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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

MESA DIRETORA 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 44/18 

 

Cria, no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito 

Santo Ales o “Espaço Assembleia 

Cidadã”. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica criado, no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales, o 

“Espaço Assembleia Cidadã” com o objetivo de 

fortalecer a parceria entre o Poder Legislativo 

Estadual e o cidadão espírito-santense, oferecendo-

lhe um conjunto de serviços públicos considerados 

essenciais para a consolidação e o fortalecimento da 

cidadania. 

 

Art. 2º Compõem o “Espaço Assembleia 

Cidadã”: 

 

I - o Procon Assembleia “Deputado Heraldo 

Musso”; 

 

II -- a Procuradoria Especial da Mulher “Dra. 

Milena Gottardi Tonini”; 

 

III - a Delegacia de Defesa do Consumidor 

“Natanael Cardoso”; 

 

IV - o Posto de identificação da Polícia Civil 

“Ednéa Peçanha Moreira”; 

 

V - a Biblioteca “Senador João Calmon”; 

 

VI - o Centro de Memória e Bens Culturais 

“José Luiz Cláudio Corrêa”. 

 

Art. 3º A Ales poderá promover ações 

externas visando ofertar os serviços disponibilizados 

no “Espaço Assembleia Cidadã” aos cidadãos dos 

diversos municípios do Estado. 

 

§ 1º A escolha do município deverá obedecer 

a alternância necessária para que todos possam 

receber as ações de que trata este artigo, ficando 

vedada, sob qualquer hipótese, a realização de mais 

de 01 (uma), no mesmo município, numa mesma 

sessão legislativa. 
 

§ 2º Para a realização das ações de que trata 

este artigo a Ales poderá realizar parcerias com 

entidades públicas bem como com a Sociedade Civil 

Organizada do Estado do Espírito Santo. 

 

§ 3º Caberá à Mesa Diretora da Ales 

determinar os procedimentos necessários para a 

realização das ações de que trata este artigo e para o 

estabelecimento de parcerias com entidades públicas 

bem como com a Sociedade Civil Organizada do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 4º Fica autorizada a Mesa Diretora da 

Ales a ceder estagiários ou servidores do seu quadro, 

sem qualquer acréscimo remuneratório aos mesmos, 

visando auxiliar no atendimento das demandas de 

interesse do “Espaço Assembleia Cidadã” e de seus 

usuários. 

 

Parágrafo único. A cessão prevista no caput 

será feita por meio de Convênio ou Termo de 

Cooperação Técnica entre os órgãos independentes 

pactuantes e obedecerá aos limites do que for tratado 

no instrumento. 

 

Art. 5º As despesas decorrentes da presente 

Resolução correrão à conta do orçamento próprio da 

Ales. 

 

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 23 de 

novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Resolução objetiva a criação 

do “Espaço Assembleia Cidadã” no âmbito da Ales, 

para ofertar diversos serviços públicos gratuitamente. 

A ideia é facilitar a vida do cidadão capixaba 

auxiliando a população no enfrentamento das 

desigualdades e na promoção da cidadania. No local, 

serão ofertados diversos serviços tais como: Procon 

Assembleia, Procuradoria da Mulher, Delegacia de 

Polícia de Defesa do Consumidor, Biblioteca e 

Centro de Memórias. 

 

Objetiva ainda permitir que sejam realizadas ações 

externas disponibilizando aos cidadãos dos diversos 

municípios do Estado os serviços ofertados no 
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“Espaço Assembleia Cidadã”. Com essas ações 

buscaremos colaborar com a promoção de uma 

sociedade mais consciente de seus direitos e deveres 

levando aos diversos municípios do Estado 

atendimentos nas áreas de ação social, de direito do 

consumidor e de cultura. 

 

Diante de todo o exposto, solicitamos aos nobres 

pares a aprovação do presente Projeto de Resolução. 

 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 177/2018 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Legislativa 

Deputado Erick Musso 

 

Em observância aos princípios 

constitucionais, comunico a Vossa Excelência e aos 

demais membros dessa Casa de Leis, que ficarei 

afastado das atividades de governo durante o período 

de 23/11/2018 a 30/11/2018, em viagem oficial à 

Oxford, Inglaterra, atendendo o convite da Fundação 

Lemann e da Escola de Governo Blavatnik, da 

Universidade de Oxford, para participar do 

“Encontro de Autoridades: uma nova agenda para a 

gestão pública do Brasil”.  

 

Nesse período, assumirá as atividades de 

governo o Vice-Governador do Estado, o 

Excelentíssimo Sr. César Roberto Colnaghi, nos 

termos do art. 82 da Constituição Estadual. 
 

Vitória, 22 de novembro de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

DECRETOS 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 41/2018 
 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

KONSTANTIN MÁRCIO GONÇALVES. 

 

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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Konstantin Márcio Gonçalves. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 42/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

ALBERTH KAUÊ GOMES 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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

DECRETA: 
 

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

Santense ao Sr. Alberth Kauê Gomes Oliveira. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 78/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

IDELSON ROBERTO PEDRUZZI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 



Vitória-ES, quinta-feira, 29 de novembro de 2018 Diário do Poder Legislativo - 3 

conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 

Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Idelson Roberto Pedruzzi. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
DECRETO LEGISLATIVO N° 79/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Exmo. Sr. Ministro da Saúde Dr. GILBERTO 

MAGALHÃES OCCHI. 

 

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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Exmo. Sr. Ministro da Saúde Dr. 

Gilberto Magalhães Occhi. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
DECRETO LEGISLATIVO N° 80/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

ARÃO MACHADO DE PAULA. 

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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Arão Machado de Paula. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 81/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS ROCHA. 

 

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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Marcos Antônio dos Santos Rocha. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 82/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

DENILSON JOSÉ DE OLIVEIRA. 
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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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

DECRETA: 
 

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

Santense ao Sr. Denilson José de Oliveira. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 83/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

PAULO ALEXANDRE GALLIS PEREIRA 

BARAONA. 
 

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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

DECRETA: 
 

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

Santense ao Sr. Paulo Alexandre Gallis Pereira 

Baraona. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 84/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Pr. 

OSEIAS SILVA 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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Pr. Oseias Silva dos Santos. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 85/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Pr. 

ELI SOUZA 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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Pr. Eli Souza Junior. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 86/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

CELSO CEZAR PAPALEO NETO. 
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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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Celso Cezar Papaleo Neto. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 87/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

WEVERTON ANTÔNIO ROBSON. 

 

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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Weverton Antônio Robson. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 88/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

MARCIO ROBERTO COSTA. 

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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

DECRETA: 
 

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

Santense ao Sr. Marcio Roberto Costa. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 89/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

ALEXANDRO MARTINS COSTA. 

 

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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Alexandro Martins Costa. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 90/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Dr. WILTON SOARES MESQUITA DOS 

SANTOS. 
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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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

DECRETA: 
 

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

Santense ao Sr. Dr. Wilton Soares Mesquita dos 

Santos. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

  

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 91/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

ELSON MATHIAS MODESTO. 

 

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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

DECRETA: 
 

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

Santense ao Sr. Elson Mathias Modesto. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 92/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. VALDIR IOTI FREITAS. 

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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 
DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Valdir Ioti Freitas. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 93/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

GERALDO 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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 
 

DECRETA: 

 

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

Santense ao Sr. Geraldo Ferreira. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 94/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

GRIMALDO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR. 
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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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Grimaldo Pereira da Cruz 

Junior. 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 95/2018 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. IURE SIMIQUEL BRITO. 

 
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, promulga o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Iure Simiquel Brito. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATO Nº 1585 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 

resolve: 

 

 CONCEDER LICENÇA, sem 

remuneração, ao Deputado BRUNO LAMAS, 

para tratar de assuntos particulares, no período de 

22/11 a 1º/12/2018, na forma do Art. 305, inciso 

III, do Regimento Interno. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

28 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 
 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1580 

 

 A MESA DIRETORA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, resolve, 

 

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

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

janeiro de 1994, BRUNO DE SÁ CAMPOS, do 

cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 

Representação Parlamentar, código ASGRP, do 

gabinete do Deputado Luiz Durão, por solicitação 

do próprio Deputado, contida no processo nº 

183740/2018. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

28 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 1581 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

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

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

janeiro de 1994, KELLY CRISTINA BRUNO 

KUSTER, do cargo em comissão de Técnico Sênior 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TSGRP, do gabinete do Deputado Marcos Bruno, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 183746/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

28 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1582 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, FABIANA BENTO DOS SANTOS, para 

exercer o cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, no gabinete do Deputado Marcos Bruno, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 183747/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

28 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1583 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, KELLY CRISTINA BRUNO KUSTER, 

para exercer o cargo em comissão de Técnico júnior 

de Gabinete de Representação Parlamentar, código 

TJGRP, no gabinete do Deputado Marcos Bruno, 

por solicitação do próprio Deputado, contida no 

processo nº 183746/2018. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

28 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 

ATO Nº 1584 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 DESIGNAR na forma do Artigo 52, § 1º e 

2º, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, FRANCIS TRISTÃO PIMENTA, matrícula 

nº 205235, para substituir DANILO SERGIO 

SALVADEO, matrícula nº 208756, no cargo em 

comissão de Coordenador Especial do Cerimonial, 

código CEC, no período de 07/12/2018 a 

21/12/2018, por motivo de férias. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

27 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1586 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e 

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

de outubro de 2017, publicada em 06 de outubro de 

2017, a qual regulamenta a concessão de assistência à 

saúde na forma de auxílio financeiro aos servidores 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

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

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

que consta no processo nº 183665, resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 

Resolução nº 4.971/2017 ao servidor ENÉIAS 

JONAS LUCAS SILVA OLIVEIRA, matrícula nº 

209592, ocupante do cargo em comissão de Técnico 

Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código TSGRP. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

28 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1587 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, e 

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

de outubro de 2017, publicada em 06 de outubro de 

2017, a qual regulamenta a concessão de assistência à 

saúde na forma de auxílio financeiro aos servidores 

da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

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

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

que consta no processo nº 183532, resolve: 
 

 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 

Resolução nº 4.971/2017 à servidora THAYSLINE 

OVANI APELFELER, matrícula nº 209587, 

ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ADGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

28 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1588 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

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

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

janeiro de 1994, ALEXANDRE LIPEK SPALA 

DEBOSSAN, do cargo em comissão de Assistente de 

Gabinete de Representação Parlamentar, código 

ASGRP, do gabinete do Deputado Dr. Hércules da 

Silveira, por solicitação do próprio Deputado. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

28 de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

ATO Nº 1589 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

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

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

janeiro de 1994, GENI DO CARMO ZAVARIS, do 

cargo em comissão de Assessor Júnior de Secretaria, 

código AJS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

28 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 
ATO Nº 1590 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

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

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

janeiro de 1994, JONAS FAGUNDES 

HONORATO, do cargo em comissão de Assessor 

Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 

Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

28 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

 
ATO Nº 1591 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, ALEXANDRE LIPEK SPALA 

DEBOSSAN, para exercer o cargo em comissão de 

Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 

Secretaria da Assembleia Legislativa. 



10 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 29 de novembro de 2018 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

28 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1592 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, JADSON JOSE CIRINO DA SILVA, para 

exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior da 

Secretaria, código AJS, da Secretaria da Assembleia 

Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

28 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1593 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 

1994, JOELMA COSTALONGA, para exercer o 

cargo em comissão de Assessor Sênior da Secretaria, 

código ASS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

28 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1594 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, da 

Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 

RENZO VASSALLO FREIRE, para exercer o cargo 

em comissão de Assessor Sênior da Secretaria, código 

ASS, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 

de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

ATO Nº 1595 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
 INCLUIR, na relação constante no Anexo I do 

Ato nº 2222, publicado no Diário do Poder Legislativo 

de 27/01/2011, a servidora: 

 

ANEXO I 
 

SERVIDORES DESIGNADOS PARA ATIVIDADE 

DE SEGURANÇA LEGISLATIVA 

 
NOME MATRÍCULA CARGO 

VERA LUCIA 

NASCIMENTO 
NOGUEIRA 

201571 

TÉCNICO 

LEGISLATIVO 
SÊNIOR 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 

de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

ATO Nº 1596 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

 CESSAR OS EFEITOS, do Ato nº 2222, 

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

servidora MARGARIDA MARIA VIEIRA BUENO, 

matrícula nº 203320, relativo à concessão da 

Gratificação de Risco de Vida. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 

de novembro de 2018. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
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ATO Nº 1597 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

CESSAR, os efeitos do Ato nº 1805, 

publicado em 11/10/2017, que concedeu a 

Função Gratificada Especial de Gestão de 

Contratos - FGEGC3, à servidora MARIA DA 

CONCEIÇÃO MOREIRA, matrícula nº 

27986-01, com o objetivo de acompanhar e 

fiscalizar a execução dos contratos vinculada à 

execução dos contratos nº 011/2017 e 012/2017. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 

em 28 de novembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 
 

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

 

(*) PORTARIA Nº 405 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 

legais, com base nas informações da CGRH, resolve, 
 

MARCAR as férias regulamentares do 

servidor abaixo relacionado: 
 

 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 

marcado 

Quantidade de 

Dias 

206708 

FERNANDO 

VAILANT SÁ 

PRADO CARREIRO 
2018 

11/12/2018 

a 

21/12/2018 

11 (onze) dias 

restantes 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

03 de julho de 2018. 
 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 

FABIANO BUROCK FREICHO 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
(*) Reproduzida por haver sido publicada com incorreção. 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 29.11.18 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 SESSÃO SOLENE Homenagem aos 71 Anos da Igreja do Evangelho Quadrangular. 

03h10 COMISSÃO DE 

INFRAESTRUTURA 

Reunião Ordinária 

05h20 CPI MÁFIA DOS 

GUINCHOS 

Reunião Ordinária 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai apresentar as técnicas conservacionistas adotadas na 

região Serrana Fluminense, principal polo agrícola do estado do Rio de Janeiro na 

produção de hortaliças, flores e aves. O trabalho realizado por pesquisadores da 

Embrapa e instituições parceiras, vem ajudando produtores, que após as 

enchentes de 2011 tiveram as propriedades agrícolas destruídas. 

08h00 STJ NOTÍCIAS Confira uma matéria especial  sobre crimes cibernéticos  

08h30 PANORAMA Telejornal com as principais informações do legislativo estadual. 

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

09h00 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária  

10h40 CPI MÁFIA DOS 

GUINCHOS 

Reunião Ordinária 

12h00 COM A PALAVRA O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é Marcos  Garcia, deputado 

estadual eleito pelo Partido Verde. 

12h30 MP COM VOCÊ A judicialização da saúde e os possíveis impactos da PEC 241/2016 no 

Sistema Único de Saúde (SUS) são alguns dos assuntos do MP com Você 

realizado com o promotor de Justiça e dirigente do Centro de Apoio 

Operacional de Implementação das Políticas de Saúde Cleto Vinicius Vieira 

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

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

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

fotografias e de uma experiência singular no local. 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA Conexão Ciência conversa com o professor Marcelo Sousa, da Universidade 

de Brasília. Ele fala sobre pesquisas relacionadas à nanotecnologia, bem 

como sua aplicação na biomedicina. 

14h00 A GRANDE 

REPORTAGEM 

O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande em 

diversidade, atrativos naturais e culturais. Apesar disso, o estado ainda não 

está na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai saber mais 

sobre as potencialidades e desafios do setor turístico no Espírito Santo. 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais informações do legislativo estadual. 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS 

DO ES 

Trabalhos do Tribunal de Contas do ES. 

18h00 COM A PALAVRA O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é Marcos  Garcia, deputado 

estadual eleito pelo Partido Verde. 

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

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

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

fotografias e de uma experiência singular no local. 

19h00 SESSÃO SOLENE (V) Comemoração aos 30 Anos da Igreja Batista em Mata Da Praia. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais informações do legislativo estadual. 

22h15 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe a artista capixaba Bárbara Greco, que se revela no 

cenário musical com um Forró irreverente e versátil, que vai do Baião ao 

Maracatu. 

22h45 MP COM VOCÊ A judicialização da saúde e os possíveis impactos da PEC 241/2016 no 

Sistema Único de Saúde (SUS) são alguns dos assuntos do MP com Você 

realizado com o promotor de Justiça e dirigente do Centro de Apoio 

Operacional de Implementação das Políticas de Saúde Cleto Vinicius Vieira 

Pedrollo. 

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

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

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

fotografias e de uma experiência singular no local. 

23h45 COM A PALAVRA O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é Marcos Garcia, deputado 

estadual eleito pelo Partido Verde. 

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

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

 

 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

DÉCIMA OITAVA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 

DE NOVEMBRO DE 2018. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, para ensejar o início da sessão, 

registram presença os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Bruno Lamas, Cláudia Lemos, 

Dary Pagung, Doutor Hércules, Enivaldo 

dos Anjos, Erick Musso, Esmael de Almeida, 

Euclério Sampaio, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Hudson Leal, Jamir Malini, Luiz 

Durão, Marcelo Santos, Nunes, Padre 

Honório, Pastor Marcos Mansur, Raquel 

Lessa, Sandro Locutor, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - 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 - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Há quorum para abertura da sessão, de acordo 

com o painel eletrônico. 

Solicito também à Secretaria Geral da Mesa 

que possa fazer a questão das justificativas dos 

deputados que chegaram agora, a posteriori, já na 

extraordinária, tendo em vista que a sessão foi de 

apenas cinco minutos, para que pudéssemos entrar, 

então, na Ordem do Dia, assegurando a fase das 

Comunicações, e os deputados chegaram num 
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horário. Então, pedir à Secretaria Geral da Mesa que 

providencie dos deputados que chegaram nesta 

sessão. 

Deputada Raquel Lessa, proceder à leitura de 

um versículo da Bíblia. 

 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Salmos, 37:3) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Enivaldo dos Anjos, proceder à 

leitura da ata da sessão anterior. 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) - Senhor presidente, por 

solicitação do Deputado Euclério Sampaio, vou 

considerar a ata como lida. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Ata aprovada como lida. 

Passamos à Ordem do Dia. 

1. Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 294/2018. 

Convoco a Comissão de Finanças, Deputado 

Dary Pagung. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DARY PAGUNG - PRP) - Senhor presidente, só 

um tempinho. 

Estou aguardando o projeto de lei. Enquanto 

o projeto não chega em mãos, vou convocar a 

comissão. 

Deputado Gildevan Fernandes está presente; 

Deputado Enivaldo dos Anjos, presente; Deputado 

Jamir Malini, presente; Deputado Euclério Sampaio, 

presente; Deputado Hudson Leal, presente.  

Há quorum na comissão. 

Convoquei a Comissão de Finanças, há 

quorum. 

Passo a relatar o projeto de lei que visa 

abertura de crédito suplementar no valor de cento e 

noventa e dois milhões, oitocentos e sessenta e sete 

mil, novecentos e oitenta reais e noventa centavos em 

favor da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, 

Ministério Público do Estado do Espírito Santo, 

Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, 

da Secretaria de Estado da Educação, da Secretaria da 

Saúde, Secretaria de Segurança Pública e Defesa 

Social e da administração geral a cargo da Secretaria 

de Estado da Fazenda, motivado por insuficiência e 

dotação, visando atender a despesas. 

Nosso parecer é pela sua aprovação. 

Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Como vota o Deputado Enivaldo dos Anjos? 

(Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Euclério Sampaio? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado José Esmeraldo? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Hudson Leal? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Jamir Malini? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputada Eliana Dadalto? (Pausa)  

Senhor Presidente, aprovado na Comissão de 

Finanças e devolvo à Mesa Diretora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

presidente. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Doutor Rafael Favatto 

e Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Bruno. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Gostaria 

de encaminhar. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - V. Ex.ª tem a palavra. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

presidente, senhores deputados, público presente, 

especialmente os capixabas que nos acompanham 

através da TV Assembleia, há um clima favorável à 

aprovação do projeto de lei em discussão, 294, 

oriundo do Governo do Estado, chegado à 

Assembleia anteontem. Há, inclusive, uma tendência 

do Deputado Bruno Lamas em votar favorável à 

matéria. Porém, na condição de legislador, de fiscal 

dos atos do Poder Executivo, tenho, sim, alguns 

questionamentos a solicitar. Especialmente à 

liderança de Governo, Deputado Marcelo Santos, e 

ao Deputado Dary Pagung, da Comissão de Finanças.  

O projeto de autoria do Governo do Estado 

visa à abertura de crédito suplementar no valor 

aproximado de cento e noventa e três milhões de 

reais, em favor da Assembleia Legislativa, Tribunal 

de Justiça, Ministério Público, Secretaria de Estado 

dos Transportes, Secretaria da Educação, Secretaria 

da Saúde, Secretaria de Segurança Pública e Defesa 

Social, da Administração Geral a cargo da Secretaria 

da Fazenda, motivado por influência de dotação e 

visando atender diversas demandas.  

Considerando que a Mensagem 

Governamental n.º 172/2018 o valor do crédito 

suplementar é de cento e noventa e dois milhões, 

oitocentos e sessenta e sete mil, novecentos e oitenta 

e noventa centavos, conforme alíneas "a" até "p"; 

considerando que nos anexos I, II e III os valores 

indicados não correspondem ao valor final do 

proposto pelo Governo do Estado; considerando que 
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efetuando as contas, Deputado Marcelo Santos e 

Deputado Dary Pagung, todas as anulações que serão 

efetivadas e todos os créditos que serão 

suplementados, fica faltando o valor aproximado de 

quarenta milhões de reais para que se chegue ao valor 

final do projeto. 

Venho neste momento questionar até mesmo 

a legalidade. Tenho o intuito de votar, mas é preciso 

esse esclarecimento, e solicitar explicações do líder 

do Governo e da Comissão de Finanças quanto aos 

valores constantes nos anexos, bem como os valores 

que serão anulados e suas especificações e, 

consequentemente, dos valores que serão 

suplementados.  

Ora, fica evidenciado que se vamos realizar a 

abertura de crédito suplementar no valor de cento e 

noventa e dois milhões, logo o valor anulado deverá 

ser idêntico. 

Parece-me que há já uma justificativa, isso é 

muito bom, que ela esteja realmente na Casa, de que 

esse recurso seja fruto de superávit, lucros do 

BNDES. Mas o que fica em alerta, cento e noventa e 

três milhões de crédito suplementar. O valor, a 

origem de onde está sendo retirado e para onde o 

recurso está indo constam nos anexos I, II e III do 

projeto. Porém, se somarmos os valores dos anexos I, 

II e III, que é - volto a repetir - para onde essas 

despesas vão, há uma diferença de mais de quarenta 

milhões de reais em relação ao valor total 

suplementado. Volto a dizer: há rumores, até porque 

um dos artigos do projeto fala que é um superávit, 

não cita que é do Bandes, mas parece que é do 

Bandes.  

E como esses quarenta milhões de reais, da 

forma como está, vão ficar soltos, soltos para livre 

investimento do Governo do Estado, gostaria de 

saber também qual é a definição desse investimento? 

Para que o Estado pretende usar e onde ele pretende 

usar esses quarenta milhões de reais? É para 

repasse de convênios?  Obras não faz sentido, 

realização de obras, por conta do empenho, por 

conta de toda a burocracia, todos os entraves, toda 

a legalidade que antecede a realização de obras de 

um Governo que está finalizando.  

Então, nós estamos aprovando uma matéria 

- volto a dizer que tenho uma tendência a votar 

favorável em caso de explicação - porque tem aqui 

embutido o abono do servidor, e estou favorável ao 

abono do servidor público; aqui tem recurso para o 

Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para 

várias secretarias que consideramos importantes. 

Porém, há quarenta milhões de reais soltos, voando, 

batendo asas aqui dentro desta matéria que precisa de 

um esclarecimento maior.  

  

(Registra presença o Senhor 

Deputado José Esmeraldo) 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com a palavra, para discutir, 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.  

  Alguns questionamentos feitos pelo 

Deputado Bruno Lamas eram questionamentos que 

eu também faria, mas já foi dito, não vou repetir aqui 

a questão do questionamento da origem desse 

dinheiro. Agora, as minhas ponderações sobre essa 

questão são outras.   

Temos um mês, basicamente, para terminar o 

atual Governo. A suplementação feita neste 

momento, e quando se observa aqui parte disso, para 

onde está indo, boa parte disso não é emergencial, ou 

seja, poderia ter deixado isso para o próximo 

Governo.  

Então, por exemplo, acompanhando o 

projeto, diz que parte disso é para implantação, 

pavimentação e recuperação de malha rodoviária, 

recuperação de obras de arte, serviço de consultoria, 

modernização de gestão e tecnologia, quer dizer, se o 

Governo atual não fez isso em quatro anos, por que a 

preocupação, agora, de fazer neste momento?  

Para um Governo que tentou criar a imagem 

de grande responsável, de grande administrador e que 

vendeu essa imagem, não fica nem bem colocar 

questão de suplementação. Talvez uma parte dessa 

suplementação fosse necessária para este momento, 

mas os cem por cento, com certeza, não são porque a 

própria justificativa mostra isso em função de que 

vários pontos não são emergenciais, ou seja, poderia 

deixar isso para o próximo Governo analisar a melhor 

forma de fazer isso e se essa suplementação é 

realmente prioridade num momento em que se sabe 

que a economia enfrenta dificuldades. Então, as 

questões têm que ser por prioridade. Assim, as 

prioridades do Estado, no momento, são essas? E 

mais: são emergenciais? Muito claramente não são. 

Portanto, creio que além dos 

questionamentos feitos pelo Deputado Bruno Lamas, 

há de se questionar por que a suplementação para 

parte disso, se não são questões emergenciais. Se o 

Governo não fez isso em quatro anos, por que fazer 

agora? 

 Então, o mais racional, e vindo 

principalmente de um governador que se diz grande 

administrador e preocupado com contas públicas, isso 

deveria ter deixado para o próximo Governo porque 

este já acabou, praticamente.  

Muito obrigado, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

Os deputados que o aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Deputado Sergio 

Majeski.  

À Secretaria para extração dos autógrafos.  

O Deputado Bruno votou favorável, mas quer 

justificar o voto.  
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V. Ex.ª está com a palavra.  
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 

Presidente, faço daqui mesmo.  

Quero aqui lamentar profundamente a falta 

do esclarecimento e do debate.  

Não quero questionar o perfil, nem a 

competência do líder ou do vice-líder. Sei que 

tivemos momentos aqui, por exemplo, com o 

Deputado Rodrigo Coelho, quando fazia a liderança, 

em que tínhamos uma explanação detalhada do que 

iríamos votar.  

É uma situação muito complicada para um 

deputado, para uma deputada votar uma matéria desta 

porque se vota contra, colocam o discurso na rua de 

que votou contra abono para servidor. E não existe 

parlamentar que é contra abono para servidor, como 

disse o Deputado José Esmeraldo.  

Desconheço parlamentar que não tem 

vontade de dar o abono para o servidor. Mas daí 

também, como está tudo embutido, tem recurso para 

o pessoal, questão pessoal, para rubrica pessoal do 

Tribunal de Justiça, do Ministério Público, de 

diversas secretarias, inclusive para a Assembleia 

Legislativa, a gente também é obrigado a votar um 

todo onde demos hoje, aqui, um cheque em branco ao 

Governador Paulo Hartung de mais de quarenta 

milhões de reais. Essa é a verdade!  

Se ele suplementa cento e noventa e quatro 

milhões, se ele dá o destino de cento e cinquenta 

milhões, falta dizer o que ele quer fazer, o que ele 

fará com os outros quarenta. Isso não significa que 

não vamos fiscalizar. Continuo o trabalho, até porque 

o deputado tem a prerrogativa dos seus requerimentos 

e solicitação de documentos, mas é estranho. É muito 

estranho!  

Continuo achando que isso, esse tipo de 

atitude, vai à contramão da história do Governador 

Paulo Hartung, da sua bonita história que construiu 

neste estado, da sua honrosa história que construiu 

neste estado ao longo de seus mandatos. Nesta reta 

final parece que está valendo tudo, até mandar 

mensagem, que não tem justificativa, de quarenta 

milhões. Se fosse quatrocentos reais já seria o 

bastante, mas quarenta milhões de reais!  

Então, é dado um voto de confiança e, volto a 

dizer, é impossível votar contra abono de servidor, é 

desumano votar contra abono de servidor. Mas, 

agora, esses quarenta milhões redobra a 

responsabilidade de fiscalizar faltando trinta dias para 

terminar esse Governo.  

É este o meu desabafo aqui, nesta manhã, 

apesar de elogiar a sabedoria e inteligência de quem 

redigiu, da equipe lá do Governo, porque amarra as 

coisas de uma forma que deixa o Plenário numa 

situação delicada para votação da matéria. E eu aqui 

digo que respeito mesmo o voto e a posição de cada 

parlamentar. 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Peço a palavra para justificar voto, 

deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Theodorico Ferraço, para justificar 

voto. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - Prestei atenção no discurso do Deputado 

Bruno Lamas em que ele não conseguiu localizar 

cerca de quarenta milhões, o destino desses recursos. 

Do jeito que foi inteligentemente manobrado pelo 

Governo, juntando problema de funcionários 

públicos, Ministério Público, Justiça, ele englobou 

tudo de tal maneira que até cheguei a pedir ao Dary 

Pagung que na Comissão de Finanças fizesse essa 

separação para a gente saber o que estava votando. 

Mas, votei favorável porque realmente mexe com 

pagamento de funcionários, há uma justificativa de 

recursos para a saúde, para a educação. 

Mas, queria lembrar aqui um episódio que 

todos os deputados são testemunhas. A Assembleia 

se reuniu com o Governador do Estado, foi lá e 

devolveu um cheque pessoal de vinte e cinco 

milhões. Enivaldo estava junto, fazia parte da Mesa, e 

todos os deputados. Ali ficou decidido que aquele 

dinheiro era sagrado, seis milhões e meio, para fazer 

uma UTI no hospital de Iúna e quatro milhões e 

duzentos para o Hospital Infantil. Até hoje os 

recursos não foram entregues. 

Eu acredito que nesses quarenta milhões, que 

o Bruno Lamas reclama, que o governador 

naturalmente quer se sair pelo menos bem honrando 

com a palavra com os deputados e até com as torres 

móveis de telefone móvel que também se 

comprometeu. E o Enivaldo foi o responsável de 

levar as reivindicações dos deputados, e até agora as 

torres a maioria tomou Doril.  

E, lá em Iúna, o hospital está esperando pelo 

governador que disse lá: Não cobrem do Ferraço e 

nem de qualquer deputado, porque o dinheiro já está 

em minhas mãos. Vai fazer aniversário e ele não 

entregou ao hospital seis milhões e meio do 

compromisso feito com a Assembleia Legislativa, daí 

porque ainda quero acreditar.  

Sou homem de oposição, graças a Deus. Não 

sei o meu destino futuro. Sei que lá em Brasília o 

DEM está sendo muito bem tratado. Aqui, no 

Espírito Santo, a gente não sabe ainda o que vai 

acontecer, mas lá, ontem, mais um ministro do DEM 

foi indicado pelo senhor Bolsonaro. Eu quero ver se 

este Governo, antes de terminar, vai em Iúna entregar 

o cheque e dizer: A Assembleia Legislativa devolveu 

o dinheiro, economia de todo mundo, e eu venho aqui 

honrar com a minha palavra na derradeira hora da 

minha despedida do Governo do Estado. 

 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Luzia Toledo) 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Sergio Majeski, para justificar 

voto. 
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O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Eu 

votei contrário ao projeto. É aquilo que já foi dito 

aqui: se colocou jabutis no mesmo projeto para 

amarrar o posicionamento dos deputados. No entanto, 

isso aqui é a Casa de Leis. O campo do debate é este 

local. E pode, sim, se alterar, é aqui o momento de se 

alterar e se emendar projetos provenientes do 

Governo. 

Como já havia sido questionado, eu reforcei 

os questionamentos do Deputado Bruno Lamas em 

que não se sabe para onde vão cerca de quarenta 

milhões que serão suplementados. Então, por que eu 

vou votar? Aqui não está dizendo em nenhum local 

que esse dinheiro é específico para abono de 

funcionário também. Não tem isso específico no 

próprio projeto.  

Eu não vou emprestar o meu nome para 

avalizar um projeto como este do Governo, sem que 

as coisas se esclareçam. Porque os esclarecimentos 

foram pedidos e não foram dados. Então, se 

alguém tivesse justificado muito claramente: Olha, 

é isso, é isso, é por isso, etc. Ou, se não há nada, se 

não há o que esconder, por que não está escrito, 

explicitamente, aqui no projeto? 

Eu, em nome da coerência, do bom senso, 

não vou votar. Respeito os deputados que votaram 

a favor - cada um aqui tem a sua opinião, isso aqui 

é uma democracia -, mas eu não vou. Isso não 

significa, de forma nenhuma, querer jogar a 

questão de que votou contra o abono, ou seja lá o 

quê dos funcionários. Não! Não é esta a questão. A 

questão é que o projeto foi feito de tal forma para 

engambelar a compreensão da necessidade do que 

está sendo suplementado. Tão somente isso! Minha 

conduta é esta, e pronto! O Governo que explicasse 

e esclarecesse, ou alguém que falasse em nome do 

Governo deixasse muito claro qual é o destino de 

todo esse dinheiro suplementado, porque, muito 

claramente, não está.  

Além disso, como eu já tinha dito aqui, na 

fase da discussão, existe uma série de questões que 

não são emergenciais. E fica a dúvida por que o 

Governo, agora, no apagar das luzes, resolve 

liberar verba para questões que não são 

emergenciais, e não são, em boa parte, prioridades. 

Muito obrigado, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - 2. Projeto de Lei Complementar n.º 26/2018.  

Já de comum acordo, as comissões conjuntas 

serão presididas pelo Deputado Gildevan Fernandes. 

 
(2. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei 

Complementar n.º 26/2018) 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PTB) - Senhor 

Presidente Erick Musso, Vice-Presidente Marcelo 

Santos, Secretária Raquel Lessa, 2.º Secretário 

Enivaldo dos Anjos, na companhia do Doutor Rafael 

Favatto, quero, inicialmente, enaltecer a postura da 

Mesa Diretora, postura republicana de consenso, de 

entendimento e de construção para que nós 

chegássemos a este momento de apreciação desta 

matéria. 

Acho que é algo construído com humildade e 

sabedoria dos dois Poderes. Nós recebemos aqui a 

presença do Presidente do Tribunal de Justiça, 

Doutor Sérgio Gama, por duas oportunidades, doutor 

Sérgio Gama e o Desembargador Bravin, 

coordenador dos Juizados Especiais, desse programa, 

que nós passamos a apreciar através da Mensagem n.º 

02/2018, Projeto de Lei Complementar n.º 26, que 

altera o Projeto de Lei Complementar 234. 

Nós convocamos as Comissões reunidas de 

Justiça e de Finanças, agradecendo aqui a confiança 

do Deputado Dary Pagung, Presidente da Comissão 

de Finanças. Há quorum nas duas comissões.  

Avocamos para relatar a matéria e relatamos 

por sua constitucionalidade, legalidade e por sua 

aprovação, entendendo que a virtualização dos 

processos nos Juizados Especiais não trarão nenhum 

prejuízo para o interior, para a capital. Muito pelo 

contrário, nós teremos aí a otimização dos recursos 

disponíveis, fazendo com que as estruturas do 

Tribunal de Justiça e dos Juizados Especiais possam 

atender de acordo com o aumento da demanda em 

cada região.  

O Norte do Espírito Santo, por exemplo, tem 

um elevado número de ações; nós temos muito mais 

demandas do que no Sul do estado. Dessa forma, nós 

somos beneficiados ao aprovarmos esse projeto, que 

vai dar agilidade, vai fazer com que o Tribunal de 

Justiça possa atender a todas as regiões, sem o 

aumento de pessoal, pelo contrário, otimizando a 

estrutura já existente.  

Por tudo isso, nós enaltecemos o projeto. 

Relatamos pela sua constitucionalidade, legalidade e 

aprovação, colocando em discussão. (Pausa) 
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Gostaria 

de discutir. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PTB) - Para discutir 

a matéria, concedemos a palavra ao Deputado Bruno 

Lamas. Logo após, o Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Muito 

obrigado, Deputado Gildevan, que, como diz o 

Deputado José Esmeraldo, está feliz da vida com as 

represas transbordando de água no Norte do nosso 

estado. Alguns chegam a dizer que, além da obra, foi 

aquele seu vídeo lá abençoado. Que bom para o 

Norte do estado essa represa e saber que tem essa 

água reservada. 

Mas em relação à matéria em discussão, 

quero manifestar a minha satisfação e a minha 

confiança no Tribunal de Justiça e na pessoa do 
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Desembargador Sérgio Gama e Desembargador 

Bravin. Aqui, estiveram em um reunião promovida 

pelo presidente da Casa, Erick Musso, e pude 

participar, e explanaram por quase duas horas detalhe 

por detalhe da matéria. Há anexado na matéria uma 

certidão de que não há impacto financeiro, ou seja, 

não tem um centavo de custo a mais para os 

capixabas a aplicação dessa lei que vai modernizar.  

Quando ela começou, essa questão da 

modernização, a inserção da tecnologia nos 

processos, muitos advogados, muitos que usam da 

Justiça tiveram dificuldade, mas hoje é uma realidade 

indispensável, e a cada dia será mais. Essa 

reorganização, inclusive, na explanação que foi feita, 

o Norte do Espírito Santo passa a ser muito 

beneficiado com o reforço, com a presença mais 

efetiva de juízes e da Justiça. Tendo alguns casos em 

que as pessoas têm que se deslocar muito, a uma 

distância muito grande, para buscar a Justiça em 

algumas regiões, especialmente do Norte do estado. 

Faço aqui um comparativo. Votar um projeto 

dessa natureza, ao contrário do que votamos 

anteriormente, é muito tranquilo, traz muita paz ao 

nosso coração e à nossa consciência. O 

Desembargador Annibal, aqui citado por algumas 

vezes em meus pronunciamentos ao longo deste 

mandato, esteve aqui na Assembleia logo no início 

desta legislatura e pedia um voto de confiança aos 

senhores deputados e deputadas em ajustes robustos 

que precisavam ser feitos, inclusive, a prorrogação do 

salário dos servidores do Judiciário. Uma votação 

difícil, dura, um voto difícil de se proferir aqui no 

Parlamento capixaba. Mas ele dizia que iria fazer o 

corte na carne, que iria adequar o orçamento do TJ 

à Lei de Responsabilidade Fiscal. Fez e fez acima 

da média. Não é mais o presidente, mas deixou um 

legado importante e deixou um sentimento ainda 

mais forte: o da palavra cumprida.  

Vem o Desembargador Sérgio Gama e é 

apenas a segunda vez que ele solicita algo à 

Assembleia Legislativa ao longo do mandato que 

exerce. Fez um projeto logo no início do seu mandato 

tratando do remanejamento interno, também sem 

impactos financeiros e, agora, solicita este.  

Conclusão: aí está a fórmula da 

transparência; aí está a fórmula do diálogo; aí está a 

humildade na essência, de vir conversar, de explicar, 

de ter paciência de aguardar o Parlamento se 

manifestar, de ter o debate com foco, como estamos 

fazendo aqui agora, para todo o estado. Então, está de 

parabéns o TJ pela forma como conduziu e, inclusive, 

pela matéria. Ao contrário da matéria anterior que, 

volto a repetir, de forma apressada, em vinte quatro 

horas, o Governo quer, pede e usa o Regimento para 

votar uma matéria de cento e noventa e quatro 

milhões e ganhar um cheque em branco de quarenta 

milhões de reais, que ninguém sabe nem para onde 

que vai. Tem que ir, lógico, para um lugar correto, 

não estou dizendo que não vá, mas quarenta milhões 

de reais que vão ficar aí batendo asas durante os 

próximos trinta dias à livre escolha do Governo do 

Estado para investir, ou para aplicar, ou para 

conveniar, ou para gastar seja o que for.  

Então, manifesto, Deputado Gildevan, aqui, 

na sua pessoa, presidindo esta Comissão, o seu 

empenho, ontem, aqui, a capacidade de diálogo que 

foi estabelecida para que a matéria fosse votada, hoje. 

E antecipo o meu voto favorável à matéria, confiando 

plenamente no Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PTB) - Obrigado 

pelas palavras.  

Continua em discussão. (Pausa) 

Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Eu li 

este projeto. A gente vem acompanhando desde o 

tempo que o desembargador esteve aqui e, 

obviamente, nós tentamos ouvir as pessoas que estão 

envolvidas nisso também, não é? Advogados, pessoas 

do Judiciário.  

Uma questão, são três Turmas Recursais: 

aqui, na Grande vitória; uma no Norte e uma no Sul. 

E o problema seria a do Norte, que estaria 

sobrecarregada. Mas o problema é só isso ou há um 

problema também da questão de que os juízes e os 

funcionários realmente cumprem com o tempo que 

deveriam estar em cada uma dessas regiões? 

Outra questão que imagino, e aí estou 

questionando mesmo para de repente, quem sabe, 

quem conversou com o desembargador, com o 

presidente do Tribunal, saiba responder. Se serão... 

As cinco turmas existentes, hoje, serão concentradas 

aqui em Vitória. Então, vai diminuir o tempo das 

demandas do Norte, mas na média, vai aumentar o 

tempo dos demais processos. Então, não haveria de 

se pensar numa outra solução para agilizar a Turma 

Recursal do Norte e não concentrar tudo isso aqui na 

Grande Vitória, uma vez que, na média, é 

verdadeiro? Na média, os processos vão ter o mesmo 

tempo.  

Então, onde não havia problemas, se é que 

não havia, no Sul e aqui na região da Grande Vitória, 

o tempo de andamento dos processos será maior. 

Então, assim, ainda não entendi plenamente a 

vantagem disso. E a questão alegada por advogados 

também, a questão da dificuldade da sustentação oral 

daqueles que moram fora da Grande Vitória. 

É claro que o Deputado Gildevan Fernandes 

disse que pode ser feito de forma virtual. Agora, isso 

sempre funciona? Isso dá certo? Existe estrutura para 

isso, mesmo, para fazer sustentação oral por 

videoconferência? Essa estrutura já existe? 

Então, assim, são questões que me causam 

dúvidas, desse projeto. Assim, onde é que este 

projeto traz benefício para a coletividade, uma vez, 

Deputado Marcelo, o senhor que talvez esteja mais 

acompanhando mais esse processo - e não sei se o 
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senhor ouviu o que eu disse antes -, que se o 

problema maior é na região Norte e uma vez 

concentrando isso aqui, em Vitória, aumenta a média 

de tempo. Então, que os processos andarão da região 

da Grande Vitória e para o Sul do estado, não é? 

Então, são questões que não estão claras para mim. 

Se essa é a solução que deveria ter sido encontrada, 

verdadeiramente. Muito obrigado, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PTB) - Atendendo a 

observação do nosso presidente da nossa Comissão 

de Finanças, Deputado Dary Pagung, nós fazemos a 

leitura correta, uma vez que esse projeto propõe 

promover a adequação da Lei Complementar n.º 234, 

de 18 de abril de 2002, de modo a reorganizar a 

competência das Turmas Recursais que integram o 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais.  

Feita a leitura correta, não havendo nada, 

ninguém mais que queira discutir, passo à votação.  

Como vota a Deputada Janete de Sá? (Pausa) 

Com o relator, na Comissão de Justiça. 

Como vota a Deputada Raquel Lessa? 

(Pausa) 
Também com o relator. 

Como vota o Deputado Doutor Rafael 

Favatto? (Pausa) 

Com o relator. 

Como vota o líder do Governo, Deputado 

Marcelo Santos? (Pausa) 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GILDEVAN FERNANDES - PTB) - Com o 

relator. 

Deputada Luzia Toledo? (Pausa) 

Acompanha o relator. 

Eu queria colher o voto da Deputada Luzia 

Toledo na mesma sequência dos votos femininos, 

mas ela ainda não se encontrava na cadeira.  

Como vota o Deputado Esmael de Almeida? 

(Pausa) 

Com o relator.  

Mais uma vez, agradecendo as palavras e 

colhendo o voto do Deputado Bruno Lamas. (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Amaro Neto? (Pausa) 

Com o relator. 

Deputado Padre Honório? (Pausa) 

Com o relator.  

Na Comissão de Justiça, aprovado por todos 

os membros. 

Colho o voto dos membros da Comissão de 

Finanças. 

Deputado Dary Pagung? (Pausa) 

Com o relator.  

Deputado José Esmeraldo? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputada Luzia Toledo? (Pausa)  

Com o relator. 

Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 

Com o relator. Como sempre, me 

acompanhando. Agradeço a V. Ex.ª.  

Deputado vice-líder do Governo, Jamir 

Malini? (Pausa) 

Com o relator.  

Deputado Freitas? (Pausa)  

Com o relator, com o relatório e pela 

aprovação da matéria.  

Deputado Esmael de Almeida? (Pausa) 

Com o relator, com o amigo, com o irmão.  

Aprovado nas comissões reunidas.  

Devolvo a matéria ao Senhor Presidente 

Erick Musso, agradecendo a oportunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Em votação.  

O painel está aberto para votação. 

Por se tratar de PLC, os deputados que 

votarem SIM aprovam a matéria; os que votarem 

NÃO, rejeitam. (Pausa) 

 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 

Deputado Marcelo Santos para encaminhar 

voto. (Pausa) 

Quer não.  

O painel está aberto. (Pausa) 

Já computamos aqui, dezessete votos. 

(Pausa) 

Dezoito.  
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Enquanto 

há votação, posso fazer um registro, senhor 

presidente? 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Claro. Até dois.  
 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Há um 

internauta, um capixaba acompanhando atentamente 

os trabalhos aqui, lá da terra da Deputada Raquel 

Lessa, lá de Pancas. Quero mandar um abraço para 

ele, o Virgílio Braga, que é presidente do PSB de 

Pancas. Obrigado por acompanhar os trabalhos da 

Assembleia Legislativa.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Vou proclamar o resultado.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votam os 

Senhores Deputados Euclério 

Sampaio, José Esmeraldo e Luiz 

Durão) 

 

(Votam SIM os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Cláudia Lemos, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Doutor 

Rafael Favatto, Enivaldo dos 
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Anjos, Esmael de Almeida, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Hudson Leal, 

Jamir Malini, Janete de Sá, Luzia 

Toledo, Marcelo Santos, Nunes, 

Padre Honório, Pastor Marcos 

Mansur, Raquel Lessa, Sandro 

Locutor, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço.) 
Vinte e três votos, vinte e dois SIM, zero 

NÃO, uma abstenção.  

Aprovado.  

À Secretaria para extração dos autógrafos.  

 

3. Veto parcial ao Projeto de Lei n.º 7.000. 

 

(3. Discussão única do veto parcial 

aposto ao Projeto de Lei n.º 

278/2018) 

 

Em votação.  

O painel está aberto para votação.  

Os deputados que votarem SIM mantêm o 

veto; os que votarem NÃO, rejeitam. (Pausa) 

 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 

O Deputado Marcelo Santos vai encaminhar, 

haja vista que se trata de um veto do Governo.  

  

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - É 

apenas um veto parcial, que eu havia conversado com 

os colegas deputados. É sobre uma emenda. O que 

essa emenda corrige? Ela quer garantir que o 

medicamento genérico tenha um tratamento melhor 

porque é ele que alcança a classe mais pobre. Foi 

vetado e eu encaminho para que nós possamos 

derrubar o veto parcial atendendo à solicitação de 

diversos.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - O líder do Governo, então, encaminha pelo 

NÃO.  
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Como líder do 

Partido Socialista Brasileiro, quero encaminhar para a 

derrubada do veto, uma vez que esse veto inclui 

tributos em cima do desconto do medicamento 

genérico, e nós precisamos tirar o imposto sobre o 

desconto que é dado no medicamento genérico para 

melhorar o preço do medicamento genérico ao 

consumidor. Portanto, eu encaminho contra o veto, 

pela derrubada do veto, em favor do preço baixo do 

medicamento genérico.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Projeto que tem a convergência da liderança 

do Governo, atual e futuro, pela derrubada do veto. 

(Pausa) 

V. Ex.ª terá a palavra. (Pausa) 

 

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 

presidente, depois da Deputada Janete, eu quero 

justificar meu voto, por favor.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Com certeza.  

Vou proclamar o resultado. (Pausa) 

Deputado Dary Pagung e Hudson Leal, essa 

bancada que já foi PRP. Continuam unidos, com 

certeza. 

Deputada Luzia. (Pausa) 

Mais algum deputado? (Pausa) 

Deputada Raquel? (Pausa) Votou. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Pela ordem, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado José Esmeraldo. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Parabenizar o nosso Deputado Enivaldo, que fica só 

nesse celular aí - ele não olha, não. Levanta a cabeça! 

-, pelo seu projeto. Eu nunca vi tanto NÃO. Você 

realmente demonstra que tem uma força grande neste 

plenário, e não só você, como também o seu projeto é 

um projeto de interesse social. Poderia até dizer que é 

um projeto Bolsonaro. Para mim, não sei para os 

outros, mas, para mim, é Bolsonaro. Projeto bom! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Isso aí! 

Vou proclamar o resultado. 

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votou o 

Senhor Deputado Euclério 

Sampaio) 

 

(Votam NÃO os Senhores 

Deputados Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Cláudia Lemos, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Doutor 

Rafael Favatto, Enivaldo dos 

Anjos, Esmael de Almeida, Freitas, 

Gildevan Fernandes, Hudson Leal, 

Jamir Malini, Janete de Sá, José 

Esmeraldo, Luiz Durão, Luzia 

Toledo, Marcelo Santos, Nunes, 

Padre Honório, Pastor Marcos 

Mansur, Raquel Lessa, Sandro 

Locutor, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço.) 
 

Zero SIM; vinte e quatro NÃO; uma 

abstenção. 

Fica rejeitado o veto. 

Encaminhe-se ao governador para 

promulgação. 

Deputada Janete de Sá para justificar voto; 

logo em seguida, Deputado Bruno Lamas. Depois, 
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vamos à fase das Comunicações, conforme acordo 

estabelecido. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 

presidente, senhores deputados e deputadas, o nosso 

voto também é pela derrubada do veto, porque a 

gente compreendeu e existe, inclusive, entendimentos 

nesse sentido de que você reduzir a alíquota de 

imposto de circulação de mercadoria em cima da 

medicação genérica, vamos estar contribuindo, de 

forma significativa, para reduzir mais ainda os preços  

dos genéricos junto à população mais carente ou mais 

pobre, que precisa, que compra esses medicamentos, 

porque não têm condição de comprar o de marca. 

No nosso país, na época de Fernando 

Henrique Cardoso, nós conseguimos quebrar esse 

monopólio de não se poder fazer medicação com os 

mesmos fármacos, com as mesmas drogas de 

medicações que têm rótulos das grandes produtoras 

desses medicamentos, dos grandes fabricantes, que 

não são nem nacionais, que são internacionais e que 

impunham o preço dessas medicações no nosso país. 

Com essa quebra desse paradigma, e podendo 

o Brasil fazer medicações similares e medicações 

exatamente iguais às que têm esses rótulos, às que 

têm esses nomes antigos de fabricantes internacionais 

e nacionais, com isso o que aconteceu? Nós 

barateamos, de forma significativa, essa medicação, 

que hoje é disponibilizada para a sociedade de nosso 

país, e podemos, com essa atitude de dar um 

tratamento diferenciado a essa medicação, estar 

oportunizando que todas as pessoas que queiram ter 

os mesmos medicamentos, mas que são genéricos, 

possam tê-los num custo melhor ainda, acabando, 

reduzindo esse monte de farmácias que vem, que 

está se instalando, todos os dias, em nosso estado, 

que vem dos mais diversos locais do país. É a 

indústria da farmácia no nosso estado. 

Por virem de fora, têm um valor menor na 

medicação desses rótulos, que são os rótulos 

tradicionais, e a medicação genérica acaba saindo 

mais cara, mais caro o ICMS dele, que hoje é na base 

de dezessete por cento. Caindo para doze, vai ter uma 

redução significativa, e aí ele se iguala a essa 

medicação que vem de fora e que é, hoje, bastante 

comercializada por essas farmácias, que são fachada 

e que não têm a sua origem no Espírito Santo. 

Então, penso que aqui a gente, com essa 

atitude nossa, essa compreensão da bancada 

capixaba, dos deputados capixabas e também do 

próprio Governo, que inicialmente vetou essa 

matéria, com essa compreensão, a gente vai estar 

contribuindo, de maneira significativa, com a nossa 

população. 

Quero agradecer ao Deputado Enivaldo dos 

Anjos, que teve essa iniciativa de colocar essa 

emenda que, agora, volta a ser resgatada neste projeto 

de grande utilidade pública. 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Vamos à fase das Comunicações. 

Com a palavra o Deputado Luiz Durão. 

(Pausa) 
O Deputado Luiz Durão declinou. Com a 

palavra a Deputada Luzia Toledo.  

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (MDB) - 

Senhor Presidente?  

Falar com o Deputado Enivaldo para ele 

agradecer - está certo? - aos deputados que 

derrubaram o veto, porque é a primeira vez na 

história deste Parlamento, deste mandato agora que 

estamos nele, que um veto é derrubado por 

unanimidade. Faltou de V. Ex.ª, Deputado Enivaldo 

dos Anjos, o agradecimento aos deputados.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Com a palavra a ex-Senadora da 

República; ex-Prefeita da capital, Vitória; ex-

Vereadora; ex-Vice-Prefeita; e atual Deputada 

Estadual Luzia Toledo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - E, 

daqui a um pouquinho, ex-deputada estadual! Mas 

quero cumprimentá-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PDT) - Eterna! Eterna deputada estadual! 

Eterna senadora! 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO - (MDB) - Até 31 

de janeiro. 

Quero cumprimentar o Deputado Marcelo 

Cariacica Santos, presidindo esta sessão neste 

momento. Quero cumprimentar minhas colegas, 

meus colegas, a imprensa presente. Cumprimentar os 

nossos visitantes que estão nas galerias. Enfim. E os 

nossos colegas técnicos, pois - sempre eu digo - sem 

a cobertura dos técnicos, Deputado Theodorico 

Ferraço, nós não teríamos o resultado dos nossos 

mandatos com tanta eficiência, com tanta eficácia. 

Quero cumprimentar a ex-Prefeita Flávia, 

que se encontra conosco aqui, ao lado do Plenário.    

Cumprimentar todos. E cumprimentar, 

principalmente, os nossos telespectadores e as nossas 

telespectadoras, que acompanham os trabalhos desta 

Casa de Leis.  

É muito importante a opinião de cada 

cidadão, de cada cidadã. Eu recebo muito esse 

retorno, e fico, realmente, muito feliz.  

Hoje eu quero agradecer a um amigo de 

longa data, que vem me acompanhando ao longo dos 

meus mandatos. Afinal, comecei com ele, como 

vereadora. Quero agradecer ao jornalista Rogério 

Medeiros, que abriu o seu programa para que eu 

falasse do meu legado político de trinta anos, 

trabalhando ininterruptamente em benefício da 

população do meu estado. 

Rogério, eu conheço você bem. E sei que 

você, quando abre o seu programa, você já tem todas 

as perguntas mais ou menos conectadas com a 

política que você conhece e que você faz. Ao 
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contrário de tudo isso, você me deixou falar no seu 

programa da minha trajetória. Isso é uma atitude, é 

um gesto de quem conhece o outro. É se colocar no 

lugar do outro. E é disso que nós estamos precisando 

nessa sociedade tão complicada, por todos os 

problemas que nós atravessamos. Nós enfrentamos 

isso no dia a dia. E uma atitude dessas é uma atitude 

respeitosa, uma atitude de amizade e de 

reconhecimento. Acima de tudo, de reconhecimento.  

Então eu quero deixar aqui os meus 

cumprimentos ao jornalista Rogério Medeiros. Afinal 

de conta nós, quando entramos na política, fomos 

vereadora com Vitor Buaiz e Rogério Medeiros. 

Rogério era o vice, e Vitor Buaiz era o prefeito. E 

nós, vereadora, entramos e fomos a mais votada de 

sete partidos da coligação, e isso me deu... E eu era 

advogada do contencioso. Advogada de contencioso 

não aparece, só faz pareceres, só faz defesas. Então, 

foi um momento muito rico da minha vida como 

vereadora de Vitória no primeiro mandato. No 

segundo também, aí já com o atual Governador Paulo 

Hartung, pois fui, na verdade, vereadora com ele 

também.  

Mas quero informar, convidar a sociedade do 

Espírito Santo para a minha prestação de contas, 

principalmente para a família do MDB. Amanhã, a 

partir das nove horas, vamos fazer uma prestação de 

contas no MDB como presidente da mulher 

emedebista no estado do Espírito Santo e também 

membro do MDB Mulher Nacional. 

Acho que o político tem que prestar contas. 

Quanto mais ele presta contas - venho falando isso ao 

longo de todos os meus mandatos -, mais ele mostra o 

compromisso dele com o povo de modo geral. Não só 

àquelas pessoas que votam, àquelas pessoas que têm 

o seu candidato, o seu deputado, a sua deputada, mas 

que respeitam o trabalho do outro. Isso que é fazer a 

boa política, política com P maiúsculo. 

Na brincadeira do Deputado Marcelo Santos, 

Deputada Janete de Sá, deixo aqui um conceito de 

política que venho falando: a política com P 

maiúsculo, a política com seriedade, a política com 

transparência. Venho dizendo isso ao longo de 

todos esses mandatos. 

Ontem fiz uma reunião e ouvia isso dos 

nossos parceiros da reunião, que embora não 

tenhamos chegado à vitória para ficar nesta Casa, 

temos a aprovação da população.  

É muito engraçado porque às vezes estou 

com dificuldade. A cada lugar que chego tenho que 

explicar que não ganhei a eleição. Recebi palmas na 

igreja católica de Guarapari. Eu tinha certeza que o 

padre pediu palmas para mim porque ele achava que 

eu tinha ganhado a eleição. Eu tive que esperar 

terminar tudo para dizer: padre, tem uma confusão aí. 

Eu não ganhei a eleição. Como que não ganhou? 

Então, isso tudo me dá uma alegria muito 

grande de terminar, pelo menos por agora, o nosso 

mandato, mas terminar com vigor, terminar com 

respeito, principalmente da população que é o mais 

importante. 

Quero também dar continuidade. Amanhã, às 

14h, na Assembleia, também no plenário Dirceu 

Cardoso, vamos prestar contas do nosso mandato. No 

MDB estamos prestando contas como presidente do 

MDB Mulher do estado do Espírito Santo e também 

como membro do MDB Nacional. Ao mesmo tempo, 

no mesmo dia, vamos fazer aqui, às 14h, uma 

prestação de contas de todo o nosso trabalho que 

fizemos em defesa da mulher. Não só em defesa da 

mulher, mas em defesa do mandato com as 

mesmas características que acabei de colocar: com 

seriedade, com trabalho, com respeito à população 

e, acima de tudo, com muito carinho a toda 

população do estado do Espírito Santo, sempre 

respeitando o nosso semelhante. 

Então, vai ser aqui, amanhã, às 14h. Às nove 

é no MDB e às 14h aqui, no plenário Dirceu Cardoso. 

O convite é livre, é uma prestação de contas. Faremos 

junto com a Universidade Federal do Espírito Santo.  

Acho que um dos momentos ricos do nosso 

mandato, juntamente com todas as mulheres do 

Espírito Santo e com as deputadas, colegas da 

Casa, foi exatamente conseguir ter um laboratório 

na Universidade Federal do Espírito Santo para as 

pesquisas feitas principalmente com relação às 

mulheres que sofrem violência de toda natureza, 

desde a violência psicológica, que eu acho a pior, 

porque a outra ela revida, mas a psicológica, a 

mulher fica muito derrotada e, agora, o feminicídio. 

Isso tudo, hoje nós temos um laboratório funcionando 

na Universidade Federal do Espírito Santo, amanhã, a 

nossa vice-reitora, professora Ethel, estará conosco 

para que nós possamos realmente, em conjunto, 

falar o quanto nós crescemos no estado do Espírito 

Santo com os fóruns que fizemos ao longo de 

quatro mandatos.  

E agradeço ao meu gabinete que não tem 

me faltado nos convites, na iteração com as 

vereadoras, com as lideranças, com as mulheres, 

aquelas mulheres que nos procuraram para 

denunciar e a gente tem que, cada vez mais, pedir 

que elas denunciem. Cada vez mais a gente está 

vendo na nossa TV brasileira, todos os canais, o 

que está acontecendo com as mulheres e nós temos 

que nos unir.  
A palavra mesmo, o verbo, é unir. Nós temos 

que trabalhar, fazer uma campanha, para mostrar que 

homens e mulheres são iguais e têm que se respeitar 

mutualmente. Essa palavra, se a gente usar o respeito 

na nossa família, na escola, na sociedade, com 

certeza, nós vamos ter um mundo melhor, um mundo 

de paz, um mundo de respeito, um mundo de amor.  

Portanto, Deputada Janete, agradeço pelo 

tempo a mais que eu falei e, claro,  ontem estivemos 

representando esta Casa no momento dos vinte e um 

dias de ativismo pelos direitos humanos na 
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Universidade Federal do Espírito Santo. Muito 

obrigada!  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada,  Deputada Luzia.  

Com a palavra o Deputado Marcelo Santos. 

(Pausa)  

O Deputado Marcelo declina. Deputado 

Marcos Bruno. (Pausa)  

Declina. Deputado Nunes. (Pausa)  

Declina. Deputado Padre Honório. (Pausa)  

Declina. Deputado Marcos Mansur. (Pausa)  

Declina. Deputada Raquel Lessa. (Pausa)  

Declinando, Deputado Sandro Locutor 

também declinando, com a palavra o Deputado 

Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Já 

estive aqui na tribuna, já fiz meus cumprimentos hoje 

e cumprimento novamente a Mesa, os colegas ainda 

presentes, os funcionários da Casa e aqueles que nos 

assistem pela TV Assembleia.  

É impressionante, quando a gente acha que as 

coisas não podem piorar no país, parece que quando 

você fala: chegamos ao fundo do poço, o poço no 

Brasil parece que é sem fundo. O tempo inteiro as 

coisas parecem piorar.  

O Ministério da Educação esta semana 

aprova uma parte da carga horária do ensino médio à 

distância. Pela nova norma do Ministério da 

Educação, o ensino médio regular diurno poderá 

fazer até vinte por cento das matérias obrigatórias à 

distância, o ensino noturno, até trinta por cento e a 

Educação de Jovens e Adultos, pasmem, até oitenta 

por cento de forma virtual.  

Eu não sei se quem tem esse tipo de ideia, 

quem cria isso, não sei em que mundo vive. Parecem 

viver em Marte. Por quê? Hoje, o ensino presencial já 

enfrenta um problema imenso para conseguir o 

progresso dos alunos, agora, imagina o ensino à 

distância? Imagina você colocando carga horária de 

vinte por cento, de trinta por cento e até oitenta por 

cento da carga horária à distância.  

Para aqueles que realmente entendem de 

educação, sabem o que é uma sala de aula, estudam a 

educação, porque, hoje, no Brasil, parece que nós 

temos duzentos milhões de entendidos em educação. 

Porque é um tal de todo mundo dar opinião sobre 

educação, todo mundo sabe o que está acontecendo 

dentro das escolas, é o samba do crioulo doido.  

Todos nós que entendemos de educação, 

todos nós que estudamos educação, sabemos, 

perfeitamente, que o ensino à distância pode até 

funcionar quando a pessoa já tem uma bagagem 

cultural, uma bagagem de leitura bastante 

significativa. Por exemplo, se uma pessoa já tem um 

curso superior, ela já tem toda uma bagagem de 

estudo, de leitura, ela vai fazer um curso 

complementar à distância. Há uma boa possibilidade 

de ela ter sucesso e um grande aproveitamento 

porque ela já tem essa base. Agora, eu imagino um 

menino de ensino médio, com o ensino fundamental 

ruim que existe no Brasil, como é que ele dará conta 

disso? Para que você tenha sucesso com o ensino à 

distância, é necessário que você tenha uma bagagem 

cultural e uma grande disciplina para que isso 

funcione. 

As coisas no Brasil beiram o absurdo. 

Quando você olha a Educação de Jovens e Adultos, 

tanto pior. Oitenta por cento da carga horária poderá 

ser feita à distância, o que já está acontecendo, de 

certa forma, aqui no estado. Parece que o MEC está 

copiando o estado do Espírito Santo. Isso é um 

absurdo. A Educação de Jovens e Adultos foi criada 

para dar oportunidade àqueles que por algum motivo 

não puderam estudar, saíram da escola, então, quando 

essas pessoas retornam para a escola, é óbvio que 

elas têm uma defasagem de aprendizagem muito 

grande. Se isso não funciona bem de forma 

presencial, como é que haverá progresso com esses 

estudantes? Isso é enganar a população. Isso é ficar 

colocando a emenda que fica pior do que o próprio 

soneto.  

É revoltante quando você vê o que acontece 

em todas as áreas, mas na questão educacional. 

Assim, eu tenho dito e já disse isso várias vezes, é 

impossível que você pegue um projeto de algum 

lugar e coloque em andamento no Brasil, mas é 

possível que você observe e estude os países que 

deram certo, que revolucionaram a sua história da 

educação, como eles fizeram e o que eles fazem para 

dar certo. Nós não precisamos reinventar a roda. 

Como a Finlândia, a Coreia do Sul, o Japão, como 

esses países têm revolucionado a sua história através 

da educação? Não é oferecendo educação à distância.  

Hoje, cresce no Brasil, a cada ano, o número 

de analfabetos funcionais. Analfabeto funcional é o 

sujeito que vai à escola, às vezes conclui o ensino 

médio, o ensino fundamental, às vezes até a 

faculdade, mas eles saem sem saber ler e escrever 

corretamente, sem saber interpretar corretamente. E 

cresce, anualmente, no Brasil, o número de 

analfabetos funcionais. Por causa de propostas 

ridículas como essa de colocar parte da grade ou 

parte da carga horária dos alunos de ensino médio à 

distância. Isso beira o absurdo! 

É curioso. Eu fiz o meu mestrado, não faz 

tanto tempo, em Educação, e concluí em 2013 e, 

justamente, sobre Políticas Educacionais. Embora 

não fosse o foco do meu trabalho, mas para comparar 

as políticas educacionais brasileiras, eu estudei um 

pouquinho das políticas educacionais da Coreia, do 

Reino Unido, da Finlândia, da Espanha, do Chile e de 

outros países.   

Uma coisa curiosa, na época que eu estava 

fazendo a minha pesquisa, é que o Reino Unido, da 

qual faz parte a Inglaterra, o Governo estava muito 

preocupado com a posição da Inglaterra, em termos 

de educação, comparada a vários países, porque a 

Inglaterra aparecia nas avaliações internacionais em 
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vigésimo terceiro, vigésimo quarto lugar, e passaram 

a observar que a Nova Zelândia, a Finlândia, a Coreia 

do Sul, a China estavam aparecendo sempre em 

primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares. O que o 

Governo do Reino Unido fez? Ele reuniu cem 

entendidos em educação e mandou essas cem pessoas 

estudarem o que a Finlândia, a Coreia, o Japão 

estavam fazendo para ter melhorado tanto a posição 

deles em relação à educação internacional.  

Então, foi curioso o resultado dessa pesquisa 

em que, por exemplo, pesquisadores observaram em 

Singapura, que é um país minúsculo da Ásia, que aos 

quatro anos de idade uma criança já aprendia a ler e 

começava a aprender as quatro operações 

fundamentais da matemática. Na Polônia, que nem é 

um país tão rico, mas que está melhorando muito, 

eles observaram que um aluno que equivale ao ensino 

médio no Brasil, ao final do ensino médio, tinha que 

ter estudado todos os clássicos poloneses e ainda pelo 

menos quatro clássicos internacionais em literatura, 

como Shakespeare, Dostoiévski, etc. 

Enquanto os países estão fazendo isso, 

Theodorico Ferraço, aqui nós estamos oferecendo 

ensino à distância para aluno de ensino médio. É 

inacreditável que o Brasil não aprenda e aquilo que 

estou dizendo: nós não temos que reinventar a roda, 

observe o que os outros país estão fazendo e, 

principalmente, coloque para fazer políticas 

educacionais quem entende de educação. Porque não 

me parece que uma pessoa que propõe que de vinte a 

trinta por cento da carga horária de ensino médio 

sejam de forma virtual saiba quais são as realidades 

existentes no Brasil. Até porque, se não fossem todos 

os problemas já existentes, uma parte considerável 

dos alunos de ensino médio, em função da condição 

socioeconômica, não tem acesso à tecnologia de 

última geração para estar acompanhando parte do 

curso médio através da internet.  

Mais uma vez a gente lamenta mais um 

retrocesso na educação brasileira.  

Muito obrigado, presidente. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Com a palavra o Deputado Theodorico 

Ferraço. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - 

(DEM) - É um prazer hoje ser comandado por uma 

deputada. É uma demonstração de que as mulheres 

estão mandando realmente. 

Deputada Janete e senhores deputados, este 

talvez seja o quinto ou sexto discurso, em sessenta 

dias, que faço para dizer que Piúma, cuja praia 

representa a riqueza dos veranistas do Sul do Espírito 

Santo, de Minas Gerais e de outros estados, continua 

pedindo socorro ao Governo do Estado. Em cerca de 

oitocentos metros, o mar já invadiu dois metros da 

pista, e quem passa em Piúma diz assim: Ou aqui não 

tem Governo ou não tem Governo no estado do 

Espírito Santo. Porque, na praia de Piúma, uma praia 

que é comemorada pelas suas águas quentes, pela 

tranquilidade, pela beleza natural, hoje os 

comerciantes, principalmente aqueles que estão na 

avenida principal da praia, não sabem a quem pedir 

socorro. 

Eu já disse que o deputado da oposição é 

muito importante porque ele está no exercício do seu 

mandato e tem direito de reclamar, tem direito de 

dizer o que se passa no Espírito Santo. Porque para 

isso nós fomos eleitos.  

Agora, um Governo que fala em tantos 

milhões, como nós acabamos agora de votar 

suplementação de mais de cento e sessenta milhões 

de reais, não coloca três milhões, apenas, para 

socorrer uma praia, um povo, um município? Está 

havendo alguma coisa no reino da Dinamarca. 

Quem passa por Piúma, principalmente os 

homens públicos, tem vergonha de passar por ali, de 

olhar para a população, olhar para o povo, porque 

ninguém toma providência. 

Eu já disse que entreguei ao Governo do 

Estado, ao DER - porque ali é a Rodovia do Sol, 

responsabilidade do Governo do Estado. Não vamos 

aqui falar que a responsabilidade é da prefeitura 

municipal. Eu teria até razão para falar, porque eu 

sou opositor ao prefeito. O prefeito não quer nada 

com a gente, não quer nem ajuda. Entregamos um 

projeto, o mesmo que fez o prefeito Edson Magalhães 

em Meaípe. Deu o mesmo problema lá, ele foi lá e 

fez um muro que resistiu e está resistindo a todas as 

ressacas. Com menos de novecentos mil reais ele fez 

cerca de trezentos e setenta metros. Em Piúma, se 

fizermos o triplo, vamos chegar a três milhões de 

reais. 

Quando o Governo anuncia que tem dinheiro 

para fazer convênio, bate na mesa, fala até alto e bom 

som que tem dinheiro em caixa, por que não chama o 

prefeito de Piúma, faz um convênio com ele 

emergencial e diz ao povo de Piúma, ao povo do 

Espírito Santo, aos veranistas, mostrando que 

realmente o Espírito Santo tem Governo? Seria 

perseguição, seria ódio, seria alguma coisa que está 

no ar que eu ainda não captei? Como diz aqui o 

Deputado Esmeraldo, precisamos captar e essa 

captação está difícil. 

Então, eu volto a dizer aqui: se o Governo 

não tomar uma providência, vai passar a maior 

vergonha no verão. Aí, vai entrar o novo Governo. 

Eu acho que tem algum acordo aí já com o futuro 

Governo, para o governador futuro, Renato 

Casagrande, descer lá no primeiro ou no segundo dia 

e dizer: Eu estou aqui para fazer o convênio 

emergencial, isso aqui é uma vergonha, o Governo 

não tomou providência, mas agora tem governador 

do Espírito Santo. 

Sinceramente, eu não gostaria que isso 

acontecesse. Embora opositor, graças a Deus, deste 

Governo que está aí, mas ainda tem tempo de ele 

tomar uma providência urgente para mostrar que ele 

é governador de todo o Espírito Santo e não é 
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governador só de alguns municípios onde ele foi lá e 

trabalhou para eleger deputados, para eleger seus 

amigos, eleger seus companheiros.  

Assim como Piúma, Itaoca também está 

precisando de ajuda. A Lagoa Funda, em Marataízes, 

continua pedindo socorro.  

Enfim, nós estamos aqui para dizer alto e 

bom som: governador, acorda! Deixa para dormir em 

janeiro, porque você, governador, ainda tem 

oportunidade de pelo menos demonstrar que Piúma, 

uma praia que está sendo destruída, e que o 

governador continua de braços cruzados, como se 

nada existisse... Acorda, governador! Chama o 

prefeito de Piúma, faz um convênio emergencial. Já 

foi declarado estado de calamidade. Acorda enquanto 

é cedo, porque vai deixar uma mancha muito grande, 

que vai envergonhar os seus amigos, seus eleitores de 

Piúma que sempre foram fiéis a ele. 

Há poucos minutos, nós declaramos voto 

aqui de um projeto sobre os recursos que o Governo 

pediu. Nesta Casa, quando nós, em momento 

oportuno, fomos presidente, demos o testemunho de 

que os trinta deputados fizeram economia de guerra e 

foram devolvidos ao Governo trinta milhões de reais. 

Nessa entrega solene lá no Palácio com todos os 

deputados presentes, ficou assegurado que, desse 

dinheiro, seis milhões e meio seriam destinados à 

Santa Casa de Iúna, para que o Caparaó fosse 

atendido junto com Guaçuí com mais dez leitos de 

UTI. 

Demorou muito até que o governador foi lá e 

declarou: Não cobrem aos deputados, especialmente 

ao Ferraço, porque agora o compromisso é meu. A 

palavra é minha e quem manda nessa palavra sou eu 

- dizia o governador. Já vão se passando dois anos e 

meio, até hoje o governador não deu o dinheiro que a 

Assembleia lhe devolveu com essa finalidade. E por 

incrível que pareça, o governador se diz filho de Iúna. 

Filho ingrato! Filho ingrato! Que nem cumpre com 

seus compromissos com o povo que teve a honra de 

tê-lo junto com a sua família. 

Não sei se ele ainda vai cumprir com o seu 

compromisso. Espero que ele cumpra, para que eu 

possa continuar dizendo em alto e bom som: Cadê o 

dinheiro? Cadê o dinheiro que a Assembleia 

devolveu, que fez economia de guerra, que cumpriu 

com suas obrigações? Devolveu ao Governo para a 

Saúde e cadê o dinheiro do Hospital Infantil?  

Enfim, de protesto em protesto, nós 

chegamos a um entendimento. O Governo poderia, 

neste final, pelo menos cumprir com a sua palavra, 

mostrando que o dinheiro não sumiu, que não foi em 

vão que a Assembleia fez economia, que ele vá lá e 

entregue os seis milhões e meio ao hospital de Iúna 

para implantação da sua UTI. E pare com esse 

negócio de doente do sul tem que ir para o norte! Um 

jogo de ambulâncias terrível, caríssimas, fica caro 

para o Governo o jogo de ambulância norte para o 

sul, sul para o norte. Para que, pelo menos, se possa 

dizer no futuro quando ele sair do Governo: Ele 

demorou, mas honrou com a palavra, honrou com o 

compromisso; o dinheiro que a Assembleia devolveu, 

ele foi lá e entregou ao hospital de Iúna e foi a 

Cachoeiro e entregou ao Hospital Infantil quatro 

milhões e duzentos que lhe foram também dados com 

essa finalidade. 

Fica aqui, mais uma vez, o nosso protesto. 

Mas a nossa esperança é de que alguém ouça a 

palavra de um opositor que está em defesa de um 

povo que já não acredita mais em Governo, e com 

muita razão.  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Com a palavra o Deputado Amaro Neto, que 

declina.  

Deputado Bruno Lamas. (Pausa)  

Declina.  

Deputada Cláudia Lemos. 

 

A SR.ª CLÁUDIA LEMOS - (PRB) - Boa 

tarde, nossa Presidente em exercício, Deputada 

Janete; nossos deputados presentes; público que nos 

assiste; e nossos queridos deputados e deputadas. 

A fala de hoje, e não poderia deixar de passar 

esta semana - ontem nós fizemos questão de falar 

sobre o Dia da Consciência Negra -, mas tivemos 

uma notícia muito importante na área ambiental, 

principalmente que afetou sobremaneira o nosso 

Estado, dizendo que a Fundação Renova, fundação 

contratada para cuidar do desastre que aconteceu com 

o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, 

em 2015, e a partir de 2016 era responsável para estar 

junto aos nossos municípios. Temos quatro 

municípios que foram afetados sobremaneira: Baixo 

Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia.  

E estamos presenciando através da mídia, 

através da imprensa e de depoimentos, que nada tem 

sido concretamente feito e apresentado para a 

sociedade. Temos relatos da população ribeirinha, 

que muitos até estão com depressão por não estarem 

conseguindo até ter a sua sobrevivência por conta do 

desastre ocorrido nos rios.  

Tivemos uma notícia, via imprensa, de que a 

Fundação Renova fez um acordo, fez uma proposta - 

o termo correto apresentado é um Termo de 

Transação, Quitação, Exoneração de 

Responsabilidade - num valor de aproximadamente 

doze milhões, distribuídos aos municípios para que 

eles possam ser ressarcidos pelos gastos 

extraordinários que eles tiveram a partir do 

rompimento da barragem e dos estragos produzidos 

pela enxurrada de rejeitos que tiveram em cada 

município.  

Mas o dano causado, ele vai muito mais além 

do que o dano e já minimamente reparado pelos 

municípios. Não é só uma reparação material, mas é 

uma reparação também que precisa ser vista do ponto 

de vista ambiental e com muita responsabilidade, 

porque nós não vemos efetivamente nenhuma 

proposta e nenhum trabalho que concretamente esteja 
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produzindo resultado não só na vida das pessoas, mas 

para que isso não volte a acontecer.  

E temos aí, a partir desse desastre de 

Mariana, a Agência Nacional de Águas, que começou 

a fazer um levantamento das barragens no Brasil e 

identificar aquelas que teriam problemas de qualquer 

ordem que seja. E identificamos e temos alguns 

levantamentos que faço questão de dizer. No Idaf, 

que é o órgão responsável pelas licenças de 

barragens, temos nove mil e trezentas regularizadas 

com base no relatório. Mas a Agerh, que é o órgão 

responsável por emitir outorgas, possui atualmente 

em seu cadastro duas mil, novecentas e dezessete 

barragens com direito de uso, uma diferença que, 

segundo o relatório, nos leva a considerar o número 

significante de barragens que não possuem outorga e 

estão ocultas no que concerne à segurança.  

Esse relatório da Agência Nacional de Águas 

começou a ser feito após o rompimento da barragem 

de Fundão, em Mariana. E esse número de barragens 

apresentados como mais vulneráveis subiu de vinte, 

em 2016, para quarenta e cinco em 2017.  

Então, nós temos hoje, pelo menos, um 

acompanhamento do que está acontecendo nessa 

área. Mas esse acompanhamento precisa ser 

monitorado mais de perto pelas instituições, pelos 

organismos responsáveis, porque é uma 

responsabilidade que temos não só com os 

municípios, mas também com o nosso meio 

ambiente. E aí eu faço uma alusão: de que forma 

estamos fazendo uma política ambiental em nosso 

estado? Aí quero me remeter à minha cidade, que é 

Cachoeiro de Itapemirim, e dar um exemplo muito 

concreto.  

O distrito industrial de Cachoeiro, hoje, conta 

com cerca de noventa empresas. É a região onde 

resido há cerca de trinta de três anos. Vi 

licenciamento de áreas de terraplanagem para 

construção de indústrias onde passávamos. Estou 

dizendo que conheço porque era uma região rural, 

dentro de uma área de extensão urbana, e que lá 

conheço de andar a cavalo, não é nem de andar de 

carro não! É de andar a cavalo, andar a pé e de ver 

algumas nascentes, brejos, que tiveram a 

terraplanagem feita. 

Então, de que forma se dá uma licença sem 

um estudo minucioso do subsolo, dos veios 

subterrâneos? Faço esta fala hoje para que possamos 

chamar a atenção para que as licenças ambientais... 

Muitas vezes sabemos da grande dificuldade que é no 

quadro de pessoal não só do órgão estadual, mas 

também do órgão federal, do Ministério do Meio 

Ambiente, para que os licenciamentos dos grandes 

empreendimentos possam estar sendo emitidos.  

Mas nós precisamos nos ater e dar a devida 

importância porque discutir meio ambiente, ser 

politicamente correto é muito bacana, mas 

precisamos efetivamente fazer a política correta, seja 

em que âmbito for. Não poderia deixar de me 

manifestar nesta semana utilizando esta tribuna para 

fazer esta lembrança, este alerta de que não 

podemos...  

Não é só a partir de agora. Não é só porque a 

Renova faz uma proposta de um termo de transação 

onde os municípios não poderão mais entrar 

judicialmente contra as suas mantenedoras e a 

Renova, e se já tiverem entrado com alguma ação 

também terão que retirar.  

Não é uma fala política, não conheço a 

realidade de cada município. São municípios do 

norte. Não conhecemos profundamente o momento 

ou por que o prefeito aceitou ou não aceitou, apenas 

as notícias que temos pela mídia. Mas precisamos nos 

ater de que foi um desastre que teve consequências 

muito sérias, não só para o nosso estado, de grande 

repercussão nacional e não é com uma simples 

transação, jogando uma pá de cal por cima de um 

assunto tão sério como esse que nós passamos para a 

frente sem saber efetivamente o que está sendo 

construído em uma política ambiental sustentável 

para o nosso estado para que possamos ter a proteção 

não só do nosso meio ambiente, mas também das 

pessoas que aqui vivem. 

Marataízes está fazendo a recuperação na 

praia central. Teve a recuperação da praia, teve o 

tempo que se esperou e hoje, para fazer a 

recomposição da restinga, nós só temos uma reserva 

no Espírito Santo, que é a reserva Paulo Vinhas, entre 

Guarapari e Vila Velha.  

Então, de alguma forma precisamos deixar o 

discurso. O discurso é muito bacana, mas precisamos 

de atitudes. Precisamos de ações concretas para que 

isso não volte a acontecer e que a gente possa 

preservar um ambiente saudável. Acho que é o 

legado que a gente pode deixar para quem aqui vai 

estar porque somos passageiros, mas a gente constrói 

para os nossos filhos e nossos netos. Temos que ter a 

nossa responsabilidade. Muito obrigada! 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Com a palavra o Deputado Da Vitória. 

(Pausa) 

Declinou. 

Deputado Dary Pagung. (Pausa) 

Declinou. 

Deputado Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhora presidente, Deputada Janete de Sá, demais 

colegas aqui no plenário ainda, Deputado José 

Esmeraldo, Deputado Hudson Leal, Deputado Doutor 

Rafael Favatto, quero mostrar aqui a campanha que 

continuamos a ajudar a fazer sobre o esclarecimento 

do câncer de próstata. A importância do exame de 

próstata e que os homens são verdadeiros bananas, 

não são fortes como as mulheres que fazem exame de 

mama e preventivo de câncer ginecológico. 

Estamos aqui com essa nossa sacolinha da 

Açúcar Moreno, uma loja que vende artigos para 

mulheres. Há várias lojas na Grande Vitória e, 
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especialmente, em Vila Velha, temos uma na Praia da 

Costa. É uma loja que tem os artigos femininos de 

primeira linha. Mandamos um abraço a todas as 

proprietárias da Açúcar Moreno, mas também a todos 

os funcionários dessa importante loja, que traz a 

moda para o nosso estado. 

Quem está olhando lá o computador? Não 

estou vendo quem está digitando. Quem está 

digitando lá, por favor? Ah, é o Luciano. Luciano, 

obrigado!  

Queria que pegasse a camisa - eu me esqueci 

de trazer - lá na minha mesa. Ontem, nós tivemos um 

momento muito importante, muito interessante. 

Quero mostrar a camisa, que nós vestimos ontem - 

está aqui -, da nossa querida Luna Hardman, filha... 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Só um minutinho, Deputado Hércules.  

Gostaria de pedir ao pessoal do cronômetro, 

por gentileza, para poder marcar, nos assessorar aqui 

na Mesa, porque nós estamos sem gente aqui. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - É 

um orgulho muito grande para nós. Neymara 

Carvalho foi pentacampeã mundial de bodyboarding, 

na Barra do Jucu. Nesta semana, a filha dela se 

sagrou campeã também na categoria. A última etapa 

ocorreu em Fortaleza. Nós estivemos ontem na Barra 

do Jucu, no Brega, avô da Luna, com a Neymara, que 

está naquela foto. 

Peço, por gentileza, ao cinegrafista que 

focalize, no painel, a foto da Neymara com a Luna, 

que ganhou o campeonato. Fizemos uma surpresa 

para ela, ontem, na Barra. 

Pode passar a outra foto. Aí, são várias 

pessoas, colegas de escola da Luna. Logo na frente da 

minha foto, tem também a nossa querida Maíra 

Viana, que foi campeã brasileira de 2018, ontem, lá 

na Barra, com a família e os amigos da Luna. Foi um 

momento importante. 

Essa foto é a Luna seguindo os passos da 

mãe. É um orgulho muito grande para nós do Espírito 

Santo, de Vila Velha, especialmente da Barra do 

Jucu. 

Agradeço ao Luciano por projetar essas fotos 

no painel. 

Quero lembrar - e convidar todos - que, 

amanhã, nós estaremos com a Comissão de Saúde e 

de Assistência Social no auditório Hermógenes Lima 

de Fonseca, aqui na Assembleia, numa audiência 

pública sobre doenças raras.  

Pouca gente conhece o sofrimento dessas 

pessoas, daquele que tem a doença e daquele que 

acompanha os filhos, especialmente as mães, que 

acompanham mais do que os pais pessoas com 

doenças raras.  

Com o tema As Doenças Raras no Âmbito do 

SUS, diversas entidades que prestam atendimento a 

pessoas com doenças raras e suas famílias trarão suas 

pautas, reivindicações e reflexões sobre as condições 

dos atendidos, muito mal atendidos, pelo poder 

público, até hoje. 

Todos aqui sabem da nossa luta em defesa 

dessa população, muitas vezes esquecida e 

desassistida pelo poder público e pela sociedade, 

como um todo, em decorrência de suas limitações 

motoras, cognitivas e outras implicações raras. É 

fundamental debatermos as condições de acesso à 

saúde dessa população.  

Terão espaço, para expor suas ideias e 

demandas, Cristiane Gomes de Souza Alvarenga, 

presidente da Associação Capixaba de Apoio às 

Pessoas com Doenças Raras; Irene Neta de Oliveira 

Pianissola, professora aposentada, acometida pela 

síndrome de ataxia; Julio Cesar de Moraes, 

coordenador do Comitê Estadual da Promoção da 

Equidade da Secretaria de Estado da Saúde, Sesa; e 

doutor Alexandre Bittencourt Pedreira, chefe do 

Serviço de Nefrologia do Hospital Universitário 

Cassiano Antônio de Moraes, que é o nosso 

conhecido Hucam. Também foram convidados os 

presidentes das Apaes e representantes de outras 

entidades do terceiro setor. Todos do terceiro setor 

foram convidados também. 

Vamos trabalhando por mais dignidade para 

todos, especialmente para os que mais necessitam 

dessas dificuldades. 

As doenças raras no âmbito do SUS, os 

palestrantes serão: Cristiane Gomes de Souza 

Alvarenga, presidente da Associação Capixaba de 

Apoio às Pessoas com Doenças Raras, o tema é: O 

Trabalho Desenvolvido pela Associação; Irene Neta 

de Oliveira Pianissola, professora aposentada 

acometida pela síndrome rara de ataxia, o tema é: 

Livro Muito Além da Ataxia e o projeto Um Brasil 

que Lê - como lidar de forma positiva com um 

diagnóstico drástico, ou seja, a ataxia; Julio Cesar 

de Moraes, também palestrante, coordenador do 

Comitê Estadual da Promoção da Equidade da 

Secretaria de Estado da Saúde, com o tema 

também: Promoção da Equidade - Doenças Raras; 

e doutor Alexandre Bittencourt Pedreira, também 

palestrante, que é chefe do Serviço de Nefrologia 

do Hospital Universitário Cassiano Antônio de 

Moraes, que é o nosso querido Hucam, e o tema é: 

Ambulatório de Doença de Fabry do Hucam. 

A doença de Fabry é uma doença realmente 

muito complicada e vou ler aqui para as pessoas que 

estão nos assistindo em casa: 

 
Doença de Fabry, doença de 

Anderson-Fabry ou deficiência de 

alfa-galactosidase A é uma doença 

genética rara associada ao 

cromossomo X. É causada pela 

deficiência de uma enzima 

lisossômica chamada alfa-

galactosidase A e afeta entre 1 e 3 

de cada 100.000 nascidos. 
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Olhem bem a dificuldade dessas pessoas. 

Uma a três pessoas a cada cem mil nascidos. Então, 

na verdade, nós temos que discutir e mostrar que isso 

existe e que o poder público está devendo muito a 

essas pessoas. 

Queremos convidar também, terça-feira, às 

9h, nós teremos um movimento aqui em frente ao 

Shopping Vitória, que é o Novembro Azul. O 

movimento que nós ajudamos, assim como nós 

mostramos aqui essa bolsinha da Açúcar Moreno, 

trazendo os lacinhos de fita azul que nós fazemos 

todos os anos ajudando à Sociedade Espírito-

Santense de Urologia, a quem eu mando um grande 

abraço, que é o presidente, ao meu colega Giancarlo.  

Então, esse é o recado que a gente quer trazer 

para a Assembleia e para as pessoas que nos assistem 

neste momento, lembrando a importância de se fazer 

o exame de prevenção ao câncer de próstata. Muitos 

homens morrem de câncer de próstata porque, 

realmente, não têm o capricho que as mulheres têm 

de fazer os preventivos tanto de câncer de colo de 

útero, tanto do câncer de mama. Muito obrigado, 

Presidente Janete. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Com a palavra o Deputado Rafael Favatto. 

 

O SR. DOUTOR RAFAEL FAVATTO - 

(PATRI) - Doutor Hércules, nosso deputado da 

terceira idade mais bonito da Assembleia, pediu para 

falar, Deputada Janete de Sá, Depurado José 

Esmeraldo, Deputado Hudson, hoje, o que me faz 

subir novamente para falar um pouquinho é o nosso 

requerimento de informação que eu fiz, 

encaminhando ao presidente da Assembleia, 

Deputado Erick Musso, para que ele possa 

encaminhar à Vale, ao Ministério Público e ao Iema: 

 

O Deputado que abaixo subscreve, 

no uso de suas prerrogativas 

constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no 

artigo 57, § 2º da Constituição 

Estadual, requer a Vossa 

Excelência que encaminhe ao 

Excelentíssimo Sr. Sérgio Fantini 

de Oliveira, Diretor-Presidente do 

Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - 

IEMA o seguinte requerimento. 

 

Informações sobre a concessão da 

LO, Licença de Operação-

GGE/COEI/N.º 123/2018/CLASSE 

III, de 21/09/2018 à empresa Vale, 

objeto do Processo 22252053.  
 

Então, a licença de operação da Vale, 

concedida este ano, saiu no dia 21/09/2019. Então, 

quais são os pedidos de informações: 

Na “LO 123/2018”, acima citada, 

existem condicionantes que fizeram 

parte da LO 200/2014? 

Em caso afirmativo, elencar as 

condicionantes que tiveram 

concessão de aumento de prazo para 

o cumprimento? 

 

Então, não cumpriu em 2014 e ainda teve 

extensão de prazo para poder conceder a licença de 

operação. 
 

E quais foram os embasamentos que 

levaram a esta concessão? 

Encaminhamento a esta Casa de 

Leis do parecer técnico, com as 

respectivas assinaturas dos técnicos 

responsáveis pela emissão do 

referido parecer. 

Para a elaboração dessa “LO”, a 

Comissão de Proteção ao Meio 

Ambiente, desta Casa de Leis, uma 

vez que foi a responsável pelo 

relatório da CPI do Pó Preto, foi 

convidada a participar? 
 

Se a CPI ou a Comissão de Meio Ambiente 

foi convidada a participar da entrega desses 

relatórios. 
 

A Comissão de Proteção ao Meio 

Ambiente, desta Casa, tem 

conhecimento do processo e da 

“LO”? 
 

A Comissão de Proteção ao Meio Ambiente, 

desta Casa, refere não ter conhecimento do processo 

e nem da LO. E aí, o sétimo e último parágrafo, no 

caso é, em decorrência dos tais fatos anteriores, 

pedindo a suspensão da LO, concedia no dia 

21/09/2018. 

Então, esse é o pedido de informação que foi 

preparado para enviar ao Iema, no caso, ao senhor 

Sérgio Fantini, que é o diretor-presidente do Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

A importância dessa cobrança, a importância 

é a questão de saúde que nós estamos vivenciando. 

Com a chegada, agora, dos meses de outubro, até o 

mês de fevereiro, em que se intensificam os ventos e 

as fortes chuvas aqui no estado do Espírito Santo e, 

principalmente, essa ventania que é peculiar de nossa 

região, a poeira sedimentada proveniente da Ponta de 

Tubarão, do parque industrial de uma maneira geral, 

ela fica sobrevoando toda a região da Grande Vitória. 

Lá na Barra do Jucu tem artista plástico 

fazendo obra de arte com a poeira sedimentada da 

Ponta de Tubarão. Região de Cariacica, região de 

Vila Velha, região de Vitória, todas essas regiões, 

principalmente, que o vento vem de lá para cá e em 

outros períodos atinge a Serra também. Então, são 

quatro grandes municípios que são atingidos com 

essa poeira e esse pó preto. 
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Há estudos comprovando e provando que o 

aumento dessa poeira, do pó preto, aumenta o 

índice de infarto e aumenta doenças respiratórias. 

E isso é em decorrência desta poluição. Por isso 

essa cobrança, por isso esse requerimento, por isso 

esse pedido de informação para que a Secretaria de 

Meio Ambiente e o Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, possam fornecer à 

sociedade as informações em decorrência da 

permissão da licença de operação concedida no 

último dia 21/09/2018. Várias condicionantes não 

foram cumpridas, várias determinantes do 

Ministério Público, da CPI e até da própria 

Secretaria não foram cumpridas, além de prorrogar 

o prazo para que elas sejam cumpridas. De 2014 a 

2018 são quatro anos para que essas 

condicionantes tivessem sido cumpridas, do prazo 

da última licença, fora o tempo do TAC, do TCA 

que foram firmados e tudo o mais.  

Não é um parque, repito, que foi feito e 

construído no final da Praia de Camburi que vai 

superar toda a saúde da nossa população da região 

da Grande Vitória, de Vitória, de Vila Velha, de 

Cariacica e de Serra. As doenças respiratórias que 

acometem os moradores da nossa região, dessa 

região, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra... Nós 

estamos entre os maiores índices do país em 

decorrência dessas doenças respiratórias. Por isso a 

cobrança da Comissão de Meio Ambiente, por isso 

essa insistência em saber o porquê de ter dado uma 

licença no dia 21/09 sem que a empresa tenha 

concedido.  

Você que tem empresa, você que é 

prestador de serviço, você que é comerciante, você 

sabe a dificuldade que é ter uma licença concedida 

se você não cumprir o mínimo de exigência 

necessária, exigida pela Vigilância Sanitária, 

exigida até pela Secretaria de Meio Ambiente, 

exigida pela Prefeitura, exigida pelo Estado. Por 

que dois pesos e duas pedidas? Por que conceder 

uma licença a uma empresa que não cumpriu essas 

determinantes e não conceder ao pequeno 

empresário, não conceder ao pequeno 

comerciante? Essa é a gravidade. Nós precisamos 

equacionar isso aí. O que vale para um, tem que 

valer para o outro. Não é por que é uma grande 

empresa que vai poder continuar poluindo, e 

poluindo o ar que respiramos, poluindo o bem 

maior. Ninguém vive sem água, ninguém vive sem 

respirar, ninguém vive sem comida. Então, nós 

precisamos tomar conta do nosso meio ambiente.  

Muito obrigado! 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE 

SÁ - PMN) - Obrigada, Deputado Rafael!  

Nós vamos passar a palavra para a 

Deputada Eliana Dadalto. (Pausa) 

Ausente.  

Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 

Declinou.  

Deputado Erick Musso. (Pausa) 

Também declinou.  

Deputado Esmael de Almeida. (Pausa) 

Também.  

Deputado Euclério. (Pausa)  

Deputado Freitas. (Pausa) 

Deputado Gildevan. (Pausa) 

Deputado Hudson. (Pausa) 

Deputado Jamir Malini. (Pausa) 

Não há mais oradores inscritos.  

Tendo em vista não haver mais oradores 

inscritos e nada mais havendo a tratar, vou encerrar 

a presente sessão. Antes, porém, convoco as 

senhoras deputadas e os senhores deputados para a 

próxima, que será ordinária, no dia 26/11/2018, 

segunda-feira, à hora regimental, para a qual 

designo 
 

EXPEDIENTE:  

O que ocorrer.  
 

ORDEM DO DIA: 

A mesma pauta da presente sessão, exceto 

as matérias votadas na sessão de hoje. 
 

Está encerrada a presente sessão.  
 

(Comunicamos que a Ordem do 

Dia da próxima sessão é a 

seguinte: discussão única, nos 

termos do art. 66, § 6.º, da 

Constituição Estadual, do veto 

total aposto ao Projeto de Lei n.º 

44/2017; discussão única,  

em regime de urgência, dos 

Projetos de Lei n.os 114/2018 e 

262/2018; discussão, em 1.º turno, 

da Proposta de Emenda 

Constitucional n.º 03/2018; 

discussão especial, em 3.ª sessão, 

dos Projetos de Lei n.os 268/2018, 

270/2018, 271/2018 e 277/2018; 

discussão especial, em 2.ª sessão, 

do Projeto de Resolução n.º 

35/2018; discussão especial, em 

1.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 

257/2018 e 275/2018) 
 

Encerra-se a sessão às onze horas e oito 

minutos. 
 

*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registraram presença os 

Senhores Deputados Da Vitória, Eliana Dadalto, 

Gilsinho Lopes e Marcos Bruno. 
 

*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 

ocorrências desta sessão. 
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