desta Casa Erick Musso, após ter recebido 

o convite do governador, nós colocamos amplamente 

para ele o papel que esta Casa tem nesse período 

restante para finalizar o ano e o Governo e da 

importância de discutirmos todas as ações e matérias 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=64908&arquivo=Arquivo/Documents/OF/08501506082018(4684)-assinado.pdf#P64908
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=64908&arquivo=Arquivo/Documents/OF/08501506082018(4684)-assinado.pdf#P64908
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=64908&arquivo=Arquivo/Documents/OF/08501506082018(4684)-assinado.pdf#P64908
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=64908&arquivo=Arquivo/Documents/OF/08501506082018(4684)-assinado.pdf#P64908
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67460&arquivo=Arquivo/Documents/PL/121718595616102018-assinado.pdf#P67460
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67460&arquivo=Arquivo/Documents/PL/121718595616102018-assinado.pdf#P67460
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=67460&arquivo=Arquivo/Documents/PL/121718595616102018-assinado.pdf#P67460
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/MS/MS1492018-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/MS/MS1492018-assinado.pdf
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que estão tramitando nesta Casa, que tramitarão, com 

o Governo que chegará. 

Diante disso, o Governo nos deu autonomia 

para dialogar com a equipe de transição para que nós 

pudéssemos auxiliar nesse processo de transição 

importante. Com a experiência que nós temos aqui, 

onde tive a oportunidade de participar dos dois 

Governos de Paulo Hartung, do Governo de Renato 

Casagrande, e agora, de novo, no Governo Paulo 

Hartung, tenho conhecimento bastante para poder 

auxiliar, com o apoio do meu colega Jamir Malini, 

com o apoio dos colegas deputados.  

 Imediatamente após receber o convite, 

também comuniquei ao governador eleito Renato 

Casagrande, dessa missão que nós estaremos 

assumindo a partir de hoje, no intuito de auxiliar a 

transição, que é importante para o Governo que sai e 

para o Governo que chega. 

Então, esse é o nosso papel. Quero pedir 

colaboração dos colegas deputados para que nós 

possamos encontrar um caminho que for o melhor, 

mas dizendo sempre que qualquer medida a ser 

debatida aqui, antes ela será discutida com a equipe 

de transição, para que nós possamos fazer uma 

transição tranquila, equilibrada e que respeite a 

chegada do próximo Governo, que toma posse no dia 

primeiro de janeiro. 

Então, eu queria agradecer a confiança do 

Governo, Governador Paulo Hartung, também 

agradecer a confiança do governador eleito Renato 

Casagrande, e pedir a confiança dos colegas 

deputados para que nós possamos analisar as matérias 

importantes que serão votadas aqui e que serão 

analisadas por todos os colegas deputados. 

Muito obrigado, senhor presidente. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Pela ordem, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Theodorico Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Senhor presidente, ontem eu levantei aqui 

uma questão de ordem em que, sem qualquer crítica 

ao projeto, porque ele poderia conter, naturalmente, 

alguma coisa de grande importância para o estado, 

mas não era acompanhado, na forma legal, do 

impacto financeiro. 

E V. Ex.ª foi muito cordial em, 

imediatamente, ter conhecimento de que, realmente, 

o impacto financeiro não estava no projeto. E, 

surpreendentemente, sem que essa providência fosse 

tomada, o projeto foi votado.  

Então, eu gostaria que V. Ex.ª verificasse o 

que aconteceu para evitar que amanhã esse projeto de 

lei seja considerado ilegal, inconstitucional porque 

não seguiu os trâmites legais. Daí porque, ainda está 

em tempo, se é que o Governo tem interesse no 

projeto e julga que o projeto é importante para o 

estado, e como nós temos o dever de lutar por 

qualquer discussão em torno do impacto financeiro 

que possa ocasionar para o próximo Governo do 

Estado, eu solicito a V. Ex.ª que informe o que 

aconteceu e se pode adotar alguma providência para 

o exercício legal do parlamentar e do direito ao 

cumprimento da lei. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Bruno Lamas e Enivaldo 

dos Anjos) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Solicito à Secretaria Geral da Mesa que 

providencie, então, a documentação. Que a Mesa 

possa encaminhar à Secretaria de Estado da Fazenda 

e logo a posteriori, encaminhar ao Deputado 

Theodorico Ferraço e aos demais parlamentares deste 

plenário. 

Deputado Jamir Malini. Logo em seguida, 

vamos à fase das Comunicações. 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Senhor 

Presidente Erick Musso, demais colegas e pessoas 

que nos assistem, é com grande carinho e respeito 

que a gente acolhe o Deputado Marcelo Santos como 

o novo líder do Governo. Desempenhei esse papel 

interinamente enquanto pude. Com a compreensão e 

o carinho de todos os colegas que nos ajudaram até 

aqui fui vice-líder do Rodrigo e a gente conseguiu 

construir o que está implantado neste estado através 

da Assembleia e da parceria de cada colega aqui no 

entendimento de uma oposição sadia, respeitando a 

posição de cada colega. 

Dizer que a gente vai continuar também 

dando esse suporte ao nosso novo líder, Deputado 

Marcelo Santos. Eu só tenho que agradecer a cada 

deputado o carinho a mim prestado aqui enquanto fui 

líder interinamente nesta Casa. Mas se o líder não 

tiver um bom diálogo e uma boa convivência com os 

demais colegas, a gente sabe que as coisas não 

andam. Quero agradecer aos demais colegas esse 

entendimento e esse carinho a mim prestado. 

 

O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - 

Deputado, gostaria que V. Ex.ª me concedesse um 

aparte para dizer que lamento profundamente essa 

decisão do governador e que V. Ex.ª continuará 

sendo o líder que vou considerar como líder do 

Governo. Até porque acho que foi uma indelicadeza 

do governador tirar V. Ex.ª da liderança em face até 

dos resultados das urnas, V. Ex.ª não foi reeleito, e 

não era necessário mudar a liderança aqui para que o 

Governo, neste finalzinho, um mês e pouco, 

obtivesse êxito aqui. Vou continuar respeitando V. 

Ex.ª e não vou aceitar e considerar como uma posição 

correta, e acho que o Governo foi injusto com V. 

Ex.ª. 
 

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

Deputado Enivaldo. 
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Deputado Bruno Lamas. 

 

O Sr. Bruno Lamas - (PSB) - Deputado 

Jamir, quero aproveitar a oportunidade para fazer um 

registro e uma fala a V. Ex.ª. Nós fomos vereadores, 

juntos, na Câmara Municipal de Serra, onde o senhor 

começou sua trajetória já vitoriosa. Logo em seguida 

já veio para a Assembleia Legislativa e eu lá fiquei. 

Tivemos a oportunidade de convivermos aqui nesta 

Legislatura, estamos tendo. Quero dizer que tenho 

muito respeito por sua pessoa. Nós tivemos aqui 

divergências, mas o seu equilíbrio e a sua humildade, 

acima de tudo a sua humildade, sempre prevalece. 

Tenho certeza de que a Serra o terá muito em breve 

de volta a este Parlamento. Muito em breve porque o 

senhor é merecedor. 

Então, como serrano e como seu colega 

deputado, faço esse registro, esse reconhecimento. 

Dizer que é uma honra dividir esse plenário com o 

senhor. Conte com o Deputado Bruno Lamas para o 

que precisar no dia a dia. Está bom, irmão? 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Dary Pagung) 

 

O SR. JAMIR MALINI - (PP) - Eu que 

agradeço a manifestação e a dos demais colegas. 

Dizer que vamos continuar trabalhando até 

quando a gente puder aqui para que este estado 

continue no rumo certo, porque ganha toda a 

população capixaba. Muito obrigado, Presidente 

Erick Musso. 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Raquel Lessa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Passamos à fase das Comunicações. 

Com a palavra o Deputado Rafael Favatto. 

(Pausa) 

Ausente, com a palavra a Deputada Eliana 

Dadalto. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 
Bom dia! Bom dia, colegas deputados e deputadas. 

Cumprimentar nosso presidente da Mesa, Deputado 

Erick Musso, todos os colaboradores desta sessão e 

todos que nos assistem. Hoje venho a esta tribuna 

fazer um agradecimento. Agradecer a todo o povo 

capixaba, que confiou no meu mandato, na minha 

pessoa, no meu trabalho, que me deu voto de 

confiança de estar aqui. Mas também, nesta última 

eleição que tivemos, tive treze mil quinhentos e 

sessenta e oito votos, principalmente na minha 

região, Linhares. Tive uma votação expressiva e 

quero agradecer a Linhares, Sooretama, Rio Bananal 

e Jaguaré. São os municípios que estão sempre no 

meu coração, assim como os outros, claro, mas 

principalmente esses, que reconheceram meu 

trabalho, reconheceram a minha vontade de mudar o 

quadro social da nossa região, a nossa luta, que vai 

continuar. Não vamos deixar de lutar por esse povo 

da nossa região, que tanto necessita do poder público. 

E assim fiz este meu mandato com muita honra, com 

muita ética.  

Dizer para todos aqueles que me deram um 

grande abraço, que sempre me motivaram a estar na 

política, a estar nesta luta, podem ter certeza de que 

vou continuar. Como sempre falo, estou na política 

por missão. E sempre digo isso: que política não é só 

estar aqui dentro de um cargo, mas também é 

estarmos ali, dia a dia, com as pessoas, buscando 

melhorias para o nosso povo, que sempre nos 

procura. E vou continuar sempre assim.  

Quem me conhece, sou professora desde 

1981, atuei na educação, atuei por um período de dez 

anos, fui diretora da Escola Marília de Rezende, de 

Linhares, mil e quinhentos alunos, na época. Com 

vinte e seis anos eu fui diretora. Tínhamos dez 

servidores, funcionários. E, graças a Deus, deixei um 

legado. Sempre quando encontro com meus ex-

alunos, que hoje ainda votam em mim, sempre falam 

com carinho da minha pessoa pelo trabalho que 

realizei. Sempre procurei me pautar no meu trabalho, 

nos meus projetos, sempre me dediquei cem por 

cento ao meu trabalho porque sempre zelei pelo meu 

nome. Então, sempre procurei zelar pelo meu nome e 

também pela instituição a qual representei.  

E, por um período, depois, fui empresária 

também durante dezessete anos. Fabricava, Deputada 

Raquel, que está aqui me ouvindo também. Sei que 

lá, na sua cidade, no seu município, São Gabriel da 

Palha, o polo de confecção é bem forte, o polo de 

vestuário. Eu, por um tempo de dezessete anos, fui 

empresária na área de confecção. Confeccionava 

roupa infantil.  

E, paralelamente a esse trabalho, ao trabalho 

que já desenvolvia na minha empresa, eu sempre 

gostei de fazer trabalho social. Sempre procurei 

visitar as famílias de baixa renda, sempre fiz esse 

trabalho no anonimato. Depois, o povo reconheceu. 

Fui secretária da Assistência Social de 2005 a 2008. 

Daí, sempre falo: hoje, estou deputada graças a esse 

trabalho que eu realizei na Assistência Social. Foi um 

trabalho que digo para vocês: estou aqui deputada, 

mas o que ficou mais marcado na minha vida foi lá 

na Assistência Social, porque a gente conseguiu 

implantar vários programas sociais. Apenas tínhamos 

um programa social, que era o Peti, daí, nós 

desenvolvemos os Cras, ProJovem, o Nase. O Bolsa-

Família, de duas mil, chegamos a oito mil famílias 

cadastradas. Inserimos essas famílias nos projetos 

sociais, nos Cras, para que essas famílias pudessem 

sair do Bolsa-Família e ter uma renda própria. Nós 

tivemos esse trabalho também na Assistência.  

E, daí, foi quando a população começou a me 

incentivar a vir candidata. Em 2010, vim candidata a 

deputada federal. Tive uma votação expressiva, eu 

me recordo. Em 2010, eu tive dezesseis mil, 

quinhentos e doze votos. Nunca tinha disputado 
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eleição nem para vereadora e tive essa votação 

expressiva. Daí, foi despertado nas lideranças futuras 

o meu nome como vice-prefeita. Viram que eu tinha 

potencial político, fui convidada - sabe, Bruno 

Lamas? - para vir como candidata a vice-prefeita do 

ex-prefeito. Nós ganhamos a eleição. Nós não 

tínhamos apoio de nenhuma liderança, eu me recordo 

bem, e nós ganhamos a eleição. Ganhamos a eleição 

só que, infelizmente, eu fui usada para ganhar a 

eleição e, depois, eu fui descartada como vice-

prefeita. 

Mas não deixei de fazer o meu trabalho de 

vice. Fui ver a função de vice-prefeita: era estar 

ouvindo as demandas. E eu fiz muito bem isso. 

Quantas vezes vim a Vitória, como eu falei ontem 

com a Luzia Toledo. Vim aos fóruns de políticas 

públicas sociais. Eu lembro que vim várias vezes aos 

fóruns de políticas públicas voltadas à mulher, 

buscando levar para Linhares a Vara Especial de 

Violência Doméstica, e consegui. Só que o meu 

nome nem foi mencionado na época, em Linhares 

porque não queriam que eu crescesse politicamente. 

Fui ao presidente do Tribunal de Justiça, Pedro Valls 

Feu Rosa, e ele, imediatamente, em três meses, 

implantamos em Linhares a Vara Especial de 

Violência Doméstica, que foi uma luta de quando eu 

era vice-prefeita.  

Daí a população se indignou com a minha 

situação me incentivando a vir candidata à deputada 

estadual, e em 2014, vim deputada estadual. 

Deputado Bruno Lamas, eu não tive apoio de nenhum 

vereador e nem do prefeito de quem eu fui vice-

prefeita, e fui eleita deputada estadual. Fui eleita e 

falo que foi Deus quem me colocou aqui na 

Assembleia. E lutei muito, graças a Deus! Não fui 

eleita agora no pleito passado, de domingo retrasado, 

mas também não tive o apoio de nenhum vereador de 

Linhares, nenhuma liderança política me apoiou, mas 

tive votos o suficiente que me desse à garantia de 

pelo menos ser a primeira suplente. Sou primeira 

suplente do meu partido, da minha coligação. De 

qualquer forma mostrei que eu ainda tenho força 

política, graças a Deus! Consegui ainda mil votos a 

mais do que eu tive em 2014.  

Por favor, deputado. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Padre Honório) 

 

O Sr. Bruno Lamas - (PSB) - Agradeço o 

aparte, deputada. 

Lamento muito, mas quero me apegar à parte 

boa. Lamento porque principalmente as mulheres, 

gostaria que todas as mulheres da Assembleia 

tivessem conseguido a reeleição. A senhora, então, 

que fui colega na Comissão de Assistência Social, 

com a sua educação, com a sua humildade, com a sua 

prontidão, debatendo a questão do adolescente, 

debatendo a questão da educação. 

 Quero dizer que é uma amizade que fiz na 

Assembleia, com muito respeito, até porque o 

magistério fala forte ao seu coração. Sou filho de 

professora e vivemos bons momento com essa pauta. 

Quero dizer que terei alegria de passar por Linhares e 

saber que tenho uma amiga por lá.  

E quero, deputada, com todo o respeito ao 

PTC, com todo o respeito ao seu partido, como 

deputado reeleito que sou e como membro da 

Executiva Estadual do PSB, estender o tapete 

vermelho para V. Ex.ª, porque uma pessoa com as 

suas qualidades, com os seus valores morais, éticos, 

com esse coração e com essa capacidade de fazer 

política, não pode ficar quietinha lá em Linhares, 

não; tem que está na ativa! Estendo este convite, essa 

mão amiga à senhora neste momento e desejo tudo de 

bom na sua vida. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Obrigada. Obrigada, Bruno Lamas, grande deputado 

que representa a Serra e o Espírito Santo. 

Quero dizer também, completar que, graças a 

Deus, uma luta que travei aqui, todos os colegas 

deputados são testemunha. Consegui com a minha 

luta, grande bandeira que levantei, a estadualização 

do HGL, e, graças a Deus, o governador - a quem 

quero aproveitar e agradecer, Governador Paulo 

Hartung, por ter ouvido os meus clamores. Eu falava 

que eu era uma voz que clamava no deserto, mas, 

graças a Deus, isso foi ouvido pelo governador e 

assim conseguimos a estadualização do HGL aqui 

para a nossa região.  

Pois não, deputada.  

 

A Sr.ª Raquel Lessa - (PROS) - Deputada 

Eliana, eu quero falar a V. Ex.ª que V. Ex.ª trabalhou 

muito. Trabalhou muito, a gente viu o seu trabalho.  

Logo que cheguei a esta Casa, assentei-me ao 

seu lado e fizemos uma grande amizade. Sei da sua 

luta, sei do seu trabalho, sei como você representava 

a sua região, o estado do Espírito Santo. Então, é uma 

pena a gente perder uma deputada igual a V. Ex.ª. E 

diminuímos também o número de mulheres na Casa. 

Então, perdemos a Deputada Luzia, a Deputada 

Eliana.  

V. Ex.ª é uma grande amiga que fiz aqui. 

Fizemos uma amizade muito grande e essa amizade 

não vai acabar. E tenho certeza de que a sua luta não 

termina aqui, vamos esperar e você vai estar aqui 

logo logo com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Obrigada, Deputada Raquel. Obrigada! 

 

O Sr. Marcelo Santos - (PDT) - Deputada 

Eliana, sei que o seu tempo terminou, mas também 

quero cumprimentar V. Ex.ª que fez um trabalho 

bacana aqui. Como disse a Deputada Raquel, 

diminuiu o número de mulheres, mas saiba que nesta 

legislatura V. Ex.ª teve uma participação muito 

importante, contribuiu e a sua contribuição não 

termina com o fim de seu mandato, ela vai seguir em 

frente porque foi um trabalho que vai garantir mais 
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desenvolvimento, mais atenção à saúde, como a 

senhora mesma disse. Então, quero parabenizá-la 

pelo trabalho e dizer que esta Casa vai sentir falta 

da presença de V. Ex.ª aqui.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado José Esmeraldo) 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Obrigada, Deputado Marcelo Santos.  

Quero agradecer, como a Raquel bem falou 

e o Deputado Marcelo. Obrigada.  

O Sr. José Esmeraldo - (MDB) - V. Ex.ª 

foi uma grande deputada, pessoa boa. Eu sou 

testemunha disso. Sou seu fã.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Obrigada.  

 

O Sr. José Esmeraldo - (MDB) - 

Trabalhou muito pela sua região.  

Mas quero dar uma notícia boa para V. 

Ex.ª: eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a 

dois anos a Eliana Dadalto vai ser deputada 

novamente aqui. Ouça bem o que estou te falando: 

daqui a dois anos V. Ex.ª será deputada porque o 

Carlos Von, lá de Guarapari - a senhora é suplente 

dele - vai ganhar a eleição até mesmo porque esse 

prefeito de Guarapari não está fazendo nada. Ele 

foi deputado aqui, mas é uma negação. Quem vai 

ganhar a eleição lá vai ser Carlos Von.   

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Obrigada, Deputado.  

 

O Sr. José Esmeraldo - (MDB) - E V. 

Ex.ª vai entrar no lugar dele.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Está na mão de Deus. Sempre coloco minha vida, 

meu projeto, nas mãos de Deus, e seja feita a 

vontade Dele.  

Quero agradecer a todos os colegas 

deputados que fizeram essa menção à minha 

pessoa e dizer que estou à disposição de todos os 

capixabas e à disposição da minha região.  

Muito obrigada e que Deus nos abençoe.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Esmael de Almeida) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

- PRB) - Com a palavra o Deputado Enivaldo dos 

Anjos. (Pausa)  

Declinou.  

Com a palavra o Deputado Esmael de 

Almeida. (Pausa) 

Declinou.  

Com a palavra o Deputado o Euclério 

Sampaio.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) - 

Senhor presidente, senhores deputados, senhoras 

deputadas, servidores da Casa, profissionais de 

imprensa, todos que nos assistem, um bom dia! 

Quero, primeiro, fazer coro à fala do 

Deputado José Esmeraldo e dos demais deputados 

sobre a Deputada Eliana, uma deputada que 

contribuiu muito junto a esta Casa com o povo do 

Espírito Santo, fazer minhas as palavras dos nobres 

colegas.  

Sobre o pronunciamento do Deputado 

Theodorico Ferraço sobre a proteção da ponte e a 

questão do alargamento para ter mais uma via 

veicular, quero dizer para o Deputado Theodorico 

Ferraço que estou muito diligente, senhores 

deputados, porque o que o Governo quer, já 

chamei a atenção nesta Casa, é fazer uma obra para 

depois desfazer e refazer, Deputado Luiz Durão. É 

que não está passando despercebido que a 

concessão está prestes a terminar e o Governo quer 

uma maneira de prorrogar essa concessão por mais 

vinte, trinta anos, como se todo mundo tivesse 

dormindo nesta Casa e neste estado. 

 Eu não estou! Estou vigiando, Deputado 

Bruno, porque o atual Governo quer arranjar uma 

maneira de prolongar por mais vinte, trinta anos e 

beneficiar esse grupo de empresário de rapina que 

tanto prejudica o povo do nosso estado e o 

Governo acha que não tem ninguém prestando 

atenção. Eu estou prestando atenção. Isso é um 

caso grave de polícia porque lugar de bandido é na 

cadeia, então, vamos estar muito diligente.  

Esse é o a alerta que quero fazer ao 

Deputado Ferraço, o motivo que estão planejando. 

A proteção é necessária. Proteção já! Quem tem 

que pagar é quem aufere o lucro, não é o Governo 

do Estado, e essa questão de fazer uma obra para 

depois desfazer e refazer é coisa para beneficiar 

esse grupo de empresário que banca algumas 

autoridades neste Estado.  

Obrigado, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO 

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

 

O SR. DA VITÓRIA - (PPS) - Senhor 

presidente, senhoras e senhores deputados, 

sociedade capixaba que nos assiste ao vivo pela 

TV Assembleia, profissionais de imprensa, quero, 

neste momento, na fase das Comunicações, trazer 

um tema que eu já trouxe à superfície do debate 

nesta Casa em outras oportunidades.  

A imprensa no dia de hoje traz a notícia da 

suspensão da licitação do Cais das Artes. Quem 

não se lembra da visita técnica que fizemos por ter 
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denunciado, por várias e várias vezes, o dinheiro 

do povo capixaba indo para o ralo no Cais das 

Artes? Nós, naquela época, anunciávamos a 

preocupação de muitas pessoas que buscaram 

nosso mandato para que esse dinheiro continuasse 

sendo despejado no ralo. 

Vem agora no apagar das luzes esse 

mesmo Governo, que já gastou cento e vinte e 

nove milhões para poder dar ordem de serviço no 

fim do Governo, quando deveria ter 

responsabilidade de cuidar daquilo que é do 

capixaba e entregar o Governo porque o Governo é 

impessoal. Ele pertence à sociedade do nosso 

estado. Como o Governo está saindo e está 

entrando outro, por que vai onerar quem vai entrar?  

Mas ainda bem que foi suspensa essa 

licitação para que as adequações ao edital sejam 

feitas e os questionamentos de muitas e muitas 

pessoas depois dos órgãos fiscalizadores do estado 

questionarem. Mas esta Casa fez o papel dela na 

minha pessoa, na pessoa do Deputado Sergio 

Majeski e de muitos outros que se posicionaram 

aqui.  

Falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro 

para a educação, falta dinheiro para a segurança 

pública e sobra dinheiro para poder fazer o Cais 

das Artes, porque o Governo não anunciou não só 

o que está gastando para fazer esse equipamento na 

estrutura física, mas o quanto que vai gastar para 

manter isso aberto na despesa de custeio e 

manutenção. 

Então, se isso tivesse resposta para a 

sociedade numa consulta preliminar, nada disso 

estava acontecendo.  

O que é prioridade? É importante a arte? É 

importante, mas é mais importante a vida das 

pessoas, no hospital, que estão morrendo a cada 

dia. E falta remédio, falta furadeira para fazer 

cirurgia.  

Então, não dá para a gente deixar de 

relembrar o que nós já fizemos. Não dá para a 

gente deixar que esse Governo que prioriza as 

coisas mais supérfluas não priorize a vida humana.  

Então, a gente não pode permitir que isso 

aconteça. Nós não vamos deixar no apagar das 

luzes, há pouco mais de sessenta dias de um novo 

Governo, ser dada ordem de serviço de mais de 

milhões e milhões de reais, com a educação do 

jeito que está, com a saúde do jeito que está e o 

povo morrendo por falta de segurança. Este aqui 

não vai permitir e tenho certeza de que os 

deputados aqui, na sua grande maioria, e a 

sociedade capixaba. 

Essa é a primeira das notícias, mas também 

na próxima segunda-feira terá um manifesto na 

cidade de Colatina, que já fiz aqui uma 

reivindicação ao Ministério Público Estadual, 

Federal, a todos os órgãos fiscalizadores, ao 

Tribunal de Contas, pelo clamor do povo 

colatinense e pelo clamor do povo do Espírito 

Santo, pela aberração de um Governo que está 

acabando, está ao final, já acabou, licitar a 

terceirização dos hospitais. Seis hospitais! O Sílvio 

Avidos está lá no edital. Só se esqueceram de 

combinar com o povo. Só se esqueceram de 

combinar com os funcionários, só se esqueceram 

de combinar com esta Casa, porque é um Governo 

que não respeita.  

A quem pertence esse dinheiro? Ao 

governador? Pertence ao secretário de Saúde? Esse 

dinheiro é de imposto do cidadão que paga sofrido 

e fica lá tendo mais de setenta, cem pessoas na fila 

do Sílvio Avidos porque faltou furadeira, mas tem 

dinheiro para poder fazer Cais das Artes. 

Então, toda a equipe do sindicato que está 

lá, que se manifestou, nós estamos apoiando. 

Vamos fazer o manifesto na segunda-feira às 15 

horas. É o mesmo horário da sessão. Não dá para 

que a gente possa estar presente, mas vão estar lá 

todos os colatinenses, as pessoas que têm relação 

conosco e que têm respeito a nós. Não vamos 

permitir entregar uma terceirização para um novo 

governador assumir. Cadê a responsabilidade? 

Cadê a responsabilidade? Cadê a relação 

republicana de quem dirige um Governo por muito 

tempo, para quem vai dirigir, Deputado Euclério 

Sampaio? 

 

O Sr. Euclério Sampaio - (DC) - Um 

aparte. Primeiro gostaria de parabenizar V. Ex.ª 

porque é um tema sobre que já me manifestei há 

um tempo e de forma até respeitosa àqueles que 

pensam o contrário: eu sou contra essa questão de 

OS, terceirização da saúde, porque é mais uma 

maneira que inventaram para se tirar dinheiro do 

cidadão, porque, quanto pior a prestação de 

serviço, eles têm mais justificativa para tirar 

dinheiro do povo. E o atendimento é péssimo!  

É isso que ocorre no Himaba, em Vila 

Velha, e vai terminar ocorrendo em todos os 

hospitais: uma saúde precária, enquanto uma 

quadrilha está ficando rica. 

Mas, Deputado Da Vitória, a minha 

esperança é que tudo que eles fizerem agora nós 

vamos poder cancelar seja por decreto legislativo... 

Vamos estudar uma maneira constitucional de 

suspender todas essas privatizações brancas que é 

uma maneira de se tirar dinheiro, porque com a 

OS, com a terceirização, eles podem gastar à 

vontade. A justificativa é que ficam amarrados se 

não terceirizar. E a terceirização eles vão tirar 

dinheiro a rodo e o povo que se lixe, o povo que 

sofra. É o que está acontecendo no Himaba e em 

diversos outros hospitais do Espírito Santo, uma 

quadrilha que se apoderou do sistema público de 

saúde e está se alastrando dentro do Espírito Santo. 
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Com isso, não podemos pactuar. Respeito a 

opinião de cada deputado que pensa diferente, mas 

meu pensamento é esse e vou lutar pelo meu 

pensamento.  

Obrigado, Deputado Da Vitória, e 

parabéns! 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Freitas) 
 

O SR. DA VITÓRIA - (PPS) - A 

sociedade capixaba acabou de ouvir mais um 

deputado, Euclério Sampaio, que, taxativamente, 

não concorda com a aberração de o Governo pegar 

um hospital que já é administrado organicamente 

pelos servidores públicos estaduais e entregar para 

o Governo. 

O Deputado Euclério, também como eu, 

não concorda. Deve ter mais vários deputados que 

não concordam, mas aqueles que possam 

concordar com a terceirização, duvido que tenha 

um deputado nesta Casa que concorde com a 

terceirização sem consultar a sociedade, sem 

debater com quem representa o povo capixaba, que 

é a Assembleia.  

No dia 22, segunda-feira, a cidade de 

Colatina vai parar. E nós estaremos lá com toda a 

nossa equipe, com todos os nossos amigos, para 

poder também ser solidário à entrega do hospital a 

qualquer empresa sem debater com servidores 

públicos.  

Só na cabeça do governador atual! Só na 

cabeça do secretário de Saúde do Estado! Não 

podemos fazer isso. O Governo pertence ao seu 

cidadão capixaba, que paga imposto sofrido e que 

tem que ter qualidade de vida. E o povo não está 

tendo o atendimento no Hospital Sílvio Avidos que 

deveria ter. Tem que pensar na ampliação de 

serviço, não entregar o serviço sem debater com a 

cidade, debater com o prefeito, com os vereadores, 

com os parlamentares, com os servidores da saúde. 

Já está no final, tem menos de sessenta dias 

para este Governo. Não dá tempo nem para licitar, 

povo capixaba. Nós vamos estar aqui também para 

poder impedir que essa aberração aconteça. Isso 

não vai acontecer neste Governo!  

O Governo próximo, se tiver que fazer 

qualquer mudança, tem que debater com a 

sociedade. E as mudanças que eu defendo são 

mudanças para melhor. Nós precisamos, cada vez 

mais, melhorar a ampliação de serviço. Um 

hospital que já funciona na modalidade pública não 

pode, de uma hora para a outra, ser terceirizado, 

até porque não vai ter as mesmas condições de 

funcionar como já funciona. Um exemplo disso é o 

Himaba que está aí, um hospital que não atende 

aos anseios da sociedade. Já está dado o exemplo. 

Eu estou aqui para defender, mas estou aqui 

também para responsabilizar essa terceirização. 

Deputado Marcelo. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Gilsinho Lopes e 

Cláudia Lemos) 

 

O Sr. Marcelo Santos - (PDT) - Vou pedir 

só uma intervenção logo após a fala de V. Ex.ª.  

 

O SR. DA VITÓRIA - (PPS) - Presidente, 

eu concluo aqui e agradeço. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Apenas, como líder 

do Governo, pedir que seja baixado de pauta para 

ser incluída, meramente, na segunda-feira, o item 1 

da pauta da Ordem do Dia. 

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Os deputados que aprovam 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Deputado 

Enivaldo dos Anjos. 

Próximo orador, Deputado Gildevan 

Fernandes. (Pausa)  

Deputado Gilsinho Lopes, V. Ex.ª com a 

palavra. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Presidente, pela ordem! Enquanto o Deputado 

Gilsinho Lopes se encaminha para a tribuna. 

Deputado Gilsinho, peço permissão a V. Ex.ª para 

anunciar a presença da nossa escola de Vila Velha 

Naydes Brandão, da pracinha da Glória, pracinha 

do chocolate. Quero abraçar a professora Márcia e 

também a pedagoga, nossa querida Fabíola. O 

monitor Ricardo está presente. Depois eu vou aí 

falar para os meninos lá da Glória, de Vila Velha. 

Obrigado! 

Obrigado, Deputado Gilsinho! 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Amaro Neto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Está feito o registro, Deputado 

Hércules. Agradecer à escola que se faz presente.  

Com a palavra o Deputado Gilsinho Lopes. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 

Senhor presidente, senhores deputados, senhoras 

deputadas, público que nos assiste na TV 

Assembleia e presentes aqui nas galerias, quero 

aqui pedir aos nobres colegas. Ontem eu vi, 

vivenciei, fui para o meu gabinete, ouvi, assisti e 

ficou muito desgastante para o poder o debate, a 

briga entre colegas na questão dos projetos que 

estão aqui nesta Casa.  
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Mas eu quero pedir, mais uma vez, o 

equilíbrio, porque nós todos somos profissionais. 

Cada um que se elegeu e que não se elegeu tem um 

papel importante nesta Casa, e esse papel tem que 

ser transmitido para a sociedade. Nós vivenciamos 

momentos de extrema paz e não é porque agora 

alguns perderam a eleição e outros ganharam a 

eleição, que uns são melhores e os outros são 

piores.  

Temos aqui, hoje, indicado pelo Governo, e 

já referendado pelo futuro governador, o nosso 

querido amigo, Deputado Marcelo Santos, que tem 

equilíbrio, tem uma experiência muito grande, 

pode nortear esses caminhos, pode estar aqui 

serenando os ânimos e isso é muito importante. 

Esse papel é muito importante, Deputado Marcelo 

Santos, você que já tem aqui quatro mandatos, vai 

para o quinto mandato, tem uma experiência como 

vereador e foi candidato a prefeito do nosso 

município de Cariacica. Infelizmente, o povo de 

Cariacica não soube aproveitar a sua experiência, 

mas há sua aliança com os governantes, tanto com 

o Renato, tanto com o Paulo.  

Eu, simplesmente, disputei uma eleição 

para deputado federal com muita determinação. 

Agradeço a todos os quarenta e dois mil, seiscentos 

e quarenta e quatro votos. Foi uma eleição muito 

digna, honrada e saio do processo muito maior. 

Sou um profissional de polícia e quero dar o meu 

melhor para a sociedade capixaba. Podem ter 

certeza. Luiz Durão, que foi prefeito da cidade de 

Linhares, sabe, quando lá trabalhei, o trabalho que 

eu fiz. Nos quarenta e oito municípios por onde 

passei, eu sempre tive uma postura digna, honrada 

e sou reconhecido em todos esses municípios, haja 

vista que fui votado em todos os municípios do 

estado do Espírito Santo e, na maioria, onde fui 

mais votado, proporcionalmente, eu fui delegado 

na cidade.  

Então, estou muito à cavaleiro para poder 

dizer aos nobres pares desta Casa que mantenham 

o equilíbrio. Nós passamos isso aqui em 2014, 

quando o Renato perdeu a eleição, e tivemos várias 

interpretações dúbias: questão de orçamento, 

questão de projetos. Cada um tem o direito de 

encaminhar. Quem está com a caneta na mão tem o 

direito de encaminhar e quem tem a maioria tem o 

direito de rejeitar, mas tem que ser respeitado.  

Pois não, Deputado Euclério. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Pastor Marcos 

Mansur) 

 

O Sr. Euclério Sampaio - (DC) - 

Primeiro, quero parabenizar V. Ex.ª. V. Ex.ª é um 

vencedor, lutador, guerreiro, Deputado Gilsinho. 

Quem perde é o povo do Espírito Santo V. Ex.ª não 

estar em Brasília. Tenho certeza de que em breve 

V. Ex.ª vai estar voltando.  

Mas eu queria pedir licença a V. Ex.ª só 

para fazer um registro. O jornal A Gazeta publicou 

uma matéria de quem vai abrir mão ou não de 

benefícios. E eu acho que o jornalista que me 

entrevistou foi injusto, porque eu acho que quem 

faz uma matéria, o jornalista, tem que ter 

fidelidade naquilo que ele ouve. Eu fui bem claro 

para ele: eu não uso diárias, eu não uso passagens e 

eu devolvo, da minha verba de gabinete, em torno 

de oitenta por cento no final do ano. Eu não uso 

sequer vinte por cento. Então, já faço a minha 

economia. E ele botou lá que não vou abrir mão de 

nada. Eu já abro mão. Eu acho que deveria ele 

informar corretamente às pessoas. Ele deve ter a 

gravação da minha entrevista com ele, só deveria 

ter mais lealdade e fidelidade com as informações 

que recebe desta Casa de Leis.  

É só esse registro que eu queria deixar, 

porque depois a gente deixa de dar entrevista, de 

atender ao jornalista, é por atitudes como essa. O 

profissional tem que ser fiel e fidedigno à 

informação que ele recebe.  

Obrigado, deputado, e parabéns pela 

postura de V. Ex.ª. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - É 

muito importante V. Ex.ª fazer esse registro porque 

a gente tem falado aqui desta tribuna, várias vezes, 

que a imprensa só divulga o que nós não fazemos 

de bem, mas aquilo que fazemos de bem ela não 

divulga, porque não vende jornal. Os jornais já não 

estão sendo vendidos, normalmente, em função da 

utilização da internet, mas, Deputado Euclério, eu 

estava ao seu lado quando o repórter lhe chamou e 

eu preferi sair para não ouvir o que ele tinha para 

falar com você. 

 

O Sr. Euclério Sampaio - (DC) - Mas o 

pior é ele distorcer a verdade da minha entrevista e 

dizer que não vou abrir mão. Eu já abro mão, 

Deputado Gilsinho. Não uso diária, não uso 

passagens e devolvo a maioria da minha cota de 

gabinete. 
 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - A 

única pergunta que tem que se fazer ao jornalista é 

se os direitos que ele tem, enquanto trabalhador... 
 

O Sr. Euclério Sampaio - (DC) - Se ele 

abre mão. 
 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Se ele 

abre mão. Esse é o primeiro princípio que nós 

temos que ter. 
 

O Sr. Euclério Sampaio - (DC) - E mais 

do que isso... 
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O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 

Prerrogativas e direitos conquistados têm que ser 

utilizados. Se quem não utiliza criticar o colega 

que utiliza, está sendo injusto, porque os direitos 

que você adquire, você não pode abrir mão. 

 

O Sr. Euclério Sampaio - (DC) - Mas, 

mais do que isso, não adianta falar que impressa é 

privado, recebe dinheiro público e é concessão. 

Então, deputado, eu só queria que a matéria 

expressasse a realidade do que foi dito, não para 

vender jornal. O jornal A Gazeta não precisa desse 

tipo de matéria, não. 

Obrigado. 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 

Agradeço a V. Ex.ª e quero continuar a minha fala, 

Deputado Jamir Malini, V. Ex.ª que sempre teve o 

maior respeito, o maior carinho por todos os 

colegas, na condição de vice-líder nunca exigiu 

uma postura diferente, nunca discutiu com 

ninguém, aqui, por uma votação a favor ou 

contrária. 

Quero registrar que estou à disposição do 

meu estado para executar as funções para qual fui 

concursado. E vou com cabeça erguida, com 

bastante vontade de chegar, de lutar e de defender 

a segurança do meu estado. 

Enquanto presidente da Comissão de 

Segurança, realizamos várias audiências públicas, 

solicitadas por todos os colegas, e procurei ser o 

mais respeitável possível, inclusive colocando os 

colegas que requisitaram as audiências para 

presidi-las, porque só eles sabem das 

peculiaridades dos seus municípios. 

Tenho conhecimento de toda a situação do 

estado do Espírito Santo, no que concerne à 

segurança pública: defasagem de polícia; falta de 

estrutura; falta de tecnologia de ponta para 

municiar os delegados, os investigadores, os 

policiais militares para que façam um trabalho em 

conjunto. Precisa haver união entres as Polícias. 

Mas, nisso tudo, vamos ter um encaminhamento 

bem perfeito. 

Quero fazer um registro, um registro em 

relação ao Secretário de Estado de Segurança 

Pública coronel Nylton, que tem feito um trabalho 

brilhante, tem se dedicado à pasta e, diga-se de 

passagem, não pende para lado nenhum; é policial 

militar e não pende para a Polícia Militar, não 

pende para o Bombeiro Militar, nem para a Polícia 

Civil e nem para a Guarda Municipal. Ele atende a 

todos com a mesma deferência, com o mesmo 

respeito, e dedica o seu tempo a todas essas 

instituições e ao povo do estado do Espírito Santo. 

Tem conhecimento pleno de gestão pública, é um 

homem que trabalha diuturnamente para defender a 

sociedade, foi comandante do 6.º Batalhão e teve 

um brilhante trabalho, fez um trabalho espetacular 

e, depois, veio para o Ciodes e, também, deu a sua 

contribuição. 

Comandante da Polícia Militar, sempre nos 

atendeu com dignidade. Em todas as convocações 

que nós fizemos na Comissão de Segurança, ele 

esteve aqui prontamente e deu a sua resposta: sim 

ou não, é resposta. E isso é importante dentro do 

processo.  

E, hoje, enquanto secretário de Estado da 

Segurança Pública, tem feito um trabalho que é 

gratificante para a sociedade capixaba. 

Muito obrigado e que Deus abençoe vocês. 

E a serenidade e o equilíbrio nesta Casa têm que 

ser mantidos, tem que ser mantidos. Porque a gente 

vê algumas agressões de um colega para com o 

outro. Não há necessidade disso. 

 Precisamos ter o respeito pelo colega. 

Aquele que ganhou, o que perdeu, todos são 

importantes no processo e todos são deputados até 

31 de janeiro de 2019. 

 

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

me concede um aparte? 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - Pois 

não, deputado.  

 

O Sr. Marcelo Santos - (PDT) - Quero 

fazer coro à fala de V. Ex.ª, mas quero aproveitar 

esse momento e elogiar o trabalho, que nos três 

mandados que V. Ex.ª exerceu, aqui, é claro que 

atuando nas mais diversas áreas, mas o seu foco 

principal sempre foi a Segurança Pública. 

Hoje, atualmente como presidente da 

Comissão de Segurança que V. Ex.ª é, sei dos 

resultados que o senhor promoveu para a 

Segurança do Espírito Santo, a quantidade de ações 

promovidas que hoje estão em vigor, como o 181, 

que V. Ex.ª implantou. E acredito plenamente que 

V. Ex.ª ainda continuará contribuindo para o 

Governo do Estado, não tenho dúvida. Contribuiu, 

contribui e - o mandato de V. Ex.ª vai até o dia 30 

de janeiro -, tenho certeza, continuará contribuindo 

para o Governo do Estado porque está preparado, é 

um policial de carreira, responsável, um delegado 

de polícia competente. E, me perdoe aqui a forma 

que vou usar: bandido tem medo do senhor porque 

sabe que lugar de bandido é na cadeia. E V. Ex.ª 

sempre trabalhou dessa forma, em nome da lei. 

Sempre garantiu os direitos fundamentais do 

cidadão, mas lugar de bandido é na cadeia e foi 

assim que o senhor trabalhou. Então, quero 

parabeniza-lo e dizer que o senhor já reconheceu o 

resultado das urnas, mas quem perdeu foi o Brasil, 

quem perdeu foi o Espírito Santo, quem perdeu foi 

a Câmara dos Deputados por não garantir, aqui, a 

condição de ter um deputado federal com a 
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experiência que o senhor tem. Mas, o Espírito 

Santo, naturalmente, vai ter o apoiamento 

necessário, com toda experiência que o senhor tem 

aqui em nosso estado.  

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Luzia Toledo) 

 

O SR. GILSINHO LOPES - (PR) - 

Obrigado, Deputado Marcelo Santos.  

Presidente, só um minuto! Quero fazer 

outro registro.  

Eu não estava aqui presente, ontem, 

quando a minha querida, linda, Deputada Luzia 

Toledo estava nesta tribuna e todos os colegas 

fizeram referências à pessoa dela, essa guerreira, 

essa batalhadora. Deus sabe de todas as coisas, 

Deputada Luzia, e você é brilhante. Você lutou, 

lutou e, infelizmente, a sociedade não soube 

aproveitar. Assim como a colega Raquel, que 

obteve uma votação expressiva e teve a sua eleição 

garantida, a Deputada Janete também. A Deputada 

Claudia Lemos também não foi exitosa, mas todos 

nós temos um papel muito importante e a 

sociedade é que vai perder. 

Muito obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Obrigado, Deputado Gilsinho! 

Parabéns pela fala de V. Ex.ª! 

Quero só corrigir um erro da Mesa, que o 

próximo orador seja o Deputado Freitas. Ele consta 

na lista e foi pulado. 

V. Ex.ª está com a fala. 

Depois vamos seguir a lista do jeito que 

está ali. Depois vem o Deputado Hudson, depois 

vem o Deputado Jamir, a Janete - a sequência que 

está ali -, o José Esmeraldo e, depois, o Luiz 

Durão. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

Presidente, nobres colegas deputados e deputadas, 

todo povo da galeria que nos assiste, quero 

cumprimentar a escola de Vila Velha que nos 

visita.  

Quero apresentar, nobres colegas... Eu vi 

que ontem, segunda, terça, hoje, os deputados estão 

fazendo pronunciamento a respeito das 

terceirizações dos hospitais do Estado. No 

afogadilho, na hora de arrumar as malas para ir 

embora o Governo ainda pensa e terceirizar, fazer 

uma licitação de terceirização dos hospitais 

públicos.  

Quero mostrar, para não ficar no 

esquecimento, a situação por que passa o Hospital 

Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus. 

Mostrei muito isso durante o mandato e não vi 

nenhuma providência ser tomada em São Mateus, 

um hospital do Estado, o Hospital Roberto 

Arnizaut Silvares, o segundo hospital em maior 

volume de porta aberta, de pronto-socorro.  

Quero mostrar a realidade desse hospital. 

Por favor. 

 

(É exibido o vídeo)  
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcos Bruno) 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - É importante 

ressaltar que este hospital é um hospital estadual, 

Deputado Marcos Bruno, um hospital do Estado, 

um hospital em São Mateus, um hospital que foi 

inaugurado em 1989 para ser um hospital de 

campanha, nos moldes do Dório Silva. Um hospital 

de pré-moldado, de gesso carbonado; tem trinta 

anos esse hospital, sem sofrer uma intervenção de 

reforma, de ampliação na sua totalidade; fez alguns 

pedaços e o hospital se encontra nessas condições. 

Olha a condição sanitária desse hospital.  

É muito importante que todos os 

parlamentares observem o descuido, a falta de ação 

de Governo do Estado nesse hospital. É importante 

a gente imaginar: se fosse um hospital da iniciativa 

privada - se ele não fosse público, se ele não fosse 

do Estado -, se estaria com as partas abertas. 

Olha as condições sanitárias. Isso é uma 

pia. Tinha, provavelmente, um armário embaixo 

dessa pia. 

Olha a papeleira, a saboneteira... Olha a 

vergonha que se encontra o hospital do Estado em 

São Mateus. Será que tem foco de infecção 

hospitalar nesse hospital? Será que tem? Será que 

oferecem condições para os profissionais da saúde 

trabalharem nesse hospital? Se não oferecem 

condições para os profissionais de saúde, 

imaginem para os pacientes ficarem nos hospitais. 

Como podem abrir mão de fazer os 

investimentos altamente necessários, que precisam 

fazer, a intervenção na estrutura do hospital? Como 

se pode deixar de fazer e se falar em terceirização?  

Olhem as macas de banho dos idosos. Uma 

não tem assento, da outra o assento está amarrado 

com ataduras. Olhem as condições sanitárias, um 

absurdo que se encontra esse hospital, e o 

Governo, em vez de ter cuidado - ao longo do 

mandato, quatro anos eu falando das condições 

sanitárias do hospital Roberto Silvares, quatro 

anos, meu povo -, e o Governo fecha os olhos para 

o que alguns deputados falam aqui. O Governo 

fecha os olhos, e todo o Governo, e olha a 

condição dessa maca, que está lá dentro do 

banheiro para os idosos usarem. Um absurdo, uma 

vergonha!  

É impressionante que, hoje, está sendo 

sepultado o jornalista que adoraria fazer uma 
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matéria nesse hospital para dizer: Que vergonha! 

Não dá para dizer que é hospital de um Estado 

organizado como o Estado do Espírito Santo, de 

um Governo zeloso. 

Agora falar em terceirização. Gostaria de 

imaginar a empresa que entrar num edital de 

licitação desse hospital, o que é o pensamento da 

empresa? Administrar o hospital? Administrar o 

hospital, se ela não pode fazer intervenção de 

reforma, de ampliação, de melhoramento das 

condições sanitárias desse hospital? Ela vai fazer 

gestão de que forma?  

Então, é um absurdo o que o Governo 

estabelece para a hora de arrumar as malas. Ontem 

foi dito aqui que o Governo abriu mão de disputar, 

que o Governo deixou o Estado fazer o seu 

movimento eleitoral isento. Isento como? Isento 

como, se, quando termina o processo eleitoral, o 

Governo vai começar a governar o que ele não fez 

em quatro anos, não pagando emendas 

parlamentares, cortando os convênios dos 

municípios, pedindo o dinheiro de volta para os 

caixas do Governo, parando as obras, paralisando 

as obras que eram executadas com recurso do 

BNDES, que não eram recurso do Tesouro, 

paralisando todas elas.  

Agora o Governo começa, ainda dentro do 

período eleitoral, na semana da eleição, a viajar como 

nunca e começar a governar. Acho que a ficha não 

caiu, não é que não quis disputar. O Governo fez um 

esforço enorme no vai-e-vem, sai-e-entra, 

identificando caminhos que dessem para retornar à 

disputa. E agora parece que está iniciando o Governo 

dele. Parece que está iniciando o Governo. 

Gostaria que todo o Governo tivesse alguns 

secretários. Foi falado ontem do secretário de Saúde, 

que considero até um bom técnico, não para a Saúde, 

mas por que fica aceitando orientação equivocada 

para fazer o que era para ser feito há quatro anos? Por 

que fica aceitando orientação que tira o crédito do 

técnico Ricardo de Oliveira? Acabou o Governo, 

gente. Estamos num período de transição, se está no 

período de transição, se está fazendo um teatro para a 

imprensa, estabelecendo a equipe de transição, 

permitam à equipe de transição passar o que é a 

situação de todo o Governo, de todas as secretarias e 

comecem a arrumara as malas, como estou fazendo 

no meu gabinete. Comecem arrumar o gabinete para 

passar para outro. 

 
(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 
O Sr. José Esmeraldo - (MDB) - Pela 

ordem, senhor presidente! 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Concedo um 

aparte. 

O Sr. José Esmeraldo - (MDB) - Consigo 

fazer um aparte à V. Ex.ª? 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Fica à vontade, 

deputado. 

 

O Sr. José Esmeraldo - (MDB) - 

Deputado Freitas, para mim foi a maior surpresa, 

deputado, pelo trabalho, a luta de V. Ex.ª nesta 

Casa. Um deputado que poderia dizer nota 10, 

porque defendeu a sua região, não só São Mateus. 

Um brilhante deputado que todo dia estava aqui 

falando, principalmente com relação ao hospital e 

várias outras demandas. Se eu tivesse que apontar 

alguém que iria ganhar a eleição, V. Ex.ª era o 

primeiro na cabeça. Para mim foi a maior surpresa. 

V. Ex.ª foi um cara leal ao Governador Renato 

Casagrande, sou testemunha desde lá de trás, não 

foi agora, não. Lá de trás que V. Ex.ª vem à tribuna 

defender o Renato.  

Então, quero parabenizar V. Ex.ª pelo 

trabalho feito. Deputado capacitado, deputado 

competente, deputado aguerrido e, na verdade, a 

sua saída daqui - que acho que é por pouco tempo - 

deste plenário vai fazer muita falta, muita falta, 

mesmo, a este Governo. Não tenho dúvida 

nenhuma. Pela sua lealdade, pelo seu 

conhecimento, pela sua assiduidade, deputado que 

não falta à sessão, fica do início ao final, e sempre 

está na tribuna fazendo sua fala e reivindicando o 

interesse da sociedade.  

Meus parabéns a esse brilhante Deputado 

Freitas que nos orgulha nesta Casa de Leis.  

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Muito 

obrigado, Deputado José Esmeraldo, que é um 

extraordinário deputado, muito trabalhador 

também e sabe o quanto nós trabalhávamos, o 

quanto que nós nos encontrávamos no interior 

deste estado, trabalhando e reivindicando em favor 

dos que mais precisam do Governo. 

Eu concluo aqui o meu pronunciamento e 

penso que há tempo. Há tempo porque observo que 

começa a ter protocolo de pedido de fiscalização 

ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo 

nesses editais de terceirizações no afogadilho, no 

final de Governo, que não tem nada a ver com a 

realidade. Se não teve oportunidade, se não deu 

tempo ou, se por incompetência, não governou nos 

quatro anos, é hora de arrumar as malas e permitir 

que a transição aconteça e que o outro Governo 

possa fazer o governo que não foi feito até agora.  

Um abraço! Muito obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Obrigado, Deputado Freitas. Com 

a palavra o Deputado Hudson Leal. (Pausa)  

Declinou.  
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Deputado Jamir Malini. Abro mão porque 

estou presidindo.  

Deputada Janete. (Pausa) 

Ausente.  

Deputado José Esmeraldo. José Rocha 

Esmeraldo. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, 

aqueles que nos assistem através da TV 

Assembleia, TV Educativa, quero fazer uma 

saudação a todos os funcionários desta Casa, aos 

meus amigos da galeria que estiveram conosco 

nessa luta, nessa batalha, com exceção do policial 

militar, os quatro de cá.  

Venho aqui, hoje, à tribuna, senhor 

presidente, como já vim outras vezes, a partir de 

uma análise que tenho feito e vou continuar 

falando, alguns dias ainda, sobre esta eleição. Esta 

eleição foi uma eleição atípica, uma eleição muito 

difícil. 

Agora estou vendo a Deputada Janete, que 

é uma guerreira, batalhadora, e acho que ela vai 

concordar com a minha fala aqui na tribuna, 

porque a pior coisa que existe é a traição. A traição 

é a pior coisa que existe. Você lida com a pessoa 

com honestidade, com simplicidade, verdadeiro e a 

pessoa, depois, se vende para um político que está 

disputando a sua mesma área.  

Eu não poderia deixar de vir aqui da 

tribuna - porque não vou ficar com uma espinha na 

garganta - para fazer essa fala com relação a São 

Roque do Canaã. São Roque do Canaã! Levamos 

vários equipamentos, levamos muita coisa boa para 

aquele povo de São Roque, que merece todo o meu 

respeito. Todo o meu respeito merece o povo de 

São Roque, mas, infelizmente, tem pessoas, 

principalmente o prefeito... 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Janete de Sá) 

 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Porqueira! 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Uma porqueira! Você falou certo, Janete, uma 

porqueira! Mentiroso, cachaceiro! Repito, 

cachaceiro! Um cara que nunca deveria estar 

representando a população de São Roque do 

Canaã, nunca! Mentiroso, cachaceiro, mau-caráter! 

Jamais esse cara poderia ser prefeito de São Roque. 

Ele não olha para você nos seus olhos, ele olha 

para baixo. E eu, na minha inocência, acreditei 

nesse cara, como outras pessoas também, e eu citei 

aqui a Janete, que foi também uma guerreira lá na 

região. 

Ele tem um chefe de gabinete que é pior do 

que ele. Inclusive, lá tem um nepotismo, porque 

não pode ter o chefe de gabinete e a mulher ser 

secretária. Aqui vai para o Ministério Público. 

Nepotismo! Recebe ele como chefe de gabinete, 

salário alto, e também a mulher, como secretária lá 

desse imbecil, Rubens imbecil.  

E o Leandro, com aquela conversa mole, 

aquela conversa de cerca-lourenço, de gato no 

telhado, gato no telhado miando, só não posso falar 

os finalmentes, nos enganou! Nos enganou! 

Chegou lá um cara que, inclusive, vai vir aqui para 

o plenário, e as pessoas falavam assim: Nós temos 

que fazer a renovação, vamos renovar! Vamos 

botar o pessoal de fora para o plenário da 

Assembleia. Deputado Theodorico Ferraço, até que 

veio um quantitativo razoável. Mas alguns que 

vieram, vieram através da grana. E a grana não foi 

pouca, não. A grana, foi muita grana. Tanto é que 

se esqueceram do trabalho que esse Deputado Zé 

Esmeraldo fez em São Roque e também 

esqueceram a Deputada Janete, que eu gostaria, 

inclusive, que ela fizesse um aparte ali. A não ser 

que ela tenha medo do prefeito, o que não é o meu 

caso. E, quando faltou mais ou menos quinze dias 

para a eleição, o pessoal se vendeu. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes) 

 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Um aparte, 

deputado. Atendendo ao seu pedido, eu te peço um 

aparte.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Toma vergonha na cara, Leandro! Deixa de ser 

moleque! Seja, pelo menos, homem uma vez na 

vida! Essa conversa mole soa falso! Você e esse 

prefeito, Rubens Casotti, esse prefeito pangaré, 

mentiroso, vocês vão destruir o município de São 

Roque do Canaã! Porque vocês não representam o 

povo, vocês representam vocês mesmos! Essa 

fatura vai sair cara!  

 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Um aparte, 

deputado.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Essa fatura vai sair cara! Vou dar um aparte à V. 

Ex.ª. Eu queria falar aqui uma hora. Hoje estou 

pronto para falar uma hora, infelizmente, eu só 

tenho dez, vou dar um minuto para V. Ex.ª, 

Deputada Janete. 

 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Provocada 

pela vossa fala, deputado, quero concordar com o 

que fala em decorrência de que a gente percebe que 

o município de São Roque do Canaã não se 

encontra atualmente em boas mãos, porque um 

prefeito que tem a capacidade de enganar aliados 
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tem capacidade de enganar o seu povo. E o pior é 

que pesam os boatos de que essa enganação, esse 

tipo de traição, se dá no campo financeiro, que as 

pessoas que estariam à frente daquela 

administração se vendem financeiramente por 

interesses pessoais. Isso é muito ruim para o 

município. A gente fica muito preocupada. Eu que 

gosto muito do povo de São Roque, tenho dois 

vereadores lá, tenho um vereador que tem feito um 

trabalho belíssimo, o Renato Gastaldi; e o Carlos, 

que preside o nosso partido, é o secretário de 

Esportes, a gente fica muito preocupado com os 

destinos do município.  

Rogo a Deus que o povo tenha juízo e 

possa reconduzir o município às boas mãos porque, 

de fato, o município anda no descaminho pelo 

comportamento de seu gestor principal, que é o 

prefeito. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Obrigado, deputada. V. Ex.ª é muito educada. V. 

Ex.ª tem uma linguagem diplomática. Eu não tenho 

a minha linguagem diplomática porque cada um 

tem a sua forma de ser. Mas V. Ex.ª foi uma 

grande guerreira, lutadora, inclusive estive com V. 

Ex.ª umas duas ou três vezes na Secretaria de 

Agricultura, a Deputada Janete, com esse prefeito 

pangaré, Rubens Casotti, cachaceiro, levando 

demandas para a região. Depois dos finalmentes 

chegou lá um cara, no apagar da lamparina, das 

luzes, e dizem que a conta foi cara, e levou todo o 

trabalho que nós fizemos. Se dependêssemos dali, 

nós estaríamos em um buraco sem fundo. Mas 

Deus é maior. Deus é maior! Essa que é a verdade. 

Quero aqui me reportar a esse cara. Não 

gosto de traidor. Não gosto de traidor! A pior coisa 

que tem no mundo é o cara traidor, o cara mau-

caráter, o cara que olha para você, ri para você e 

faz outra coisa por trás. Seja verdadeiro, faça o que 

o José Esmeraldo vem aqui da tribuna e fala. Não 

falo com meias palavras, não. Aqui não tem meia 

palavra não, aqui é dentro da sinceridade, dentro da 

verdade. Já falei de um e estou falando desse aí. Se 

tiver outro continuo falando. Pilantra comigo não 

tem vez.  

Estive lá, fui o único deputado que 

apareceu lá na eleição dele, no comício dele, para 

fazer uma fala. Saí daqui de Vitória e fui lá. 

Ajudei-o! E esse cachaceiro, Rubens Casotti, 

cachaceiro, que não representa o povo de São 

Roque do Canaã... Mandei secador, mandei... Os 

seis mil metros quadrados de bloquetes eu segurei. 

Não vão para lá, não! A pobre da Janete, coitada, 

mandou para lá. Segura! Manda segurar o meu! 

Segura! Não vai não! Vou mandar para outro 

município porque não vou botar na mão de um 

prefeito cachaceiro, mentiroso, irresponsável e que 

tem um assessor lá, com a mulher dele, que não 

podia, tem a mulher e tem o cara, o tal do Leandro. 

Mentiroso! Porqueira! 

Mas eu quero me referir também à 

população, que com toda razão e entre aspas, 

queria renovação. Tem muita gente que vai vir para 

o plenário da Assembleia Legislativa, Deputado 

Marcelo Santos, através sabe de quê? De boca de 

urna. Boca de urna! Se V. Ex.ª sabe, V. Ex.ª vem 

cá e fala! Não fica pedindo para que eu fale, 

porque V. Ex.ª é parlamentar e V. Ex.ª tem que ter 

coragem. Se V. Ex.ª tiver a metade da coragem de 

José Esmeraldo, isso aqui vai ficar uma maravilha, 

vai ficar uma maravilha, essa é que é a verdade. 

Então, o camarada ganhou a eleição na 

boca de urna e depois diz que é honesto. Tudo 

quanto era funcionário num cargo comissionado 

votava no cara. Pressão. Senão você perde. Cargo 

comissionado não tem vínculo empregatício. E 

depois posa como arauto da honestidade. Para cima 

de mim, malandro? Para cima de mim? Para cima 

de mim não! Para cima de mim não! Posa como 

arauto da honestidade. Ganhou na boca de urna e 

ganhou também nos cargos comissionados. Se não 

votasse, era exonerado. O cara não tem vínculo 

empregatício, aí, o pobre coitado tem que botar 

uma placa no peito ainda aqui, ó. Quantos eu vi, 

Deputado Freitas, lá no meu local de votação, que 

estava lá estampado o nome do palhaço! Esses são 

os arautos da honestidade. 

Vamos renovar! Renovar tem que ser, 

renovar com gente competente, gente honesta, 

gente que resolve. Eu, com todo o respeito, me 

incluo nesse meio. E quero ver alguém que diga o 

contrário. E, aonde eu vou, o camarada vai ter que 

ficar às vezes lá uma semana para poder chegar, 

porque eu chego primeiro. Eu não sou preguiçoso. 

Me dá mais três minutos, só mais três 

minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Deputado, eu já cedi para V. Ex.ª. 

Vou dar mais um minuto para V. Ex.ª. Vai lá! 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Foi Marcelo Santos que pediu para você guardar o 

tempo aí? 
 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - É porque o Luiz Durão está doido 

para falar também. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Líder. 
 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Obrigado. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Quero aqui colocar a minha posição. Eu acho que 
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todo deputado que está aqui dentro deveria vir 

aqui, porque tem muita gente aqui para contar as 

histórias da pilantragem, da safadeza, mas ninguém 

fala. Ninguém fala, todo mundo está quietinho. 

Têm uns que estão no celular lá: pi-pi-ti, ti-ti-ti, ti-

ti-ti. Outros nem olham para mim porque têm 

medo que eu fale: oh, você aí. Brincadeira! Vem cá 

e fala! É por isso que este país está aí. 

A renovação não é isso que vocês 

pensavam não. Essa é que é a verdade, essa é que é 

a realidade. Quem dera eu tivesse mais uma hora e 

meia para falar. 
 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Obrigado, Deputado José 

Esmeraldo. 

Com a palavra o Deputado Luiz Durão. 
 

O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) - 

Excelentíssimo Senhor Presidente Jamir Malini, 

deputadas, deputados, servidores da Casa, TV 

Assembleia, meus senhores e minhas senhoras, eu 

quero chamar a atenção para uma coisa que vem 

acontecendo em nosso estado muito séria: o aumento 

da doença câncer. Um aumento imenso. Essa doença 

não é contagiosa, então alguma coisa está 

provocando o aumento dessa doença. 

Eu peço ao Governo do Estado e até ao 

Governo Federal que façam pesquisa nas verduras, 

na água que nós bebemos, porque a quantidade de 

agrotóxico que estão lançando é muito grande. E 

nós não podemos ver as pessoas morrendo e não 

tomar uma certa providência. 

Precisamos pesquisar porque alguma coisa 

está acontecendo em nosso estado para ter um 

aumento tão grande de câncer. Então, nós 

precisamos olhar com muito carinho para que 

possamos tomar essas providências de proibir ou 

de diminuir a quantidade de venenos que estão 

jogando, porque a quantidade que jogam, que cai 

no terreno, também vai para o lençol freático e  

isso temos que descobrir enquanto antes, para que 

o aumento não continue cada vez mais levando os 

nossos entes queridos. 

Quero parabenizar também Deputado Jamir 

Malini pelo período de transição como líder do 

Governo nesta Casa. Agiu corretamente trazendo 

aquela tranquilidade, porque aqui você tem vinte e 

nove com você. Trinta amigos. Quero desejar que 

você continue como sempre foi, um grande 

deputado brigando pelo seu município e pelo seu 

estado.   

Quero parabenizar também o Marcelo 

Santos por ter assumido hoje a liderança do 

Governo Paulo Hartung. Estamos aqui para seguir 

essa liderança e desejar que você faça um bom 

trabalho neste período, como líder do Governo.  

Quero também falar da Deputada Eliana 

Dadalto, que representou muito bem o nosso 

município. Mas o nosso município lançou mais de 

dez deputados estaduais e aí realmente faltou votos 

para aquelas pessoas que mais se destacaram 

naquele município. Então deixo o meu abraço a 

essa grande deputada. Tenho certeza de que, num 

período muito curto de tempo, o povo de Linhares 

vai sentir saudade dessa deputada.  

Luzia Toledo, você mesmo não ganhando, 

vai ficar uma deputada eterna aqui nesta Casa pelo 

trabalho, pela luta pela terceira idade, pelo turismo, 

por tudo que você fez por este estado. Jamais será 

apagado este nome Luzia Toledo. Meus parabéns e 

que Deus te dê cada vez mais força para lutar pelo 

nosso estado. Muito Obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Obrigado, Deputado Luiz Durão 

pelas palavras não só a mim, mas aos demais 

colegas. Nós que somos parceiros, amigos aqui, 

vivemos um clima familiar de concordância e 

discordância, não é? Mas é sempre um carinho de 

cada um quando a gente chega aqui. Isso faz com 

que a gente continue lutando. 

Agora a Deputada Luzia Toledo, nossa 

professora de Parlamento. A gente tem aprendido 

muito com V. Ex.ª.  

Ouvi ontem atentamente o discurso de V. 

Ex.ª lá do meu gabinete. Deu aquela vontade de 

descer aqui, mas não desci porque não queria 

chorar junto com V. Ex.ª e preferi ficar no meu 

gabinete assistindo. Deus te abençoe sempre, 

continue abençoando e dando saúde. O resto é 

consequência.  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - É 

verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE - (JAMIR 

MALINI - PP) - Com a palavra V. Ex.ª.  

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - 
Obrigada, Deputado Jamir Malini presidindo esta 

sessão.  

Quero agradecer inicialmente ao deputado, 

procurei, mas ele já tinha saído, o Gilsinho Lopes. 

Quando cheguei ele estava falando sobre o nosso 

mandato, o nosso trabalho, nossa interação nesta 

Casa. E, agora, o nosso Deputado Luiz Durão, que 

também é uma figura como Gilsinho, que 

conquistou. São duas figuras que conquistaram este 

plenário, literalmente. Tanto Luiz Durão quanto o 

Gilsinho são companheiros, são trabalhadores, 

enfim, têm um legado no trabalho nesta Casa e nos 

seus respectivos municípios.  

Queria dividir este tempo, não sei se a 

gente vai conseguir falar tudo que eu gostaria de 

falar, mas eu queria dividir este tempo hoje com a 

história do Espírito Santo e do Brasil.  
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Amanhã, o estado do Espírito Santo, eu já 

falei aqui, mas tenho a impressão de que tínhamos 

poucos colegas em plenário, e também como está 

próximo do dia, que é amanhã, queria fazer junto 

com o Instituto Histórico e Geográfico do estado 

do Espírito Santo, que é, na verdade, quem 

representa, é o pai da história do Espírito Santo, é 

onde têm as figuras, os escritores que têm 

demonstrado um valor extraordinário na cultura 

não só do estado, mas da cultura do Brasil, são 

nossos historiadores do Instituto Histórico e 

Geográfico.  

Sou também sócia de lá, mas não tenho 

nenhum livro escrito. Mas os escritores que têm 

naquele instituto fazem uma diferença enorme.  

Também quero dividir a minha fala, se 

pudesse estaria fazendo uma reunião com todos 

eles aqui, com a Academia Espírito-Santense de 

Letras e com a Academia Feminina de Letras, 

porque hoje um filho desta Terra, filho de Dores do 

Rio Preto, mas que morou a vida inteira em 

Cachoeiro de Itapemirim, João Eurípedes Franklin 

Leal, é muito importante dizer que o João, amanhã, 

às 9h, tomará posse como membro efetivo da 

Academia Portuguesa de História, em Coimbra. 

Um conterrâneo nosso, né? Uma pessoa que deixa 

um legado neste estado com a Rota Imperial.  

Foi ele e o professor Eberhard Hams que 

conceberam a história, que botaram o Espírito 

Santo na história. Colocaram quinze municípios. 

Hoje temos quinze municípios nessa Rota Imperial. 

Todo mundo sabe que municípios do estado como 

Ibatiba, por exemplo, são antes e depois da Rota 

Imperial, e devemos a quem? Devemos àqueles 

que estudaram, que conceberam, que colocaram 

dentro da Estrada Real, que é a que pega Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Fizemos a 

integração dessa rota com a Rota Imperial.  

Quero dizer ao João Eurípedes Franklin 

Leal, em nome de todos esses órgãos que acabei de 

dizer, inclusive o Arquivo Público Estadual, que é 

o terceiro melhor do Brasil, em nome de toda a 

história do Espírito Santo, parabéns. Parabéns ao 

filho da Terra, aos cachoeirenses que acolheram 

João criança, e lá ele fez sua história.  

Ele é doutor, é mestre e hoje é uma das 

pessoas que leva nossa história, não só para o 

Brasil todo, mas para Espanha e Portugal. E 

amanhã tomará posse. E no discurso dele, claro, 

vai falar sobre dois assuntos específicos que são da 

área que ele escolheu para ser professor da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, e espalhou 

o seu conhecimento Brasil afora. E não foi 

diferente no Espírito Santo. Mas ele vai falar. O 

terceiro ponto do discurso de João, amanhã, em 

Coimbra, vai ser a Rota Imperial. E, depois, ele vai 

falar aqui no estado. Vai falar aqui na Assembleia 

ou vai falar no Instituto Histórico e Geográfico.  

Eu até perguntei a ele se o discurso estava 

pronto para ele me mandar que eu passaria aqui, 

mas de qualquer forma vamos pedir ao presidente, 

que estiver presidindo a sessão na semana que 

vem, para colocar nas notas taquigráficas a íntegra 

do discurso do professor João Eurípedes Franklin 

Leal.  

Tenho muita alegria de junto com eles estar 

deixando um legado para o Espírito Santo, que é a 

Rota Imperial, que não foi fácil, mas agora está na 

Federação das Indústrias. Eu espero que a 

Federação das Indústrias, na verdade, quem sabe a 

própria Federação das Indústrias convide o João 

para fazer a mesma fala que fará amanhã, em 

Coimbra, para os empresários, para a sociedade do 

estado do Espírito Santo. 

Deixo aqui esse meu carinho a um colega 

de faculdade, foi meu colega de Direito na 

Universidade Federal do Espírito Santo e nunca 

parou de estudar, nunca parou de pesquisar, nunca 

parou de aprofundar. Aos jovens que nos ouvem, 

esse é o caminho. O caminho do conhecimento. É 

o caminho certo. É o caminho que não tem volta! É 

aquele caminho que você só vai para frente. É o 

caminho do conhecimento.  

Quero dizer também que ontem eu fiz um 

discurso emocionado aqui. Graças a Deus estou 

literalmente bem, né? Quero deixar aqui, dentro do 

meu discurso de ontem, deixar um abraço para o 

nosso Governador Paulo Hartung. Quero dizer, 

Governador, que a sua gestão, o grande gestor que 

o senhor é... O senhor hoje é uma referência 

realmente nacional.  

Ontem, o nosso Deputado Dary Pagung 

apresentou aqui a fala da nossa Míriam Leitão, 

jornalista, amiga do Espírito Santo, meio espírito-

santense, meio mineira, mas apaixonada pelo 

estado, apaixonada pela gestão do Espírito Santo. 

Ela não tem medido palavras ao longo desses 

quatro mandatos e os outros também, mas quero 

dizer que além da gestão muito importante, dos 

ajustes, da declaração que tem hoje desse belo 

quadro, que é o Bruno Funchal saindo, deixando 

tudo pago e ainda deixando em caixa trezentos 

milhões. Acho que foi isso que eu li. 

Oitocentos e setenta milhões! Não. O 

Estado pode gerar caixa de até oitocentos e setenta 

milhões neste ano. Quer dizer que tudo isso tem 

uma composição de equipe. Quando eu falo aqui 

em oitocentos, geração de oitocentos e setenta, tem 

lá a Ana Paula que começou, depois veio o Paulo 

Roberto, e fez um belo trabalho como fez nesta 

Casa. 

Paulo Roberto foi imprescindível nesta 

Casa. Na Comissão de Finanças foi ele quem 

segurou a barra muitas vezes com a sua 

competência, com o seu conhecimento e sua 

valorosa certeza de que, na verdade, não só certeza 
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do conhecimento técnico, mas a certeza de que ele 

estava no caminho certo. Então, quero dizer, Paulo 

Roberto, que é muito bom a gente olhar para uma 

pessoa e ver que a pessoa caminhou junto. Você 

caminhou junto comigo, como todos os secretários 

de um modo geral, com certeza, mas no final deste 

mandato você tem me dado a mão de irmão. E 

irmão é para isso mesmo, né? Um beijo no seu 

coração! 

Governador, parabéns! Parabéns pela 

educação de qualidade que nós estamos deixando. 

Neste final de mandato V. Ex.ª e eu trabalhamos 

muito. Não só nós, mas o conjunto, Haroldo 

Rocha, e aí Deputado Bruno Lamas, nós vamos 

fazer, dia 24, uma homenagem aos professores 

pelo Dia dos Professores. Eu, como professora 

aposentada, estarei aqui homenageando a quem 

merece com toda justiça: o professor do estado do 

Espírito Santo.  

Homenageando o professor do estado do 

Espírito Santo, estaremos homenageando o 

professor brasileiro, que merece, é abnegado, que 

se entrega, é apaixonado, tem amor, pesquisa, tem 

conhecimento. Essa é a educação que o Governo 

Paulo Hartung está deixando. 

Parabéns! Muito obrigada! 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 

Presidente, pela ordem! Gostaria de solicitar a 

verificação de quorum.  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE 

SÁ - PMN) - É regimental, deputado. Íamos passar 

para a Ordem do Dia, mas nós vamos fazer a 

recomposição de quorum. Podem registrar as 

presenças, senhores deputados e deputadas.  

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

 

(De acordo com o registrado 

no painel eletrônico, não 

responderam à chamada os 

Senhores Deputados Amaro 

Neto, Cláudia Lemos, Da 

Vitória, Dary Pagung, Doutor 

Rafael Favatto, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 

Erick Musso, Esmael de 

Almeida, Euclério Sampaio, 

Freitas, Gildevan Fernandes, 

Gilsinho Lopes, Hudson Leal, 

Jamir Malini, Luiz Durão, 

Luzia Toledo, Marcelo Santos, 

Marcos Bruno, Nunes, Padre 

Honório, Pastor Marcos 

Mansur, Raquel Lessa e 

Theodorico Ferraço) 

(Registram presença os 

Senhores Deputados Bruno 

Lamas, Doutor Hércules, 

Janete de Sá, José Esmeraldo e 

Sergio Majeski) 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE 

SÁ - PMN) - Informo aos senhores deputados e 

deputadas que somente cinco deputados 

registraram presença, portanto não há quorum para 

a manutenção da sessão. Vou encerrá-la, antes, 

porém, convoco os senhores deputados e as 

senhoras deputadas para a próxima, que será 

ordinária, dia 22 de outubro de 2018, segunda-

feira, às 15h, para a qual designo 

 

 

EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 

 

ORDEM DO DIA: 

A mesma pauta da presente sessão, exceto 

as matérias votadas na sessão de hoje. 

 

Está encerrada a sessão. 

 

 

(Comunicamos que a Ordem do 

Dia da próxima sessão ordinária 

é a seguinte: discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto 

de Lei Complementar n.º 

19/2018; discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto 

de Lei n.º 187/2018; discussão, 

nos termos artigo 81, § 3.º do 

Regimento Interno, do Projeto 

de Lei n.º 02/2017; discussão 

especial, em 3.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 241/2018; 

discussão especial, em 1.ª 

sessão, dos Projetos de Lei n.os 

242/2018 e 243/2018) 

 

 

Encerra-se a sessão às dez horas e trinta 

e dois minutos. 

 

 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registrou presença o Senhor 

Deputado Sandro Locutor.  

 

 

*As inserções em negrito tratam de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

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

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

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

 
 

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

CE da Crise Hídrica 
Presidente: Dep. Nunes (PT) 
Vice-Presidente: Dep.  
Relator: Dep. Marcos Bruno (REDE) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Padre Honório (PT) e Dep. Luzia Toledo (MDB) 
 
CE dos 11,98% (Res. Nº 3.990/15) 
Presidente: Dep. Enivaldo dos Anjos (PSD) 
Vice-Presidente: Dep. Gilsinho Lopes (PR) 
Relator: Dep. Sergio Majeski (PSB) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep.Pr. Marcos Mansur (PSDB). 
 
CE dos Resíduos Sólidos (Res. Nº 4.112/15) 
Presidente: Dep. Marcos Bruno (REDE) 
Vice-Presidente: Dep. 
Relator: Dep. Bruno Lamas (PSB) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Padre Honório (PT) e Dep. Freitas (PSB). 
 
CE das Divisas Municipais no ES (Res. Nº 4.503/16) 
Presidente: Dep. Nunes (PT) 
Vice-Presidente: Dep. Enivaldo dos Anjos (PSD) 
Relator: 01 (uma) vaga. 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Padre Honório (PT) e Dep. Freitas (PSB). 
 
CE do Desenvolvimento do Sul (Res. Nº 4.604/17) 
Presidente: Dep. Rodrigo Coelho (PDT) 
Vice-Presidente: Dep. Pr. Marcos Mansur (PSDB) 
Relator:  
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Amaro Neto (PRB), Dep. Doutor Hércules (MDB) e 
Dep. Janete de Sá (PMN). 
 
CE dos Processos dos Policiais Militares (Res. Nº 4.608/17) 
Presidente: Dep. Gilsinho Lopes (PR) 
Vice-Presidente: Dep. Da Vitória (PPS) 
Relator: Dep. Jamir Malini (PP) 
Efetivos:  
Suplentes: Dep. Padre Honório (PT), Dep. Eliana Dadalto (PTC), 
Dep. Dr. Rafael Favatto (PATRI), Dep. Marcelo Santos (PDT) e Dep. 
Luzia Toledo (MDB). 

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

 
.
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