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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 

 
CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 

PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – PL Nº163/2021– LDO 
Exercício - 2022 

25 de maio 

REUNIÃO COM OS ASSESSORES DOS DEPUTADOS 

Informaremos por meio de ofício, local e horário com antecedência. 

 

26 de maio a 04 de 
junho 

ENTREGA DAS EMENDAS 

HORÁRIO: 7 h ÀS 19 h 

 

07 de junho a 18 de 
junho 

 

ANÁLISE DAS EMENDAS NA COMISSÃO DE FINANÇAS 

21 de junho 
ENTREGA DO PARECER AO RELATOR  

 

22 de junho 
ENTREGA DO PARECER AOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FINANÇAS  

 

23 de junho 

APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PARECER NA COMISSÃO 
DE FINANÇAS 

 

28 de junho 

ENCAMINHAR AO PLENÁRIO, NA FORMA DO ART. 238 §2º, INCISO I DO 
REGIMENTO INTERNO (*) 

 

 
(*) Art. 238 – Os projetos de Lei previstos neste Capítulo, juntamente com os seus anexos, serão lidos, publicados e 
encaminhados à comissão permanente específica para exame e parecer. 
§2º Por proposta do relator, a comissão aprovará cronograma de trabalho, respeitado o prazo mínimo de dez dias para a 
apresentação de emendas e as seguintes datas de devolução dos respectivos projetos de lei, com parecer, para leitura em 
Plenário: 
I – de diretrizes orçamentárias: até dia 17de julho; 
LEI COMPLEMENTAR 07/90 Art. 2º - O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado até 8 meses antes do 
encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do 1º período da Sessão Legislativa. 
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QUADRO COMPARATIVO DA 

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
LEI Nº 11.168/20 E PL Nº163/21 

 
Elaborado pela equipe técnica da comissão: 

Consultores: Hertz Lincoln de Freitas, Ilson Rochi Junior 
 

QUADRO COMPARATIVO DAS LEIS 
 

LEI Nº 11.168 de 17/09/2020 
 

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da 
Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e dá 

outras providências 

PROJETO DE LEI Nº163/2021 
 

Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da 
Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e dá 

outras providências 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao 
disposto no art. 150, § 2º, da Constituição Estadual 
e na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de 
maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do 
Estado para o exercício financeiro de 2021, 
compreendendo: 

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao 
disposto no art. 150, § 2º, da Constituição Estadual 
e na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de 
maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do 
Estado para o exercício financeiro de 2022, 
compreendendo: 

I - as metas e prioridades da Administração Pública 
Estadual; 

I - as metas e prioridades da Administração Pública 
Estadual; 

II - a estrutura e organização dos orçamentos; II - a estrutura e organização dos orçamentos; 

III - as diretrizes para a elaboração e execução dos 
orçamentos do Estado e suas alterações; 

III - as diretrizes para a elaboração e execução dos 
orçamentos do Estado e suas alterações; 

IV - as disposições relativas à dívida pública 
estadual; 

IV - as disposições relativas à dívida pública 
estadual; 

V - as disposições relativas às despesas do Estado 
com pessoal e encargos sociais; 

V - as disposições relativas às despesas do Estado 
com pessoal e encargos sociais; 

VI - as alterações na legislação tributária; VI - as alterações na legislação tributária; 

VII - a política de aplicação dos recursos da 
agência financeira oficial de fomento; e 

VII - a política de aplicação dos recursos da 
agência financeira oficial de  fomento; e 

VIII - as disposições finais. VIII - as disposições finais. 

§ 1º Integram esta Lei: § 1º Integram esta Lei: 

I - Anexo I - Anexo de Metas Fiscais; I - Anexo I - Anexo de Metas Fiscais;  

II - Anexo II - Anexo de Riscos Fiscais; e II - Anexo II - Anexo de Riscos Fiscais; e 

III - Anexo III - Prioridades e Metas. III - Anexo III - Prioridades e Metas. 

§ 2º Até o final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e 
avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada 

§ 2º Até o final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e 
avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada 
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quadrimestre, em audiência pública na Comissão 
de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, conforme 
o § 4º do art. 9º da Lei Complementar Federal nº 
101, de 2000. 
 

quadrimestre, em audiência pública na Comissão 
de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, conforme 
o § 4º do art. 9º da Lei Complementar Federal nº 
101, de 2000. 

CAPÍTULO II 

DAS METAS E PRIORIDADES  

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

CAPÍTULO II 

DAS METAS E PRIORIDADES  

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

Art. 2º A elaboração e a aprovação do Projeto de 
Lei Orçamentária de 2021, bem como a execução 
da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com as 
metas fiscais para o exercício de 2021 constantes 
do Anexo I da presente Lei. 

Art. 2º A elaboração e a aprovação do Projeto de 
Lei Orçamentária de 2022, bem como a execução 
da respectiva Lei, deverão ser compatíveis com as 
metas fiscais para o exercício de 2022 constantes 
do Anexo I da presente Lei. 

Art. 3º As prioridades e metas da Administração 
Pública Estadual para o exercício de 2021, 
atendidas as despesas que constituem obrigação 
constitucional ou legal do Estado e as de 
funcionamento dos órgãos e entidades que 
integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, encontram-se definidas no Anexo III desta 
Lei, tendo precedência na alocação dos recursos 
no Projeto e na Lei Orçamentária de 2021, não se 
constituindo, todavia, em limite à programação da 
despesa. 

Art. 3º As prioridades e metas da Administração 
Pública Estadual para o exercício de 2022, 
atendidas as despesas que constituem obrigação 
constitucional ou legal do Estado e as de 
funcionamento dos órgãos e entidades que 
integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, encontram-se definidas no Anexo III desta 
Lei, tendo precedência na alocação dos recursos 
no Projeto e na Lei Orçamentária de 2022, não se 
constituindo, todavia, em limite à programação da 
despesa. 

§ 1º O Anexo III apresentará as prioridades e 
metas da Administração Pública Estadual 
detalhadas por programa, ação, produto, unidade 
de medida e meta física. 

§ 1º O anexo III apresentará as prioridades e 
metas da Administração Pública Estadual 
detalhadas por programa, ação, produto, unidade 
de medida e meta física.  

§ 2º Para o Projeto de Lei Orçamentária Anual, a 
precedência de que trata o caput refere-se 
exclusivamente às prioridades e metas oriundas 
do texto original do Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 
 

§ 2º Para o Projeto de Lei Orçamentária Anual, a 
precedência de que trata o caput refere-se 
exclusivamente às prioridades e metas oriundas 
do texto original do Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS 
ORÇAMENTOS 

 

CAPÍTULO III 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS 
ORÇAMENTOS 

 

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por: Art. 4º Para efeito desta Lei entende-se por: 

 I - ação, menor nível da categoria de 
programação, corresponde à operação da qual 
resultam produtos (bens ou serviços), que 
contribuem para atender ao objetivo de um 
programa, incluindo-se também no conceito de 

I - ação, menor nível da categoria de programação, 
corresponde à operação da qual resultam 
produtos (bens ou serviços), que contribuem para 
atender ao objetivo de um programa, incluindo-se 
também no conceito de ação as transferências 
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ação as transferências obrigatórias ou voluntárias 
a outros entes da federação e a pessoas físicas e 
jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, 
auxílios, contribuições, doações, entre outros, e os 
financiamentos; 

obrigatórias ou voluntárias a outros entes da 
federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma 
de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, 
doações, entre outros, e os financiamentos; 

II - órgão orçamentário, o maior nível da 
classificação institucional, que tem por finalidade 
agrupar unidades orçamentárias; 

II - órgão orçamentário, o maior nível da 
classificação institucional, que tem por finalidade 
agrupar unidades orçamentárias; 

III - unidade orçamentária, o menor nível da 
classificação institucional, corresponde ao 
agrupamento de serviços subordinados ao mesmo 
órgão ou repartição, à qual serão consignadas 
dotações próprias; 

III - unidade orçamentária, o menor nível da 
classificação institucional, corresponde ao 
agrupamento de serviços subordinados ao mesmo 
órgão ou repartição, à qual serão consignadas 
dotações próprias; 

IV - concedente, o órgão ou a entidade da 
administração pública direta ou indireta 
responsável pela transferência de recursos 
financeiros, inclusive os decorrentes de 
descentralização de créditos orçamentários; e 

IV - concedente, o órgão ou a entidade da 
administração pública direta ou indireta 
responsável pela transferência de recursos 
financeiros, inclusive os decorrentes de 
descentralização de créditos orçamentários; e 

V - convenente, o órgão ou a entidade da 
administração pública direta ou indireta da União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e as 
entidades privadas, com os quais a administração 
estadual pactue a transferência de recursos 
financeiros, inclusive quando decorrentes de 
descentralização de créditos orçamentários. 

V - convenente, o órgão ou a entidade da 
administração pública direta ou indireta da União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e as 
entidades privadas, com os quais a administração 
estadual pactue a transferência de recursos 
financeiros, inclusive quando decorrentes de 
descentralização de créditos orçamentários. 

§ 1º Os conceitos de função, subfunção, 
programa, projeto, atividade e operação especial 
são aqueles dispostos na Portaria nº 42 do 
Ministério do Orçamento e Gestão, de 14 de abril 
de 1999, e em suas alterações. 

§ 1º Os conceitos de função, subfunção, 
programa, projeto, atividade e operação especial 
são aqueles dispostos na Portaria nº 42, de 14 de 
abril de 1999, do então  Ministério do Orçamento 
e Gestão,  e em suas alterações. 

§ 2º As categorias de programação de que trata 
esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei 
Orçamentária de 2021 e na respectiva Lei, bem 
como nos créditos adicionais, por programas e 
ações (projetos, atividades ou operações 
especiais), com indicação, quando for o caso, do 
produto, da unidade de medida e da meta física. 

§ 2º As categorias de programação de que trata 
esta Lei serão identificadas no Projeto de Lei 
Orçamentária de 2022 e na respectiva Lei, bem 
como nos créditos adicionais, por programas e 
ações (projetos, atividades ou operações 
especiais), com indicação, quando for o caso, do 
produto, da unidade de medida e da meta física. 

§ 3º As regiões de planejamento que identificarão 
a localização física da ação nos programas de 
trabalho integrantes da Lei Orçamentária Anual 
são as definidas pela Lei nº 9.768, de 26 de 
dezembro de 2011, e suas alterações, de forma 
compatível com o que estiver estabelecido no 
Plano Plurianual para o período 2020-2023. 

§ 3º As regiões de planejamento que identificarão 
a localização física da ação nos programas de 
trabalho integrantes da Lei Orçamentária Anual 
são as definidas pela Lei nº 9.768, de 26 de 
dezembro de 2011 e suas alterações, de forma 
compatível com o que estiver estabelecido no 
Plano Plurianual para o período 2020-2023.  

§ 4º A meta física deve ser indicada sempre que 
possível regionalizada. 

§ 4º A meta física deve ser indicada sempre que 
possível regionalizada. 

§ 5º Cada ação identificará a função e a subfunção § 5º Cada ação identificará a função e a subfunção 
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às quais se vincula, respeitando: às quais se vincula, respeitando: 

I - na classificação por função, a missão 
institucional da unidade orçamentária responsável 
por sua realização, independentemente da 
finalidade da ação; e 

I - na classificação por função, prioritariamente, a 
missão institucional da unidade orçamentária 
responsável por sua realização; e 

II - na classificação por subfunção, a finalidade da 
ação, independentemente da missão institucional 
da unidade orçamentária responsável por sua 
realização. 

II - na classificação por subfunção, a finalidade da 
ação, independentemente da missão institucional 
da unidade orçamentária responsável por sua 
realização. 

Art. 5º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social compreenderão a programação dos Poderes 
do Estado, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, seus órgãos, fundos, autarquias, 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, bem como das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista em que o Estado, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto e que dele 
recebam recursos do Tesouro Estadual, devendo a 
correspondente execução orçamentária e 
financeira, da receita e da despesa, ser registrada 
no Sistema Integrado de Gestão das Finanças 
Públicas do Espírito Santo – Sigefes, observadas as 
normas da Lei Federal nº 4.320, de 17de março de 
1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 
2000. 

Art. 5º Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social compreenderão a programação dos Poderes 
do Estado, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, seus órgãos, fundos, autarquias, 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder 
Público, bem como das empresas públicas e das 
sociedades de economia mista em que o Estado, 
direta ou indiretamente, detenha a maioria do 
capital social com direito a voto e que dele 
recebam recursos do Tesouro Estadual, devendo a 
correspondente execução orçamentária e 
financeira, da receita e da despesa, ser registrada 
no Sistema Integrado de Gestão das Finanças 
Públicas do Espírito Santo - Sigefes, observadas as 
normas da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 
1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 
2000. 

§ 1º Excluem-se do disposto neste artigo as 
empresas públicas ou sociedades de economia 
mista que recebam recursos do Estado apenas em 
virtude de: 

§ 1º Excluem-se do disposto neste artigo as 
empresas públicas ou sociedades de economia 
mista que recebam recursos do Estado apenas em 
virtude de: 

I - participação acionária; I - participação acionária; 

II - fornecimento de bens ou prestação de 
serviços; 

II - fornecimento de bens ou prestação de 
serviços; 

III - pagamento de empréstimos e financiamentos 
concedidos; ou 

III - pagamento de empréstimos e financiamentos 
concedidos; ou 

IV - transferência para aplicação em programas de 
financiamento. 

IV - transferência para aplicação em programas de 
financiamento. 

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de 
economia mista de que trata o § 1º deste artigo 
integrarão o Orçamento de Investimento a que se 
refere o art. 150, § 5º, II, da Constituição Estadual, 
devendo constar nos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social somente os recursos do Tesouro 
Estadual transferidos para essas entidades, 
inclusive a título de participação acionária. 

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de 
economia mista de que trata o § 1º deste artigo 
integrarão o Orçamento de Investimento a que se 
refere o art. 150, § 5º, II da Constituição Estadual, 
devendo constar nos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social somente os recursos do Tesouro 
Estadual transferidos para essas entidades, 
inclusive a título de participação acionária. 
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Art. 6º Na Lei Orçamentária Anual, que 
apresentará conjuntamente a programação dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e a 
programação do Orçamento de Investimento, em 
consonância com a Portaria nº 42 do Ministério do 
Orçamento e Gestão, de 1999, e suas alterações, e 
com a Portaria Interministerial da Secretaria do 
Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento 
Federal nº 163, de 2001, e suas alterações, a 
discriminação da despesa será apresentada por 
unidade orçamentária detalhada, por categoria de 
programação em seu menor nível, com as 
respectivas dotações, indicando para cada uma a 
esfera orçamentária, o grupo de natureza da 
despesa, a modalidade de aplicação, o 
identificador de uso e a fonte de recursos ou de 
financiamento. 

Art. 6º Na Lei Orçamentária Anual, que 
apresentará conjuntamente a programação dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e a 
programação do Orçamento de Investimento, em 
consonância com a Portaria nº 42, de 1999, do 
então Ministério do Orçamento e Gestão, e suas 
alterações, e com a Portaria Interministerial da 
Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de 
Orçamento Federal nº 163, de 2001, e suas 
alterações, a discriminação da despesa será 
apresentada por unidade orçamentária detalhada, 
por categoria de programação em seu menor 
nível, com as respectivas dotações, indicando para 
cada uma a esfera orçamentária, o grupo de 
natureza da despesa, a modalidade de aplicação, o 
identificador de uso e a fonte de recursos ou de 
financiamento. 

§ 1º A esfera orçamentária tem por finalidade 
identificar se o orçamento é fiscal (F), da 
seguridade social (S) ou de investimento (I). 

§ 1º A esfera orçamentária tem por finalidade 
identificar se o orçamento é fiscal (F), da 
seguridade social (S) ou de investimento (I). 

§ 2º Os conceitos e códigos de categoria 
econômica, grupo de natureza da despesa e 
modalidade de aplicação são aqueles dispostos na 
Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro 
Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 
163, de 2001, e em suas alterações. 

§ 2º Os conceitos e códigos de categoria 
econômica, grupo de natureza da despesa e 
modalidade de aplicação são aqueles dispostos na 
Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro 
Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 
163, de 2001, e em suas alterações. 

§ 3º É vedada a execução orçamentária de 
programação que utilize a designação “a definir” 
ou outra que não permita sua identificação 
precisa. 

§ 3º É vedada a execução orçamentária de 
programação que utilize a designação “a definir” 
ou outra que não permita sua identificação 
precisa. 

§ 4º O identificador de uso (IU) tem por finalidade 
indicar se os recursos compõem contrapartida 
estadual de empréstimos ou de doações, ou se são 
destinados a outras aplicações, constando da Lei 
Orçamentária de 2021 e de seus créditos 
adicionais pelos seguintes dígitos, que 
antecederão o código das fontes de recursos: 

§ 4º O identificador de uso (IU) tem por finalidade 
indicar se os recursos compõem contrapartida 
estadual de empréstimos ou de doações, ou se são 
destinados a outras aplicações, constando da Lei 
Orçamentária de 2022 e de seus créditos 
adicionais pelos seguintes dígitos, que 
antecederão o código das fontes de recursos: 

I - recursos não destinados à contrapartida (IU 0); I - recursos não destinados à contrapartida (IU 0); 

II - contrapartida de operações de crédito (IU 6); e II - contrapartida de operações de crédito (IU 6); e 

III - outras contrapartidas (IU 4). III - outras contrapartidas (IU 4). 

§ 5º Os grupos de fontes serão identificados pelos 
dígitos: 

§ 5º Os grupos de fontes serão identificados pelos 
dígitos: 

I - recursos do Tesouro - 1; I - recursos do Tesouro - 1; 

II - recursos de outras fontes - 2; II - recursos de outras fontes - 2; 

III - recursos do Tesouro - exercícios anteriores - 3; 
e 

III - recursos do Tesouro - exercícios anteriores - 3; 
e 

IV - recursos de outras fontes - exercícios 
anteriores - 6. 

IV - recursos de outras fontes - exercícios 
anteriores - 6. 
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§ 6º A Reserva de Contingência prevista no art. 9º, 
utilizada exclusivamente como fonte de recursos 
para abertura de créditos adicionais e tendo 
vedada sua execução orçamentária, constará da 
programação da unidade orçamentária 80.104 – 
Administração Geral a Cargo da Secretaria de 
Estado de Economia e Planejamento e será 
identificada conforme previsto no art. 5º da 
Portaria nº 42 do Ministério do Orçamento e 
Gestão, de 1999, e suas alterações e no art. 8º da 
Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, 
e suas alterações. 

§ 6º A Reserva de Contingência prevista no art. 9º, 
utilizada exclusivamente como fonte de recursos 
para abertura de créditos adicionais e tendo 
vedada sua execução orçamentária, constará da 
programação da unidade orçamentária 80.104 – 
Administração Geral a Cargo da Secretaria de 
Estado de Economia e Planejamento e será 
identificada conforme previsto no art. 5º da 
Portaria nº 42 do Ministério do Orçamento e 
Gestão, de 1999 e suas alterações e no art. 8º da 
Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001 
e suas alterações. 

§ 7º Portaria Conjunta da Secretaria de Estado de 
Economia e Planejamento e da Secretaria de 
Estado da Fazenda classificará as fontes de 
recursos nos grupos de que trata o § 5º deste 
artigo. 

§ 7º Portaria Conjunta da Secretaria de Estado de 
Economia e Planejamento e da Secretaria de 
Estado da Fazenda classificará as fontes de 
recursos nos grupos de que trata o § 5º deste 
artigo. 

Art. 7º O Projeto de Lei Orçamentária de 2021, 
que o Poder Executivo encaminhará à Assembleia 
Legislativa no prazo estabelecido no art. 3º da Lei 
Complementar nº 07, de 06 de julho de 1990, e a 
respectiva Lei, respeitado o disposto no art. 22, III, 
da Lei Federal nº 4.320, de 1964, serão compostos 
de: 

Art. 7º O Projeto de Lei Orçamentária de 2022, 
que o Poder Executivo encaminhará à Assembleia 
Legislativa no prazo estabelecido no art. 3º da Lei 
Complementar nº 07, de 06 de julho de 1990, e a 
respectiva Lei, respeitado o disposto no art. 22, III, 
da Lei Federal nº 4.320, de 1964, serão compostos 
de: 

I - texto da lei; I - texto da lei; 

II-demonstrativo da receita e despesa, segundo as 
categorias econômicas dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social, isolada e conjuntamente; 

II - demonstrativo da receita e despesa, segundo 
as categorias econômicas dos Orçamentos Fiscal e 
da Seguridade Social, isolada e conjuntamente; 

III - demonstrativo da receita dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social, isolada e 
conjuntamente, na forma definida pela Portaria 
Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, e suas 
alterações, especificando as do tesouro e de 
outras fontes; 

III - demonstrativo da receita dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social, isolada e 
conjuntamente, na forma definida pela Portaria 
Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, e suas 
alterações, especificando as do tesouro e de 
outras fontes; 

IV - resumo geral da receita; IV - resumo geral da receita; 

V - demonstrativo da despesa por fonte de 
recursos, conforme as categorias econômicas; 

V - demonstrativo da despesa por fonte de 
recursos, conforme as categorias econômicas; 

VI - demonstrativo da despesa por poder, órgão, 
unidade orçamentária, grupo de natureza da 
despesa e fonte de recursos, dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social, isolada e 
conjuntamente; 

VI - demonstrativo da despesa por poder, órgão, 
unidade orçamentária, grupo de natureza da 
despesa e fonte de recursos, dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social, isolada e 
conjuntamente; 

VII - demonstrativo da despesa por poder, órgão e 
função, dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, isolada e conjuntamente;  

VII - demonstrativo da despesa por poder, órgão e 
função, dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 
Social, isolada e conjuntamente;  

VIII - demonstrativo da despesa por funções, 
subfunções e programas, conforme as fontes de 
recursos; 

VIII - demonstrativo da despesa por funções, 
subfunções e programas, conforme as fontes de 
recursos; 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390030003900380037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



8 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 25 de maio de 2021 

IX - demonstrativo dos programas e ações de 
governo, por órgão e unidade orçamentária; 

IX - demonstrativo dos programas e ações de 
governo, por órgão e unidade orçamentária; 

X - demonstrativo da despesa por unidade 
orçamentária e por fonte, consolidando projetos, 
atividades e operações especiais; 

X - demonstrativo da despesa por unidade 
orçamentária e por fonte, consolidando projetos, 
atividades e operações especiais; 

XI - programa de trabalho por órgão e unidade 
orçamentária; 

XI - programa de trabalho por órgão e unidade 
orçamentária; 

XII - demonstrativo da despesa do Orçamento de 
Investimento por função, subfunção e programa; 

XII - demonstrativo da despesa do Orçamento de 
Investimento por função, subfunção e programa; 

XIII - demonstrativo das fontes de financiamento 
do Orçamento de Investimento por órgão e 
unidade orçamentária; 

XIII - demonstrativo das fontes de financiamento 
do Orçamento de Investimento por órgão e 
unidade orçamentária; 

XIV - programa de trabalho do Orçamento de 
Investimento por órgão e unidade orçamentária; 

XIV - programa de trabalho do Orçamento de 
Investimento por órgão e unidade orçamentária; 

XV - demonstrativo regionalizado do efeito sobre 
as receitas e despesas decorrentes de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia, em 
cumprimento ao disposto no art. 150, § 6º, da 
Constituição Estadual; 

XV - demonstrativo regionalizado do efeito sobre 
as receitas e despesas decorrentes de isenções, 
anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia, em 
cumprimento ao disposto no art. 150, § 6º da 
Constituição Estadual; 

XVI - demonstrativo da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado; 

XVI - demonstrativo da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado; 

XVII - demonstrativo da compatibilidade dos 
Orçamentos com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e com o Plano Plurianual; e 

XVII - demonstrativo da compatibilidade dos 
Orçamentos com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e com o Plano Plurianual; e 

XVIII - discriminação da legislação da receita e da 
despesa, referentes aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social. 

XVIII - discriminação da legislação da receita e da 
despesa, referentes aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social. 

Parágrafo único. O demonstrativo de que trata o 
inciso XVII deste artigo será composto de: 

Parágrafo único. O demonstrativo de que trata o 
inciso XVII deste artigo, será composto de: 

I - lista de programas e ações constantes do Anexo 
III – Prioridades e Metas, identificando a meta 
estabelecida no Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a fixada no Projeto de Lei 
Orçamentária Anual; 

I – No Projeto de Lei Orçamentária lista de 
programas e ações constantes do Anexo III – 
Prioridades e Metas, identificando a meta 
estabelecida no Projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a fixada no Projeto de Lei 
Orçamentária Anual;        

 II - Na Lei Orçamentária lista de programas e 
ações constantes do Anexo III – Prioridades e 
Metas, identificando a meta estabelecida no 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e a 
fixada na Lei Orçamentária Anual; 

II - lista de ações incluídas no Plano Plurianual, em 
conformidade com o art. 9º da Lei nº 11.095, de 
07 de janeiro de 2020, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual 2020-2023; e 

III- lista de ações incluídas no Plano Plurianual, por 
intermédio de Lei Orçamentária ou por créditos 
adicionais, em conformidade com o art. 9º da Lei 
nº 11.095, de 07 de janeiro de 2020, que dispõe 
sobre o Plano Plurianual 2020-2023; e 

III - compatibilidade com as metas fiscais. IV - compatibilidade com as metas fiscais; 

Art. 8º A mensagem que encaminhar o Projeto de Art. 8º A mensagem que encaminhar o Projeto de 
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Lei Orçamentária Anual conterá: Lei Orçamentária Anual conterá: 

I - relato sucinto da conjuntura econômica do 
Estado com indicação do cenário macroeconômico 
para o ano 2021 e suas implicações sobre o 
Projeto de Lei Orçamentária de 2021; 

I - relato sucinto da conjuntura econômica do 
Estado com indicação do cenário macroeconômico 
para o ano 2022 e suas implicações sobre o 
Projeto de Lei Orçamentária de 2022; 

II - resumo da política econômica e social do 
Governo; e 

II - resumo da política econômica e social do 
Governo; e 

III - justificativa da estimativa da receita e da 
fixação da despesa. 

III - justificativa da estimativa da receita e da 
fixação da despesa. 

§ 1º A mensagem de que trata o caput conterá, a 
título de informações complementares, os 
seguintes demonstrativos: 

§ 1º A mensagem de que trata o caput conterá, a 
título de informações complementares, os 
seguintes demonstrativos: 

I - dos recursos destinados à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino, de acordo com o 
disposto no art. 178 da Constituição Estadual, de 
forma a caracterizar o cumprimento do disposto 
no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, 
de 19 de dezembro de 2006, e alterações 
posteriores; 

I - dos recursos destinados à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino, de acordo com o 
disposto no art. 178 da Constituição Estadual, de 
forma a caracterizar o cumprimento do disposto 
no art. 212 da Constituição Federal; 
 

II - dos recursos destinados ao atendimento da 
aplicação mínima em ações e serviços públicos de 
saúde, em cumprimento ao disposto na Emenda 
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000; 

II - dos recursos destinados ao atendimento da 
aplicação mínima em ações e serviços públicos de 
saúde, em cumprimento ao disposto na Emenda 
Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000; 

III - do comparativo entre o Projeto de Lei 
Orçamentária do ano 2021 e a Lei Orçamentária 
de 2020, por órgãos; 

III - do comparativo entre o Projeto de Lei 
Orçamentária do ano 2022 e a Lei Orçamentária 
de 2021, por órgãos; 

IV - por grupo de despesa, dos valores autorizados 
e executados no ano de 2019, com seus 
respectivos percentuais; 

IV - por grupo de despesa, dos valores autorizados 
e executados no ano de 2020, com seus 
respectivos percentuais; 

V - da situação da dívida pública do Estado 
evidenciando, para cada empréstimo e/ou 
financiamento, o respectivo credor, o saldo 
devedor e respectivas projeções de pagamento de 
amortizações e encargos, as taxas de juros pagas e 
a pagar discriminadas a cada semestre do ano da 
proposta orçamentária; 

V - da situação da dívida pública do Estado 
evidenciando, para cada empréstimo e/ou 
financiamento, o respectivo credor, o saldo 
devedor e respectivas projeções de pagamento de 
amortizações e encargos, as taxas de juros pagas e 
a pagar discriminadas a cada semestre do ano da 
proposta orçamentária; 

VI - da metodologia, índices aplicados e memória 
de cálculo da receita corrente líquida prevista na 
proposta orçamentária; 

VI - da metodologia, índices aplicados e memória 
de cálculo da receita corrente líquida prevista na 
proposta orçamentária; 

VII - dos recursos destinados ao cumprimento do 
disposto no art. 197, § 2º, da Constituição 
Estadual; 

VII - dos recursos destinados ao cumprimento do 
disposto no art. 197, § 2º da Constituição Estadual. 

VIII - referente à manutenção e ao 
desenvolvimento da educação básica e de 
valorização do magistério, nos termos da Lei 
Federal nº 11.494, de 20 de junho de 2007; e 

VIII - referente à manutenção e ao 
desenvolvimento da educação básica e de 
valorização do magistério, nos termos da Lei 
Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020; e 
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 IX - da relação de precatórios referentes ao 
período de 02 de julho de 2019 a 1º de julho de 
2020, com respectivos valores. 

IX - da relação de precatórios referentes ao 
período de 02 de julho de 2020 a 1º de julho de 
2021, com respectivos valores. 

§ 2º Informações disponibilizadas em meio 
magnético de processamento eletrônico, 
apresentando detalhamento das dotações por 
elemento de despesa, acompanharão a mensagem 
que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária 
Anual. 
 

§ 2º Informações disponibilizadas em meio 
magnético de processamento eletrônico, 
apresentando detalhamento das dotações por 
elemento de despesa, acompanharão a mensagem 
que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentária 
Anual. 

CAPÍTULO IV 
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO E 
SUAS ALTERAÇÕES 

Sessão I 
Das Diretrizes Gerais 

CAPÍTULO IV 
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO E 
SUAS ALTERAÇÕES 

Sessão I 
Das Diretrizes Gerais 

Art. 9º O valor da reserva de contingência será de, 
no mínimo, 2% (dois por cento) da receita 
corrente líquida, a ser utilizada como fonte de 
recursos para abertura de créditos adicionais, 
conforme art. 8º da Portaria Interministerial da 
Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de 
Orçamento Federal nº 163, de 2001, e suas 
atualizações, para o atendimento de passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos, conforme dispõe o inciso III do caput 
do art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 
2000, bem como de situações de emergência e 
calamidades públicas. 

Art. 9º O valor da reserva de contingência será de, 
no mínimo, 2% (dois por cento) da receita 
corrente líquida, a ser utilizada como fonte de 
recursos para abertura de créditos adicionais, 
conforme art. 8º da Portaria Interministerial da 
Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de 
Orçamento Federal nº 163, de 2001, e suas 
atualizações, para o atendimento de passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos, conforme dispõe o inciso III do caput 
do art. 5º da Lei Complementar Federal nº 101, de 
2000, bem como de situações de emergência e 
calamidades públicas. 

Parágrafo único. Consideram-se eventos fiscais 
imprevistos a abertura de créditos adicionais para 
o atendimento de despesas não previstas ou 
insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária 
Anual de 2021. 

Parágrafo único. Consideram-se eventos fiscais 
imprevistos a abertura de créditos adicionais para 
o atendimento de despesas não previstas ou 
insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária 
Anual de 2022. 

Art. 10. As transferências constitucionais e legais 
aos Municípios e ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB serão contabilizadas como dedução da 
receita orçamentária. 

Art. 10. As transferências constitucionais e legais 
aos Municípios e ao Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB serão contabilizadas como dedução da 
receita orçamentária. 

Art. 11. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2021, 
bem como os créditos especiais, observado o 
disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 2000, e atendido o disposto no art. 2º 
desta Lei, somente incluirão novos projetos se: 

Art. 11. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2022, 
bem como os créditos especiais, observado o 
disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 2000, e atendido o disposto no art. 2º 
desta Lei, somente incluirão novos projetos se: 

I - as dotações consignadas aos projetos em 
andamento forem suficientes para o atendimento 

I - as dotações consignadas aos projetos em 
andamento forem suficientes para o atendimento 
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de seu cronograma físico-financeiro; e de seu cronograma físico-financeiro; e 

II - os projetos novos forem compatíveis com o 
Plano Plurianual 2020-2023. 

II - os projetos novos forem compatíveis com o 
Plano Plurianual 2020-2023. 

Parágrafo único. Ressalvados os que se encerram 
em 2020, entendem-se como projetos em 
andamento aqueles cuja liquidação, até 30 de 
junho de 2020, ultrapassar 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor orçado no ano. 

Parágrafo único. Ressalvados os que se encerram 
em 2021, entendem-se como projetos em 
andamento aqueles cuja liquidação, até 30 de 
junho de 2021, ultrapassar 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor orçado no ano. 

Art. 12. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2021 
incluirão dotações para o pagamento de 
precatórios, conforme estabelecido no art. 100 da 
Constituição Federal. 

Art. 12. O Projeto e a Lei Orçamentária de 2022 
incluirão dotações para o pagamento de 
precatórios, conforme estabelecido no art. 100 da 
Constituição Federal. 

Art. 13. As contribuições patronais para os fundos 
financeiro e previdenciário do Regime Próprio de 
Previdência Social deverão ser consignadas no 
orçamento de cada órgão, fundo ou entidade dos 
Poderes do Estado, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, em dotações orçamentárias 
especificadas pela modalidade de aplicação 91 - 
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre 
Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. 

Art. 13. As contribuições patronais para os fundos 
financeiro e previdenciário do Regime Próprio de 
Previdência Social deverão ser consignadas no 
orçamento de cada órgão, fundo ou entidade dos 
Poderes do Estado, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, em dotações orçamentárias 
especificadas pela modalidade de aplicação 91 - 
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre 
Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 
excetuando os repasses para cobertura das 
insuficiências financeiras do Fundo Financeiro. 

 Art. 14. No caso da existência de insuficiência 
financeira do fundo financeiro serão consignadas 
dotações orçamentárias no respectivo fundo com 
recursos do tesouro especificadas para cada 
órgão dos Poderes, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública.  

 § 1º A dotação orçamentária de que trata o caput 
para os órgãos do Poder Executivo poderá ser 
especificada em uma única ação orçamentária. 

§ 1º No caso da existência de déficit no fundo 
financeiro, deverão ser consignadas em 
operações especiais próprias no orçamento de 
cada órgão, fundo ou entidade dos Poderes do 
Estado, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, dotações específicas para a sua 
cobertura denominadas “Contribuição 
Previdenciária Complementar”, correspondentes 
à diferença obtida entre a despesa total fixada 
com benefícios previdenciários e encargos e o 
somatório das receitas previstas de contribuição 
dos servidores e patronal do respectivo órgão, 
fundo ou entidade, especificadas pela 
modalidade de aplicação 91 - Aplicação Direta 
Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e 
Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da 
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Seguridade Social. 

 § 2º Os repasses para a cobertura da insuficiência 
financeira do fundo financeiro serão realizados 
por meio de execução extraorçamentária de cada 
órgão dos Poderes do Estado, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, correspondentes 
à diferença obtida entre a despesa total fixada 
com benefícios previdenciários e encargos e o 
somatório das receitas previstas de contribuição 
dos servidores e patronal do respectivo órgão. 

§ 2º As dotações orçamentárias relativas à 
cobertura do déficit financeiro referida no § 1º 
deste artigo dos órgãos da Administração Direta 
do Poder Executivo deverão ser consolidadas em 
programa de trabalho do órgão orçamentário 80 - 
Encargos Gerais do Estado, unidade orçamentária 
80101 - Administração Geral a Cargo da 
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos, excetuando-se as relativas à cobertura 
do déficit das operações previdenciárias das 
áreas da educação, saúde e segurança pública, 
que deverão constar em programas de trabalho 
específico em suas respectivas unidades 
orçamentárias. 

 
 

 § 3º No somatório das receitas previstas de que 
trata o § 2º, poderão ser incluídas as demais 
receitas elencadas no art. 40 da LC 282/2004. 

 
 

§ 4º Os repasses efetuados para cobertura da 
insuficiência financeira do fundo financeiro 
proveniente dos órgãos do Poder Executivo serão 
realizados por meio da unidade gestora 800102 – 
Administração Geral a Cargo da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 

 Art. 15 No caso da existência de insuficiência 
financeira do Fundo de Proteção Social dos 
Militares serão consignadas dotações 
orçamentárias no respectivo fundo com recursos 
do tesouro. 

 § 1º Os repasses para a cobertura da insuficiência 
financeira do fundo de proteção social dos 
militares serão realizados por meio de execução 
extraorçamentária do Poder Executivo, por meio 
da unidade gestora 800102 – Administração Geral 
a Cargo da Secretaria de Estado da Fazenda, 
correspondentes à diferença obtida entre a 
despesa total fixada com benefícios 
previdenciários e encargos e o somatório das 
receitas previstas de contribuição dos servidores 
militares. 
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 § 2º No somatório das receitas previstas de que 
trata o § 2º, poderão ser incluídas as demais 
receitas elencadas no art. 17 da LC 943/2020. 
 

Seção II 
Das Diretrizes Específicas do Orçamento da 

Seguridade Social 

Seção II 
Das Diretrizes Específicas do Orçamento da 

Seguridade Social 

Art. 14. O Orçamento da Seguridade Social 
compreenderá as dotações destinadas a atender 
às ações de saúde, previdência e assistência social 
e obedecerá ao disposto nos arts. 158, 159, 164 e 
167 da Constituição Estadual e contará, dentre 
outros, com recursos provenientes: 

Art. 16. O Orçamento da Seguridade Social 
compreenderá as dotações destinadas a atender 
as ações de saúde, previdência e assistência social 
e obedecerá ao disposto nos arts. 158, 159, 164 e 
167 da Constituição Estadual e contará, dentre 
outros, com recursos provenientes:  

I - de receitas próprias dos órgãos, fundos e 
entidades que integram este orçamento; 

I - de receitas próprias dos órgãos, fundos e 
entidades que integram este orçamento; 

II - da contribuição para o plano de seguridade do 
servidor; 

II - da contribuição para o plano de seguridade do 
servidor; 

III - das demais receitas, inclusive próprias e 
vinculadas, de órgãos, fundos e entidades, cujas 
despesas integrem, exclusivamente, o orçamento 
referido no caput; e 

III - das demais receitas, inclusive próprias e 
vinculadas, de órgãos, fundos e entidades, cujas 
despesas integrem, exclusivamente, o orçamento 
referido no caput; e 

IV - do Orçamento Fiscal. IV - do Orçamento Fiscal. 

Parágrafo único. É vedada ao Estado a retenção 
de recursos provenientes da União e destinados 
aos Municípios para atender às ações nas áreas de 
saúde, previdência e assistência social. 
 

Parágrafo único. É vedada ao Estado a retenção 
de recursos provenientes da União e destinados 
aos Municípios para atender às ações nas áreas de 
saúde, previdência e assistência social. 

Seção III 
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de 

Investimento 

Seção III 
Das Diretrizes Específicas do Orçamento de 

Investimento 

Art. 15. O Orçamento de Investimento previsto no 
art. 150, § 5º, II, da Constituição Estadual será 
apresentado por empresa pública e sociedade de 
economia mista nas quais o Estado detenha a 
maioria do capital social com direito a voto. 

Art. 17. O Orçamento de Investimento previsto no 
art. 150, § 5º, II da Constituição Estadual será 
apresentado por empresa pública e sociedade de 
economia mista nas quais o Estado detenha a 
maioria do capital social com direito a voto. 

§ 1º A despesa será discriminada segundo a 
classificação funcional, expressa por categoria de 
programação em seu menor nível e por fontes de 
financiamento. 

§ 1º A despesa será discriminada segundo a 
classificação funcional, expressa por categoria de 
programação em seu menor nível e por fontes de 
financiamento. 

§ 2º As fontes de financiamento identificarão os 
recursos: 

§ 2º As fontes de financiamento identificarão os 
recursos: 

I - gerados pela empresa; I - gerados pela empresa; 

II - relativos à participação acionária do Estado; II - relativos à participação acionária do Estado; 

III - oriundos de operações de crédito internas; III - oriundos de operações de crédito internas; 

IV - oriundos de operações de crédito externas; e IV - oriundos de operações de crédito externas; e 

V - de outras origens. V - de outras origens. 

§ 3º A programação dos investimentos à conta de 
recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da 

§ 3º A programação dos investimentos à conta de 
recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da 
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Seguridade Social observará o valor e a destinação 
constantes do orçamento original.   

Seguridade Social observará o valor e a destinação 
constantes do orçamento original. 

Art. 16. Integrarão o Orçamento de Investimento 
os seguintes demonstrativos: 

Art. 18. Integrarão o Orçamento de Investimento 
os seguintes demonstrativos: 

I - das fontes de financiamento do Orçamento de 
Investimento por órgão e unidade orçamentária; 

I - das fontes de financiamento do Orçamento de 
Investimento por órgão e unidade orçamentária; 

II - da despesa do Orçamento de Investimento por 
função, subfunção e programa; e 

II - da despesa do Orçamento de Investimento por 
função, subfunção e programa; e 

III - programa de trabalho do Orçamento de 
Investimento por órgão e unidade orçamentária. 

III - programa de trabalho do Orçamento de 
Investimento por órgão e unidade orçamentária. 

Art. 17. Às empresas integrantes do Orçamento de 
Investimento não se aplicam as normas gerais da 
Lei Federal nº 4.320, de 1964, no que se refere ao 
regime contábil, execução do orçamento e 
demonstrativo de resultado, exceto, no que 
couber, os preceitos dos arts. 109 e 110, para as 
finalidades a que se destinam. 

Art. 19. Às empresas integrantes do Orçamento de 
Investimento não se aplicam as normas gerais da 
Lei Federal nº 4.320, de 1964, no que se refere ao 
regime contábil, execução do orçamento e 
demonstrativo de resultado, exceto, no que 
couber, os preceitos dos arts. 109 e 110, para as 
finalidades a que se destinam. 

Art. 18. Fica facultado às empresas públicas e 
sociedades de economia mista que compõem o 
Orçamento de Investimento, se solicitadas pelo 
Poder Executivo, executar o orçamento de 
entidades pertencentes às esferas orçamentárias 
fiscais e de seguridade social, desde que por meio 
de unidades gestoras abertas nessas entidades, 
especificamente para atender a esta finalidade, 
não se caracterizando neste caso, transferência de 
recursos orçamentários. 
 

Art. 20. Fica facultado às empresas públicas e 
sociedades de economia mista que compõem o 
Orçamento de Investimento, se solicitadas pelo 
Poder Executivo, executar o orçamento de 
entidades pertencentes às esferas orçamentárias 
fiscal e de seguridade social, desde que através de 
unidades gestoras abertas nessas entidades, 
especificamente para atender a esta finalidade, 
não se caracterizando neste caso, transferência de 
recursos orçamentários. 

Seção IV 
Das Diretrizes Específicas para os Poderes 

Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública 

Seção IV 
Das Diretrizes Específicas para os Poderes 

Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública 

Art. 19. O Poder Executivo colocará à disposição 
do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa, do 
Tribunal de Contas, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, até 10.08.2020, os estudos e 
as estimativas das receitas para o exercício de 
2021, inclusive da receita corrente líquida e as 
respectivas memórias de cálculo, conforme 
estabelecido no art. 12, § 3º, da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 2000. 

Art. 21. O Poder Executivo colocará à disposição 
do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa, do 
Tribunal de Contas, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, até 10.08.2021, os estudos e 
as estimativas das receitas para o exercício de 
2022, inclusive da receita corrente líquida e as 
respectivas memórias de cálculo, conforme 
estabelecido no art. 12, § 3º, da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 2000. 

§ 1º As propostas orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2021 com a fonte de recurso 01 - 
recursos ordinários do tesouro - do Poder 
Judiciário, da Assembleia Legislativa, do Tribunal 
de Contas, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública serão elaboradas tendo como limite os 
seguintes percentuais sobre a receita prevista na 

§ 1º  O Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, 
o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública elaborarão suas respectivas 
propostas orçamentárias para o exercício 
financeiro de 2022, tendo como parâmetro para a 
fixação das despesas com fonte 101 - Recurso 
Ordinário do Tesouro a dotação orçamentária 
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LOA 2021 na fonte 01 - recursos ordinários do 
tesouro, excluídas as deduções constitucionais e 
legais: 

consignada na Lei Orçamentária 2021 na mesma 
fonte, atualizado pela inflação aferida no período 
compreendido entre julho de 2020 e junho de 
2021 pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 

I - Poder Judiciário: 13,78%;  

II - Assembleia Legislativa: 2,79%;  

III - Tribunal de Contas: 2,16%;  

IV - Ministério Público: 5,14%; e  

V - Defensoria Pública: 0,84%.  

§ 2º Será acrescido ao limite da programação da 
Defensoria Pública, estabelecido no § 1º deste 
artigo, montante informado pelo Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado do Espírito 
Santo para cobertura da Contribuição 
Previdenciária Complementar, nos termos do art. 
13, § 1º, desta Lei. 

§ 2º Será acrescido ao limite da programação da 
Defensoria Pública, estabelecido no § 1º deste 
artigo, o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e 
quinhentos mil reais). 
 

§ 3º Com base na estimativa de que trata o caput 
e considerando o disposto nos §§ 1º e 2º deste 
artigo, a Secretaria de Estado de Economia e 
Planejamento colocará à disposição dos titulares 
do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa, do 
Tribunal de Contas, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, até 10 de agosto de 2020, os 
valores limites para programação das despesas 
correntes e de capital em 2021 com fonte de 
Recurso Ordinário do Tesouro. 

§ 3º Com base na estimativa de que trata o caput 
e considerando o disposto nos §§ 1º e 2º deste 
artigo, a Secretaria de Estado de Economia e 
Planejamento colocará à disposição dos titulares 
do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa, do 
Tribunal de Contas, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, até 10 de agosto de 2021, os 
valores limite para programação das despesas 
correntes e de capital em 2022 com fonte de 
Recurso Ordinário do Tesouro. 
 

§ 4º O Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o 
Tribunal de Contas, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública encaminharão à Secretaria de 
Estado de Economia e Planejamento, por meio do 
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas 
do Espírito Santo – Sigefes, até 11 de setembro de 
2020, suas respectivas propostas orçamentárias, 
para fins de consolidação do Projeto de Lei 
Orçamentária de 2021, observadas as disposições 
desta Lei. 

§ 4º O Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o 
Tribunal de Contas, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública encaminharão à Secretaria de 
Estado de Economia e Planejamento, por meio do 
Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas 
do Espírito Santo – Sigefes, até 10 de setembro de 
2021, suas respectivas propostas orçamentárias, 
para fins de consolidação do Projeto de Lei 
Orçamentária de 2022, observadas as disposições 
desta Lei. 

 Art. 22. Do limite estabelecido no artigo 21 serão 
deduzidos os montantes necessários ao 
cumprimento do art. 14 desta Lei.  

 Parágrafo único. Cabe ao Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado do Espírito Santo – 
IPAJM informar o montante correspondente à 
insuficiência financeira do fundo financeiro. 
 

Seção V 
Das Emendas Parlamentar es 

Seção V 
Das Emendas Parlamentares 
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Art. 20. As emendas ao Projeto de Lei 
Orçamentária de 2021 ou aos projetos que a 
modifique somente poderão ser acatadas se 
compatíveis com o Plano Plurianual 2020-2023 e 
com esta Lei e: 

Art. 23. As emendas ao Projeto de Lei 
Orçamentária de 2022 ou aos projetos que a 
modifique somente poderão ser acatadas se 
compatíveis com o Plano Plurianual 2020-2023 e 
com esta Lei e: 

I - indiquem os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesa, 
excluídas as que incidam sobre: 

I - indiquem os recursos necessários, admitidos 
apenas os provenientes de anulação de despesa, 
excluídas as que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para 
Municípios; 

c) transferências tributárias constitucionais para 
Municípios; 

d) contrapartida de empréstimos e outras 
contrapartidas; 

d) contrapartida de empréstimos e outras 
contrapartidas;  

e) recursos vinculados; e) recursos vinculados; 

f) recursos para o Pasep; f) recursos para o Pasep; 

g) recursos próprios de entidades da 
administração indireta, exceto quando 
remanejados para a própria entidade; 

g) recursos próprios de entidades da 
administração indireta, exceto quando 
remanejados para a própria entidade;  

h) dotações referentes a precatórios e sentenças 
judiciais; e 

h) dotações referentes a precatórios e sentenças 
judiciais; e 

i) recursos de Parceria Público Privada – PPP; ou i) recursos de Parceria Público Privada – PPP; ou 

 j) orçamento de investimento a que se refere o 
art. 150, § 5º, II da  Constituição Estadual, exceto 
quando remanejados para a própria unidade; 

II - sejam relacionadas: II - sejam relacionadas: 

a) com correção de erros ou omissões; ou a) com correção de erros ou omissões; ou 

b) com dispositivos do texto do projeto de lei. b) com dispositivos do texto do projeto de lei. 

 Parágrafo único. As emendas ao Projeto de Lei 
Orçamentária de 2022 ou aos projetos que a 
modifique que incluam novas ações 
orçamentárias deverão observar a finalidade das 
ações orçamentárias consignadas no respectivo 
projeto de lei. 
 

Seção VI 
Das Alterações e Execução da Lei Orçamentária 

Seção VI 
Das Alterações e Execução da Lei Orçamentária 

Art. 21. Os projetos de Lei Orçamentária de 2021 e 
de créditos adicionais, bem como suas propostas 
de modificações, nos termos do art. 151, § 4º, da 
Constituição Estadual, serão detalhados e 
apresentados na forma desta Lei e em 
consonância com as disposições sobre a matéria, 
contidas na Constituição Federal, na Constituição 
Estadual e no Plano Plurianual 2020-2023, 
observadas as normas da Lei Federal nº 4.320, de 
1964, da Lei Complementar Federal nº 101, de 
2000, além das emanadas pelo Poder Executivo de 

Art. 24. Os projetos de Lei Orçamentária de 2022 e 
de créditos adicionais, bem como suas propostas 
de modificações, nos termos do art. 151, § 4º da 
Constituição Estadual, serão detalhados e 
apresentados na forma desta Lei e em 
consonância com as disposições sobre a matéria, 
contidas na Constituição Federal, na Constituição 
Estadual e no Plano Plurianual 2020-2023, 
observadas as normas da Lei Federal nº 4.320, de 
1964, da Lei Complementar Federal nº 101, de 
2000, além das emanadas pelo Poder Executivo de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390030003900380037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, terça-feira, 25 de maio de 2021 Diário do Poder Legislativo - 17 

forma complementar. forma complementar.  

§ 1º Os créditos adicionais encaminhados pelo 
Poder Executivo e aprovados pela Assembleia 
Legislativa serão considerados automaticamente 
abertos com a sanção e publicação da respectiva 
Lei. 

§ 1º Os créditos adicionais encaminhados pelo 
Poder Executivo e aprovados pela Assembleia 
Legislativa serão considerados automaticamente 
abertos com a sanção e publicação da respectiva 
Lei. 

§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a uma 
única espécie de crédito adicional. 

§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a uma 
única espécie de crédito adicional. 

§ 3º As novas ações criadas por meio de projeto 
de lei de crédito especial deverão conter anexo 
com o detalhamento dos atributos consoantes 
com o Plano Plurianual 2020-2023. 

§ 3º As novas ações criadas por meio de projeto 
de lei de crédito especial deverão conter anexo 
com o detalhamento dos atributos consoantes 
com o Plano Plurianual 2020-2023. 

§ 4º O Projeto e a Lei Orçamentária de 2021 
deverão conter autorização para abertura de 
créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta 
por cento) do total do Projeto e da Lei 
Orçamentária, respectivamente. 

§ 4º O Projeto e a Lei Orçamentária de 2022 
deverão conter autorização para abertura de 
créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta 
por cento) do total do Projeto e da Lei 
Orçamentária, respectivamente. 

§ 5º O Poder Executivo enviará à Assembleia 
Legislativa, findos os meses de abril, agosto e 
dezembro, relatório contendo o total de créditos 
adicionais abertos e reabertos durante o exercício, 
com os números de seus respectivos decretos de 
abertura e data de publicação no Diário Oficial do 
Estado. 

§ 5º O Poder Executivo enviará à Assembleia 
Legislativa, findos os meses de abril, agosto e 
dezembro, relatório contendo o total de créditos 
adicionais abertos e reabertos durante o exercício, 
com os números de seus respectivos decretos de 
abertura e data de publicação no Diário Oficial do 
Estado. 

Art. 22. As alterações da programação de que 
trata o art. 6º desta Lei, nos limites fixados na Lei 
Orçamentária Anual, serão operacionalizadas por 
crédito suplementar autorizado e aberto por 
Decreto do Chefe do Poder Executivo. 
 

Art. 25. As alterações da programação de que 
trata o art. 6º desta Lei, nos limites fixados na Lei 
Orçamentária Anual, serão operacionalizadas por 
crédito suplementar autorizado e aberto por 
Decreto do Chefe do Poder Executivo. 

§ 1º As alterações decorrentes de abertura e 
reabertura dos créditos adicionais, nos limites 
fixados na Lei Orçamentária Anual, integrarão e 
modificarão os quadros de detalhamento de 
despesas. 

§ 1º As alterações decorrentes de abertura e 
reabertura dos créditos adicionais, nos limites 
fixados na Lei Orçamentária Anual, integrarão e 
modificarão os quadros de detalhamento de 
despesas. 

§ 2º As alterações de que trata o caput poderão 
ser realizadas, justificadamente, se autorizadas 
por meio de Portaria da Secretaria de Estado de 
Economia e Planejamento para: 

§ 2º As alterações de que trata o caput poderão 
ser realizadas, justificadamente, se autorizadas 
por meio de Portaria da Secretaria de Estado de 
Economia e Planejamento para: 

I - inclusão ou alteração das fontes de recursos ou 
de financiamento, observadas as vinculações 
previstas na legislação; 

I - inclusão ou alteração das fontes de recursos ou 
de financiamento,  observadas as vinculações 
previstas na legislação; 

II - inclusão de regiões de planejamento, grupos 
de despesas e modalidade de aplicação em ações 
consignadas na Lei Orçamentária de 2021 e seus 
créditos adicionais, conforme art. 42 da Lei 
Federal nº 4.320, de 1964; 

II - inclusão de regiões de planejamento, grupos de 
despesas e modalidade de aplicação em ações 
consignadas na Lei Orçamentária de 2021 e seus 
créditos adicionais, conforme art. 42 da Lei 
Federal nº 4.320, de 1964; 
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III - alteração de valores nos grupos de natureza 
da despesa, entre os grupos "3 - Outras Despesas 
Correntes", "4 - Investimentos" e "5 - Inversões 
Financeiras" ou entre os grupos "2 - Juros e 
Encargos da Dívida" e "6 - Amortização da Dívida", 
desde que mantido o valor total da ação 
orçamentária objeto da alteração; 

III - alteração de valores nos grupos de natureza 
da despesa, entre os grupos "3 - Outras Despesas 
Correntes", "4 - Investimentos" e "5 - Inversões 
Financeiras" ou entre os grupos "2 - Juros e 
Encargos da Dívida" e "6 - Amortização da Dívida", 
desde que mantido o valor total da ação 
orçamentária objeto da alteração; 

IV - correção das denominações e/ou das 
classificações orçamentárias, desde que 
constatado erro de ordem técnica ou legal; ou 

IV - correção das denominações e/ou das 
classificações orçamentárias, desde que 
constatado erro de ordem técnica ou legal; ou 

V - ajustes na codificação orçamentária, 
decorrentes da necessidade de adequação à 
classificação vigente, desde que não impliquem 
mudança de valores e de finalidade da 
programação. 

V - ajustes na codificação orçamentária, 
decorrentes da necessidade de adequação à 
classificação vigente, desde que não impliquem 
mudança de valores e de finalidade da 
programação. 

Art. 23. Alterações ou inclusões orçamentárias 
que não modifiquem o valor total de cada ação, 
em uma mesma unidade orçamentária, poderão 
ser realizadas de acordo com as necessidades de 
execução, desde que justificadamente, se 
autorizadas por meio de ato próprio dos titulares 
dos órgãos dos Poderes Judiciário e Legislativo, 
inclusive o Tribunal de Contas, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, no âmbito da 
mesma ação, no que se refere a: 

Art. 26. Alterações ou inclusões orçamentárias 
que não modifiquem o valor total de cada ação, 
em uma mesma unidade orçamentária, poderão 
ser realizadas de acordo com as necessidades de 
execução, desde que justificadamente, se 
autorizadas por meio de ato próprio dos titulares 
dos órgãos dos Poderes Judiciário e Legislativo, 
inclusive o Tribunal de Contas, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, no âmbito da 
mesma ação, no que se refere a: 

I - fontes de recursos ou de financiamento, 
observadas as vinculações previstas na legislação; 
e 

I - fontes de recursos ou de financiamento, 
observadas as vinculações previstas na legislação; 
e 

II - grupos de natureza da despesa, entre os 
grupos "3 - Outras Despesas Correntes", "4 - 
Investimentos" e "5 - Inversões Financeiras" ou 
entre os grupos "2 - Juros e Encargos da Dívida" e 
"6 - Amortização da Dívida". 

II - grupos de natureza da despesa, entre os 
grupos "3 - Outras Despesas Correntes", "4 - 
Investimentos" e "5 - Inversões Financeiras" ou 
entre os grupos "2 - Juros e Encargos da Dívida" e 
"6 - Amortização da Dívida". 

Art. 24. Os projetos de lei relativos a créditos 
adicionais destinados à despesa com pessoal e 
encargos sociais serão encaminhados à 
Assembleia Legislativa, por projeto específico e 
exclusivamente para essa finalidade, ficando 
vedada, nestes casos, a transferência, o 
remanejamento e a transposição de recursos 
orçamentários que estejam consignados para 
gastos com pessoal e encargos sociais. 

Art. 27.  Os projetos de lei relativos a créditos 
adicionais destinados à despesa com pessoal e 
encargos sociais serão encaminhados à 
Assembleia Legislativa, por projeto específico e 
exclusivamente para essa finalidade, ficando 
vedada, nestes casos, a transferência, o 
remanejamento e a transposição de recursos 
orçamentários que estejam consignados para 
gastos com pessoal e encargos sociais. 

Art. 25. Os Poderes Legislativo e Judiciário, o 
Ministério Público, a Defensoria Pública, o 
Tribunal de Contas e o Poder Executivo, por meio 
da Secretaria de Estado de Economia e 
Planejamento, no prazo de 30 (trinta) dias após a 
publicação da Lei Orçamentária Anual, publicarão 
no Diário Oficial o quadro de detalhamento de 

Art. 28. Os Poderes Legislativo e Judiciário, o 
Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal 
de Contas e o Poder Executivo, por meio da 
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, 
no prazo de 30 (trinta) dias após a publicação da 
Lei Orçamentária Anual, publicarão no Diário 
Oficial o quadro de detalhamento de despesa, por 
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despesa, por unidade orçamentária integrante dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, 
especificando, para cada projeto, atividade e 
operação especial, a esfera orçamentária, o 
identificador de uso, a fonte de recursos, a 
categoria econômica, o grupo de natureza da 
despesa e a modalidade de aplicação, conforme 
estabelecido no art. 6º da Portaria Interministerial 
da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria 
de Orçamento Federal nº 163, de 2001, e suas 
alterações. 

unidade orçamentária integrante dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social, especificando, para 
cada projeto, atividade e operação especial, a 
esfera orçamentária, o identificador de uso, a 
fonte de recursos, a categoria econômica, o grupo 
de natureza da despesa e a modalidade de 
aplicação, conforme estabelecido no art. 6º da 
Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro 
Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 
163, de 2001, e suas alterações. 

§ 1º As alterações dos quadros de detalhamento 
de despesa, que implicarem exclusivamente 
alteração de identificadores de uso (IU) e 
modalidades de aplicação (MA), serão aprovadas 
por meio de atos administrativos próprios pelos 
responsáveis de cada órgão integrante dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública, e 
publicados no Diário Oficial. 

§ 1º As alterações dos quadros de detalhamento 
de despesa, que implicarem exclusivamente 
alteração de identificadores de uso (IU) e 
modalidades de aplicação (MA), serão aprovadas 
por meio de atos administrativos próprios pelos 
responsáveis de cada órgão integrante dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública, e 
publicados no Diário Oficial. 

§ 2º O Poder Executivo publicará até 30 (trinta) 
dias após o encerramento de cada bimestre 
relatório resumido de execução orçamentária, 
bem como relatório indicativo de realização da 
receita, para fins de verificação do estabelecido 
nos arts. 9º e 13 da Lei Complementar Federal nº 
101, de 2000. 

§ 2º O Poder Executivo publicará até 30 (trinta) 
dias após o encerramento de cada bimestre 
relatório resumido de execução orçamentária, 
bem como relatório indicativo de realização da 
receita, para fins de verificação do estabelecido 
nos arts. 9º e 13 da Lei Complementar Federal nº 
101, de 2000. 

§ 3º Os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais destinados aos órgãos 
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública ser-lhe-ão 
entregues até o dia 20 (vinte) de cada mês. 
 

§ 3º Os recursos correspondentes às dotações 
orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais, inclusive os 
necessários à cobertura da insuficiência 
financeira de que trata o art.14 desta Lei, 
destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública ser-lhe-ão entregues até o dia 20 (vinte) de 
cada mês. 

Art. 26. A reabertura dos créditos especiais e 
extraordinários, conforme disposto no art. 152, § 
2º, da Constituição Estadual, será realizada por 
decreto do Governador. 

Art. 29. A reabertura dos créditos especiais e 
extraordinários, conforme disposto no art. 152, § 
2º da Constituição Estadual, será realizada por 
decreto do Governador. 

Parágrafo único. A data limite para reabertura de 
créditos especiais e extraordinários é 25de junho 
de 2021. 

Parágrafo único. A data limite para reabertura de 
créditos especiais e extraordinários é 24 de junho 
de 2022.  

Art. 27. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
créditos adicionais ao Orçamento de Investimento 
para o atendimento de despesas relativas a ações 
em execução no exercício de 2020, mediante a 
utilização, em favor da correspondente empresa 

Art. 30. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
créditos adicionais ao Orçamento de Investimento 
para o atendimento de despesas relativas a ações 
em execução no exercício de 2021, mediante a 
utilização, em favor da correspondente empresa 
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estatal e da respectiva programação, de saldo de 
recursos do Tesouro Estadual repassados em 
exercícios anteriores ou inscritos em restos a 
pagar no âmbito dos Orçamentos Fiscal ou da 
Seguridade Social. 

estatal e da respectiva programação, de saldo de 
recursos do Tesouro Estadual repassados em 
exercícios anteriores ou inscritos em restos a 
pagar no âmbito dos Orçamentos Fiscal ou da 
Seguridade Social. 

Art. 28. O Poder Executivo poderá, mediante 
decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, 
total ou parcialmente, as dotações orçamentárias 
aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 e em 
créditos adicionais, em decorrência da extinção, 
transformação, transferência, incorporação ou 
desmembramento de órgãos e entidades, bem 
como de alterações de suas competências ou 
atribuições, mantida a estrutura programática, 
expressa por categoria de programação, conforme 
definida no § 2º do art. 4º, inclusive os títulos, 
descritores, metas e objetivos, assim como o 
respectivo detalhamento por esfera orçamentária, 
grupos de natureza da despesa, fontes de 
recursos, modalidades de aplicação e 
identificadores de uso. 

Art. 31. O Poder Executivo poderá, mediante 
decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, 
total ou parcialmente, as dotações orçamentárias 
aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 e em 
créditos adicionais, em decorrência da extinção, 
transformação, transferência, incorporação ou 
desmembramento de órgãos e entidades, bem 
como de alterações de suas competências ou 
atribuições, mantida a estrutura programática, 
expressa por categoria de programação, conforme 
definida no § 2º do art. 4º, inclusive os títulos, 
descritores, metas e objetivos, assim como o 
respectivo detalhamento por esfera orçamentária, 
grupos de natureza da despesa, fontes de 
recursos, modalidades de aplicação e 
identificadores de uso. 

Parágrafo único. A transposição, a transferência 
ou o remanejamento não poderá resultar em 
alteração dos valores das programações 
aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 ou em 
créditos adicionais, podendo haver, 
excepcionalmente, adequação da classificação 
funcional em relação ao novo órgão. 

Parágrafo único. A transposição, a transferência 
ou o remanejamento não poderá resultar em 
alteração dos valores das programações 
aprovadas na Lei Orçamentária de 2022 ou em 
créditos adicionais, podendo haver, 
excepcionalmente, adequação da classificação 
funcional em relação ao novo órgão. 

Art. 29. Na programação da despesa serão 
observadas restrições no sentido de que: 

Art. 32. Na programação da despesa serão 
observadas restrições no sentido de que: 

I - nenhuma despesa poderá ser fixada sem que 
estejam definidas as respectivas fontes de 
recursos e legalmente instituídas as unidades 
executoras; e 

I - nenhuma despesa poderá ser fixada sem que 
estejam definidas as respectivas fontes de 
recursos e legalmente instituídas as unidades 
executoras; e 

II - não poderão ser incluídas despesas a título de 
investimentos em regime de execução especial, 
ressalvados os casos de calamidade pública, de 
acordo com o disposto no art. 152, § 3º, da 
Constituição Estadual. 

II - não poderão ser incluídas despesas a título de 
investimentos em regime de execução especial, 
ressalvados os casos de calamidade pública, de 
acordo com o disposto no art. 152, § 3º da 
Constituição Estadual. 

Parágrafo único. As unidades orçamentárias 
responsáveis pela execução dos créditos 
orçamentários e adicionais aprovados 
especificarão o elemento de despesa somente no 
momento em que processar o empenho da 
despesa, observados os limites fixados para cada 
categoria de programação e respectivos grupos de 
natureza da despesa, fonte de recursos e 
modalidades de aplicação. 

Parágrafo único. As unidades orçamentárias 
responsáveis pela execução dos créditos 
orçamentários e adicionais aprovados 
especificarão o elemento de despesa somente no 
momento em que processar o empenho da 
despesa, observados os limites fixados para cada 
categoria de programação e respectivos grupos de 
natureza da despesa, fonte de recursos e 
modalidades de aplicação. 

 Art. 33. A utilização do excesso de arrecadação 
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como fonte de recurso para abertura de crédito 
adicional poderá ocorrer a qualquer tempo 
durante o exercício financeiro, condicionada à 
apuração realizada pela Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

 Art. 34. A abertura de crédito adicional tendo 
como fonte de recurso o superávit financeiro será 
realizada com base em demonstrativo elaborado 
pela Secretaria da Fazenda.  

 Parágrafo Único. Para fins de abertura dos 
créditos adicionais de que trata o caput, serão 
considerados como ativo financeiro somente os 
recursos em caixa, bancos, aplicações financeiras 
e equivalentes. 

 Art. 35 No caso de insuficiência orçamentária no 
fundo financeiro de que trata o artigo 14 desta 
Lei, as dotações especificadas para cada Poder, 
para o Ministério Público e para a Defensoria 
Pública serão suplementadas com recursos 
provenientes do respectivo Poder ou Órgão. 
 

Seção VII 
Da Descentralização de Créditos Orçamentários 

Seção VII 
Da Descentralização de Créditos Orçamentários 

Art. 30. A alocação dos créditos orçamentários 
será feita diretamente à unidade orçamentária 
responsável pela execução das ações 
correspondentes, ficando vedada a consignação 
de recursos a título de transferências para 
unidades orçamentárias integrantes dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. 

Art. 36. A alocação dos créditos orçamentários 
será feita diretamente à unidade orçamentária 
responsável pela execução das ações 
correspondentes, ficando vedada a consignação 
de recursos a título de transferências para 
unidades orçamentárias integrantes dos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. 

Parágrafo único. Não caracteriza infringência ao 
disposto no caput, bem como à vedação contida 
no art. 167, VI, da Constituição Federal, a 
descentralização de créditos orçamentários para 
execução de ações pertencentes à unidade 
orçamentária descentralizadora. 

Parágrafo único. Não caracteriza infringência ao 
disposto no caput, bem como à vedação contida 
no art. 167, VI, da Constituição Federal, a 
descentralização de créditos orçamentários para 
execução de ações pertencentes à unidade 
orçamentária descentralizadora. 

Art. 31. A execução orçamentária dos Poderes do 
Estado, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública poderá ser realizada por meio de 
descentralização de créditos orçamentários entre 
unidades gestoras no Sistema Integrado de Gestão 
das Finanças Públicas do Espírito Santo – Sigefes, 
quando for efetuada movimentação de parte do 
orçamento, mantidas as classificações 
institucional, funcional, programática e 
econômica, para que outras unidades 
administrativas possam executar a despesa 
orçamentária pertencente à unidade orçamentária 
descentralizadora, sendo: 

Art. 37. A execução orçamentária dos Poderes do 
Estado, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública poderá ser realizada por meio de 
descentralização de créditos orçamentários entre 
unidades gestoras no Sistema Integrado de Gestão 
das Finanças Públicas do Espírito Santo – Sigefes, 
quando for efetuada movimentação de parte do 
orçamento, mantidas as classificações 
institucional, funcional, programática e 
econômica, para que outras unidades 
administrativas possam executar a despesa 
orçamentária pertencente à unidade orçamentária 
descentralizadora, sendo: 
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I - descentralização interna de crédito ou provisão, 
quando envolver transferência de créditos entre 
unidades gestoras de um mesmo órgão ou 
entidade; ou 

I - descentralização interna de crédito ou provisão, 
quando envolver transferência de créditos entre 
unidades gestoras de um mesmo órgão ou 
entidade; ou 

II - descentralização externa de crédito ou 
destaque, quando envolver transferência de 
créditos entre unidades gestoras de órgãos ou 
entidades de estruturas administrativas 
diferentes, de um órgão para outro. 

II - descentralização externa de crédito ou 
destaque, quando envolver transferência de 
créditos entre unidades gestoras de órgãos ou 
entidades de estruturas administrativas 
diferentes, de um órgão para outro. 

§ 1º As descentralizações de créditos 
orçamentários não se confundem com 
transferências e transposições, pois: 

§ 1º As descentralizações de créditos 
orçamentários não se confundem com 
transferências e transposições, pois: 

I - não modificam o valor da programação ou de 
suas dotações orçamentárias; e 

I - não modificam o valor da programação ou de 
suas dotações orçamentárias; e 

II-não alteram a unidade orçamentária detentora 
do crédito orçamentário aprovado na Lei 
Orçamentária Anual ou em créditos adicionais. 

II - não alteram a unidade orçamentária detentora 
do crédito orçamentário aprovado na Lei 
Orçamentária Anual ou em créditos adicionais. 

§ 2º O ordenador de despesa da unidade gestora 
recebedora da provisão ou do destaque é o 
responsável pela prestação de contas da despesa 
objeto da descentralização. 

§ 2º O ordenador de despesa da unidade gestora 
recebedora da provisão ou do destaque é o 
responsável pela prestação de contas da despesa 
objeto da descentralização. 

§ 3º A regulamentação do procedimento de 
provisão e destaque se dá por ato do Poder 
Executivo. 
 

§ 3º A regulamentação do procedimento de 
provisão e destaque se dá por ato do Poder 
Executivo. 

Seção VIII 
Das Transferências Voluntárias 

Seção VIII 
Das Transferências Voluntárias 

Art. 32. É vedada a destinação de recursos a título 
de subvenções sociais, nos termos dos arts. 12 e 
16 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, para 
entidades privadas, ressalvadas aquelas sem fins 
lucrativos, que exerçam atividades de natureza 
continuada nas áreas de educação, cultura, 
assistência social e saúde, observada a legislação 
em vigor, e que façam atendimento direto ao 
público, de forma gratuita, e que possuam na sua 
área de atuação os seguintes comprovantes: 

Art. 38. É vedada a destinação de recursos a título 
de subvenções sociais, nos termos dos arts. 12 e 
16 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, para 
entidades privadas, ressalvadas aquelas sem fins 
lucrativos, que exerçam atividades de natureza 
continuada nas áreas de educação, cultura, 
assistência social e saúde, observada a legislação 
em vigor, e que façam atendimento direto ao 
público, de forma gratuita, e que possuam na sua 
área de atuação os seguintes comprovantes: 

I - na área de assistência social – registro ou 
certificado de entidade beneficente de assistência 
social, fornecido pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS, Conselho Estadual de 
Assistência Social – CEAS ou Conselho Municipal 
de Assistência Social; 

I - na área de assistência social – registro ou 
certificado de entidade beneficente de assistência 
social, fornecido pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social – CNAS, Conselho Estadual de 
Assistência Social – CEAS ou Conselho Municipal 
de Assistência Social; 

II - nas áreas de saúde e educação – certificado de 
entidade beneficente de assistência social 
fornecido pelo CNAS; e 

II - nas áreas de saúde e educação – certificado de 
entidade beneficente de assistência social 
fornecido pelo CNAS; e 

III - na área cultural – lei estadual declarando o 
convenente como entidade de utilidade pública ou 

III - na área cultural – lei estadual declarando o 
convenente como entidade de utilidade pública ou 
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certificado de registro no Conselho Estadual de 
Cultura. 

certificado de registro no Conselho Estadual de 
Cultura. 

Art. 33. A transferência de recursos à entidade 
privada, a título de contribuição corrente, ocorrerá 
se for autorizada em lei específica ou destinada a 
entidade sem fins lucrativos escolhida para 
execução, em parceria com a Administração 
Pública Estadual, de programas e ações que 
contribuam diretamente para o alcance de 
diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano 
Plurianual 2020-2023, observada a legislação em 
vigor. 

Art. 39. A transferência de recursos à entidade 
privada, a título de contribuição corrente, ocorrerá 
se for autorizada em lei específica ou destinada a 
entidade sem fins lucrativos escolhida para 
execução, em parceria com a Administração 
Pública Estadual, de programas e ações que 
contribuam diretamente para o alcance de 
diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano 
Plurianual 2020-2023, observada a legislação em 
vigor. 

Art. 34. É vedada a destinação de recursos a título 
de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei 
Federal nº 4.320, de 1964, para entidades 
privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, 
observada a legislação em vigor. 

Art. 40. É vedada a destinação de recursos a título 
de auxílios, previstos no art. 12, § 6º, da Lei 
Federal nº 4.320, de 1964, para entidades 
privadas, ressalvadas aquelas sem fins lucrativos, 
observada a legislação em vigor.  

Art. 35. Todas as entidades sem fins lucrativos que 
receberem recursos públicos diretamente do 
orçamento ou mediante subvenção social, 
contribuição corrente, auxílio, contrato de gestão, 
termo de parceria, acordo, ajustes ou outros 
instrumentos congêneres, obrigatoriamente, 
deverão dar publicidade na internet e atender ao 
disposto na Lei Federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011. 

Art. 41. Todas as entidades sem fins lucrativos que 
receberem recursos públicos diretamente do 
orçamento ou mediante subvenção social, 
contribuição corrente, auxílio, contrato de gestão, 
termo de parceria, acordo, ajustes ou outros 
instrumentos congêneres, obrigatoriamente 
deverão dar publicidade na internet e atender ao 
disposto na Lei Federal nº 12.527, de 2011. 

 

Art. 36. As transferências voluntárias de recursos 
do Estado para os Municípios, a título de 
cooperação, auxílios ou assistência financeira, 
dependerão da comprovação por parte da 
unidade beneficiada, no ato da assinatura do 
instrumento original, de que se encontra em 
conformidade com o disposto no art. 25 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000. 

Art. 42. As transferências voluntárias de recursos 
do Estado para os Municípios, a título de 
cooperação, auxílios ou assistência financeira, 
dependerão da comprovação por parte da 
unidade beneficiada, no ato da assinatura do 
instrumento original, de que se encontra em 
conformidade com o disposto no art. 25 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000. 

Art. 37. As transferências a Municípios via fundos 
municipais, desde que autorizadas por legislação 
específica, poderão ser realizadas independente 
de celebração de convênio. 

 

Art. 43. As transferências a Municípios via fundos 
municipais, desde que autorizadas por legislação 
específica, poderão ser realizadas independente 
de celebração de convênio. 

Seção IX 

Do Controle e Da Transparência 

Seção IX 

Do Controle e Da Transparência 

Art. 38. A elaboração do Projeto de Lei 
Orçamentária de 2021, a aprovação e a execução 
da respectiva Lei deverão evidenciar a 
transparência da gestão fiscal, possibilitando 
amplo acesso às informações pela sociedade, em 
consonância com a Lei Complementar Federal nº 

Art. 44. A elaboração do Projeto de Lei 
Orçamentária de 2022, a aprovação e a execução 
da respectiva Lei deverão evidenciar a 
transparência da gestão fiscal, possibilitando 
amplo acesso às informações pela sociedade, em 
consonância com a Lei Complementar Federal nº 
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131, de 27 de maio de 2009, e com a Lei Federal 
nº 12.527, de 2011. 

131, de 27 de maio de 2009, e com a Lei Federal 
nº 12.527, de 2011. 

§ 1º Serão divulgados via Internet: § 1º Serão divulgados via Internet: 

I - pelo Poder Executivo: I - pelo Poder Executivo: 

a) a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 e 
seus anexos; 

a) a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e 
seus anexos; 

b) o Projeto de Lei Orçamentária de 2021, 
inclusive em versão simplificada, seus anexos e as 
informações complementares; 

b) o Projeto de Lei Orçamentária de 2022, 
inclusive em versão simplificada, seus anexos e as 
informações complementares; 

c) a Lei Orçamentária de 2021 e seus anexos; e c) a Lei Orçamentária de 2022 e seus anexos; e 

d) os dados gerenciais referentes à execução do 
Plano Plurianual 2020-2023; 

d) dados gerenciais referentes à execução do 
Plano Plurianual 2020-2023. 

II - pela Assembleia Legislativa, o parecer da 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, com 
seus anexos. 

II - pela Assembleia Legislativa, o parecer da 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, com 
seus anexos. 

§ 2º Para assegurar a transparência e a 
participação da sociedade durante o processo de 
elaboração da proposta orçamentária serão 
promovidas audiências públicas, nos termos do 
art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
2000. 

§ 2º Para assegurar a transparência e a 
participação da sociedade durante o processo de 
elaboração da proposta orçamentária serão 
promovidas audiências públicas, nos termos do 
art. 48 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
2000. 

Art. 39. O Poder Executivo disponibilizará à 
Assembleia Legislativa os mecanismos eletrônicos 
necessários ao acompanhamento e 
monitoramento da execução orçamentária. 

Art. 45. O Poder Executivo disponibilizará à 
Assembleia Legislativa os mecanismos eletrônicos 
necessários ao acompanhamento e 
monitoramento da execução orçamentária. 

Art. 40. A alocação dos recursos na Lei 
Orçamentária de 2021 e em seus créditos 
adicionais, bem como a respectiva execução, serão 
feitas de forma a propiciar o controle dos custos 
das ações e a avaliação dos resultados dos 
programas de governo. 

Art. 46. A alocação dos recursos na Lei 
Orçamentária de 2022 e em seus créditos 
adicionais, bem como a respectiva execução, serão 
feitas de forma a propiciar o controle dos custos 
das ações e a avaliação dos resultados dos 
programas de governo. 

Parágrafo único. O controle de custos de que trata 
o caput será orientado para o estabelecimento da 
relação entre a despesa pública e o resultado 
obtido, de forma a priorizar a análise da eficiência 
na alocação dos recursos, permitindo o 
acompanhamento das gestões orçamentária, 
financeira e patrimonial. 

Parágrafo único. O controle de custos de que trata 
o caput será orientado para o estabelecimento da 
relação entre a despesa pública e o resultado 
obtido, de forma a priorizar a análise da eficiência 
na alocação dos recursos, permitindo o 
acompanhamento das gestões orçamentária, 
financeira e patrimonial. 

Art. 41. A Secretaria de Estado de Economia e 
Planejamento dará publicidade ao resultado da 
avaliação anual do Plano Plurianual 2020-2023de 
forma compatível com o que vier a ser definido na 
Lei do Plano Plurianual para o período 2020-2023. 

Art. 47. A Secretaria de Estado de Economia e 
Planejamento dará publicidade ao resultado da 
avaliação anual do Plano Plurianual 2020-2023 de 
forma compatível com o que vier a ser definido na 
Lei do Plano Plurianual para o período 2020-2023. 
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CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA 

ESTADUAL 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA 

ESTADUAL 

Art. 42. Na Lei Orçamentária de 2021, as despesas 
com amortização, juros e encargos da dívida serão 
fixadas com base nas operações contratadas até a 
data do encaminhamento do projeto de lei à 
Assembleia Legislativa e nas operações previstas 
no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do 
Estado, no amparo da Lei Federal nº 9.496, de 11 
de setembro de 1997. 

Art. 48. Na Lei Orçamentária de 2022, as despesas 
com amortização, juros e encargos da dívida serão 
fixadas com base nas operações contratadas até a 
data do encaminhamento do projeto de lei à 
Assembleia Legislativa e nas operações previstas 
no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do 
Estado, no amparo da Lei Federal nº 9.496, de 11 
de setembro de 1997. 

Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará 
juntamente com a proposta orçamentária quadro 
demonstrativo da previsão de pagamento do 
serviço da dívida para 2020, incluindo modalidade 
de operação, valor do principal, juros e demais 
encargos. 
 

Parágrafo único. O Poder Executivo encaminhará 
juntamente com a proposta orçamentária quadro 
demonstrativo da previsão de pagamento do 
serviço da dívida para 2021, incluindo modalidade 
de operação, valor do principal, juros e demais 
encargos. 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO 
ESTADO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO 
ESTADO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

Art. 43. Os Poderes Executivo e Judiciário, a 
Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o 
Ministério Público e a Defensoria Pública 
observarão os arts. 19 e 20 da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 2000, como limites na 
elaboração de suas propostas orçamentárias para 
pessoal e encargos sociais. 

Art. 49. Os Poderes Executivo e Judiciário, a 
Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas, o 
Ministério Público e a Defensoria Pública 
observarão os art. 19 e 20 da  Lei Complementar 
Federal nº 101, de 2000  como limites na 
elaboração de suas propostas orçamentárias para 
pessoal e encargos sociais. 

 Art. 50. Nos termos do art. 22, par. ún., V, da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000, fica o 
Poder Judiciário autorizado a contratar horas 
extras para executar os plantões judiciários e 
projetos relacionados às atividades de 
desenvolvimento e implantação do processo 
judicial eletrônico, mesmo que tenha 
ultrapassado 95% (noventa e cinco por cento) do 
limite para ele estabelecido no art. 20, inc. II, “b”, 
da citada Lei, devendo, neste caso, adotar outras 
medidas suficientes para reduzir os gastos com 
despesa com pessoal. 

Art. 44. Para fins de atendimento ao disposto no 
art. 154, § 1º, II, da Constituição Estadual, 
constarão do Projeto de Lei Orçamentária de 2021 
ações específicas visando à concessão de 
vantagem ou aumento de remuneração, a criação 
de cargos, empregos e funções ou alteração de 
estrutura de carreiras, bem como a admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, de todos 
os Poderes do Estado, do Ministério Público e da 

Art. 51. Para fins de atendimento ao disposto no 
art. 154, § 1º, II da Constituição Estadual, 
constarão do Projeto de Lei Orçamentária de 2022 
ações específicas visando à concessão de 
vantagem ou aumento de remuneração, a criação 
de cargos, empregos e funções ou alteração de 
estrutura de carreiras, bem como a admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, de todos 
os Poderes do Estado, do Ministério Público e da 
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Defensoria Pública, observados os limites 
estabelecidos nos arts. 19 e 20 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000. 

Defensoria Pública, observados os limites 
estabelecidos nos arts. 19 e 20 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000. 

CAPÍTULO VII 
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

CAPÍTULO VII 
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Art. 45. Na hipótese de alteração na legislação 
tributária, posterior ao encaminhamento do 
Projeto de Lei Orçamentária de 2021 ao Poder 
Legislativo, e que implique excesso de 
arrecadação, nos termos da Lei Federal nº 4.320, 
de 1964, quanto à estimativa de receita constante 
do referido projeto de lei, os recursos 
correspondentes deverão ser incluídos por ocasião 
da tramitação do mesmo na Assembleia 
Legislativa. 

Art. 52. Na hipótese de alteração na legislação 
tributária, posterior ao encaminhamento do 
Projeto de Lei Orçamentária de 2022 ao Poder 
Legislativo, e que implique excesso de 
arrecadação, nos termos da Lei Federal nº 4.320, 
de 1964, quanto à estimativa de receita constante 
do referido projeto de lei, os recursos 
correspondentes deverão ser incluídos por ocasião 
da tramitação do mesmo na Assembleia 
Legislativa. 

Parágrafo único. Caso a alteração mencionada no 
caput deste artigo ocorra posteriormente à 
aprovação da Lei pelo Poder Legislativo, os 
recursos correspondentes deverão ser objeto de 
autorização legislativa. 

Parágrafo único. Caso a alteração mencionada no 
caput deste artigo ocorra posteriormente à 
aprovação da Lei pelo Poder Legislativo, os 
recursos correspondentes deverão ser objeto de 
autorização legislativa. 

Art. 46. A concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita somente poderá ser aprovada 
caso atenda às exigências contidas no art. 14 da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 2000. 

Art. 53. A concessão ou ampliação de incentivo ou 
benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita somente poderá ser aprovada 
caso atenda às exigências contidas no art. 14 da 
Lei Complementar Federal nº 101, de 2000. 

CAPÍTULO VIII 
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA 

AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL DE FOMENTO 

CAPÍTULO VIII 
DA POLÍTICA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA 

AGÊNCIA FINANCEIRA OFICIAL DE FOMENTO 

 Art. 47. O Banco de Desenvolvimento do Espírito 
Santo S/A – BANDES, por meio de suas funções de 
instituição financeira de investimentos públicos e 
privados, articulador de interesses 
governamentais, empresariais, setoriais e 
regionais, e promotor da competitividade 
sustentável, no exercício financeiro de 2021, 
atuará de acordo com as diretrizes e prioridades 
do Governo para promoção do desenvolvimento 
sustentável, priorizando projetos que gerem 
aumento de empregos e renda e competitividade 
sustentável da economia, a partir das diretrizes do 
seu “Plano Estratégico 2020-2024”: 

Art. 54. O Banco de Desenvolvimento do Espírito 
Santo S/A – BANDES, por meio de suas funções de 
instituição financeira de investimentos públicos e 
privados, articulador de interesses 
governamentais, empresariais, setoriais e 
regionais, e promotor da competitividade 
sustentável, no exercício financeiro de 2022, 
atuará de acordo com as diretrizes e prioridades 
do Governo para promoção do desenvolvimento 
sustentável, priorizando projetos que gerem 
aumento de empregos e renda e competitividade 
sustentável da economia, a partir das diretrizes do 
seu “Plano Estratégico 2021 – 2025”: 

I - apoiar os micro e pequenos empreendedores 
por meio de linhas de crédito para os segmentos 
urbano e rural, por meio de ações estruturadas, 
procurando, sempre que possível, associar 
crédito com assistência técnica; 

a) apoio a empresas de micro, pequeno e médio 
porte (MPMEs);  
 
 

 b) o apoio à inovação;  

 d) a atração de negócios para o Espírito Santo;  
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 e) estruturação de parcerias e concessões no 
âmbito estadual e assessoria na elaboração de 
projetos nos municípios;  

II - fomentar a inclusão social e produtiva por 
meio da maximização dos resultados nas 
operações de microcrédito, a exemplo dos 
Programas “Nossocrédito” e “Seguir Crescendo”, 
voltadas para pequenos negócios, atendendo aos 
segmentos formais e informais; 

 

III - ampliar a capacidade competitiva das 
empresas por meio de ações diversificadas de 
fomento às pequenas e médias empresas; 

 

IV - executar programas setoriais de apoio às 
pequenas e médias empresas e empreendedores 
individuais dos principais arranjos e cadeias 
produtivas da economia estadual, 
preferencialmente em parceria com entidades 
públicas e privadas; 

 

V - promover investimentos estratégicos para a 
diversificação econômica, coordenada pela 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento - 
SEDES, cumprindo as seguintes funções: 

 

a) exercer o papel de secretaria executiva de 
fundos e incentivos governamentais estaduais, 
contribuindo, via análise de viabilidade 
econômica de projetos estratégicos, para a 
articulação de outras fontes financeiras 
necessárias a sua viabilização; 

 

b) financiar médias e pequenas empresas 
fornecedoras de bens e serviços para as empresas 
âncoras, ou que venham agregar valor aos 
produtos destas últimas; 

 

VI - apoiar a expansão da rede de fornecedores 
das principais cadeias produtivas; 

 

VII - apoiar a integração de micro, pequenas e 
médias empresas locais aos grandes projetos 
industriais localizados no Estado; 

 

VIII - apoiar o financiamento de projetos 
estratégicos por meio de operações consorciadas 
com outras instituições financeiras; 

 

IX - apoiar ações voltadas para o fortalecimento 
do Comércio Exterior, especialmente das 
empresas que façam a distribuição e 
comercialização da produção agrícola do Estado; 

 

X - potencializar o apoio a projetos de inovação 
por meio da gestão do Fundo Estadual de Ciência 
e Tecnologia – FUNCITEC, e da capacidade de 
mobilizar recursos provenientes de instituições 
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como a FINEP e o BNDES; 

XI - apoiar empreendimentos inovadores por 
meio de soluções estruturadas, como Fundos de 
Investimentos em Participações – FIPs; 

c) a ampliação das fontes de financiamentos para 
projetos estratégicos por meio de soluções 
estruturadas como Fundos de Investimentos em 
Participações – FIPs, o Fundo Soberano do Estado 
do Espírito Santo (FUNSES) e operações 
consorciadas com outras instituições financeiras;  

XII - apoiar os municípios capixabas:  

a) melhorar as estruturas administrativas e 
tributárias; 

 

b) apoiar investimentos e programas que tenham 
como objetivo a melhoria de infraestrutura e 
mobilidade urbana; 

 

c) apoiar investimentos e programas que tenham 
como objetivo o desenvolvimento de ações com 
base no conceito de “cidades inteligentes”;  

 

d) assessorar as Prefeituras Capixabas na 
elaboração de projetos de Parcerias Público-
Privadas – PPPs; 

 

e) financiamento a municipios; f) financiamento a municípios;  

XIII - apoiar investimentos, urbanos e rurais, que 
tenham como objetivo a agregação de valor à 
produção, o adensamento das cadeias produtivas 
e a diversificação econômica; 

 

XIV - apoiar projetos de economia criativa a fim 
de estimular a criação, produção e distribuição de 
produtos e serviços diferenciados; 

 

XV - fomentar a economia verde:  

a) estimular a eficiência energética e a utilização 
de fontes alternativas aos combustíveis fósseis, a 
exemplo de projetos de geração de energia 
fotovoltaica, eólica, biomassa; 

g) o fomento à eficiência energética e à utilização 
de fontes alternativas aos combustíveis fósseis; 
 

b) apoiar sistemas de produção agroflorestais, 
métodos de recomposição dos solos e 
recuperação de nascentes e mananciais de água; 

 

XVI - apoiar projetos da indústria 4.0, voltados 
para eficiência produtiva e melhoria da 
competitividade; 

j) o apoio à indústria 4.0. 
 

XVII - apoiar o fortalecimento do turismo, 
agroturismo e ecoturismo observando as 
potencialidades regionais; 

i) o apoio ao turismo; 
 

XVIII - apoiar programas multissetoriais de 
fomento às principais cadeias produtivas locais; 

 

XIX - atrair novos empreendimentos visando a 
diversificação econômica e o adensamento de 
suas cadeias produtivas; 

 

XX - operacionalizar o Programa Reflorestar, da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
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Recursos Hídricos – SEAMA, por meio de 
pagamentos por serviços ambientais; 

XXI - gerir o Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
e Florestais do Espírito Santo - FUNDÁGUA: 

 

a) fomentar os segmentos econômicos 
produtores de bens e serviços ambientais; 

 

b) ampliar os ativos ambientais por meio da 
recuperação da cobertura florestal, sistemas de 
produção agroflorestais, métodos de 
recomposição dos solos e recuperação de 
nascentes e mananciais de água; 

 

XXII - apoiar projetos de barragens e reservação 
de água visando a segurança hídrica; 

 

XXIII - apoio focado às microempresas, ao 
microempreendedor individual, às empresas de 
pequeno e médio porte, principalmente do setor 
industrial; 

 

XXIV - apoiar empresas voltadas ao agronegócio 
por meio de linhas de crédito e de ações 
estruturadas, procurando, sempre que possível, 
associar crédito com assitência técnica; 

 

XXV - financiar médias e pequenas empresas e o 
empreendedor individual pelo programa Juros 
Zero; 

 

XXVI - promover a realização de estudos e 
projetos que possam subsidiar decisões do 
Governo relativas ao apoio de empreendimentos 
ou programas estratégicos; 

 

XXVII - apoiar investimentos e programas que 
tenham como objetivo preservar os recursos 
naturais; 

 

XXVIII - promover o conhecimento, disseminando 
uma imagem positiva do Estado do Espirito Santo 
e enfatizando seus principais atributos 
socioeconômicos; 

 

XXIX - criar e estimular a atração de novos 
empreendimentos para as microrregiões, 
visando, principalmente, o adensamento de suas 
cadeias produtivas da indústria, comércio, serviço 
e a agricultura; 

 

XXX - operacionalizar programas de recuperação 
dos recursos hídricos do Estado, no âmbito do 
Programa Reflorestar da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEAMA, por 
meio de financiamentos e pagamentos por 
serviços ambientais, incluindo as ações 
necessárias ao cumprimento dos incisos IX e X do 
art. 186 e tendo em vista o disposto no inciso III 
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do art. 193 da Constituição Estadual; 

XXXI - fomentar o desenvolvimento social e 
produtivo dos setores Agropecuário, Aquícola e 
Pesqueiro, com ênfase no investimento para 
modernização da atividade; 

 

XXXII - estruturar captações de recursos no 
mercado financeiro, doméstico e internacional, 
visando composição de funding com a finalidade 
de realizar operações de crédito para micro, 
pequenas e médias empresas (MPMEs) capixabas 
e para municípios do Estado do Espírito Santo. 

h) estruturar captações de recursos no mercado 
financeiro, doméstico e internacional, visando 
composição de funding com a finalidade de 
realizar operações de crédito para MPMEs 
capixabas e para municípios do Espírito Santo; 
 

§ 1º Os encargos dos empréstimos e 
financiamentos concedidos pelo BANDES não 
poderão ser inferiores aos respectivos custos de 
captação, salvo os previstos em lei. 

§ 1º Os encargos dos empréstimos e 
financiamentos concedidos pelo BANDES não 
poderão ser inferiores aos respectivos custos de 
captação, salvo os previstos em lei. 

§ 2º A concessão de quaisquer empréstimos ou 
financiamentos pelo BANDES, inclusive aos 
municípios, na forma da lei, e suas entidades da 
administração indireta, fundações, empresas e 
sociedades controladas, sem prejuízo das normas 
regulamentares pertinentes, somente poderá ser 
efetuada se o cliente comprovar sua situação de 
regularidade com o Estado, seus órgãos e 
entidades das administrações direta e indireta, 
com o Fundo de Garantia por Tempo e Serviço - 
FGTS e com o Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS, exceto em casos de dispensa 
legalmente prevista. 

§ 2º A concessão de quaisquer empréstimos ou 
financiamentos pelo BANDES, inclusive aos 
municípios, na forma da lei, e suas entidades da 
administração indireta, fundações, empresas e 
sociedades controladas, sem prejuízo das normas 
regulamentares pertinentes, somente poderá ser 
efetuada se o cliente comprovar sua situação de 
regularidade com o Estado, seus órgãos e 
entidades das administrações direta e indireta, 
com o Fundo de Garantia por Tempo e Serviço - 
FGTS e com o Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS. 
 

§ 3º Até o mês de abril, o BANDES demonstrará e 
avaliará o cumprimento das metas estabelecidas 
neste artigo, incisos e alíneas, em audiência 
pública na Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 

§ 3º Até o mês de abril, o BANDES demonstrará e 
avaliará o cumprimento das metas estabelecidas 
neste artigo, incisos e alíneas, em audiência 
pública na Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo. 

§ 4º É vedada ao Estado a retenção de recursos 
provenientes da União e destinados aos 
Municípios para atender às ações nas áreas de 
saúde, previdência, assistência social e 
destinadas a atender às calamidades públicas, 
inclusive relacionados à pandemia pelo COVID -
19. 
 

 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

CAPÍTULO IX 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 48. A execução da Lei Orçamentária de 2021 e 
dos créditos adicionais obedecerá aos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

Art. 55. A execução da Lei Orçamentária de 2022 e 
dos créditos adicionais obedecerá aos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, 
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moralidade, publicidade e eficiência na 
Administração Pública Estadual. 

moralidade, publicidade e eficiência na 
Administração Pública Estadual. 

Parágrafo único. Para a execução orçamentária, 
financeira e contábil, os órgãos e entidades dos 
Poderes, o Ministério Público e a Defensoria 
Pública utilizarão o Sistema Integrado de Gestão 
das Finanças Públicas do Espírito Santo – Sigefes 

Parágrafo único. Para a execução orçamentária, 
financeira e contábil, os órgãos e entidades dos 
Poderes, o Ministério Público e a Defensoria 
Pública utilizarão o Sistema Integrado de Gestão 
das Finanças Públicas do Espírito Santo – Sigefes. 

Art. 49. A despesa não poderá ser realizada se não 
houver comprovada e suficiente disponibilidade 
de dotação orçamentária para atendê-la, sendo 
vedada a adoção de qualquer procedimento que 
viabilize a sua realização sem observar a referida 
disponibilidade. 

Art. 56. A despesa não poderá ser realizada se não 
houver comprovada e suficiente disponibilidade 
de dotação orçamentária para atendê-la, sendo 
vedada a adoção de qualquer procedimento que 
viabilize a sua realização sem observar a referida 
disponibilidade.  

§ 1º A contabilidade registrará todos os atos e 
fatos relativos à gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial, independentemente de sua 
legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e 
demais consequências advindas da inobservância 
do disposto no caput deste artigo. 
 

§ 1º Os serviços de contabilidade de cada órgão e 
entidade dos Poderes, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública registrarão todos os atos e 
fatos relativos à gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial, independentemente de sua 
legalidade, sem prejuízo das responsabilidades e 
demais consequências advindas da inobservância 
do disposto no caput deste artigo. 

§ 2º Para assegurar o acompanhamento da 
execução orçamentária, o conhecimento da 
composição patrimonial, a determinação dos 
custos e a análise dos resultados econômicos e 
financeiros a que se refere o art. 85 da Lei Federal 
nº 4.320, de 1964, integrarão os serviços de 
contabilidade do Estado todos os órgãos e setores 
que possuam atribuições inerentes à escrituração 
e evidenciação da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial das entidades integrantes do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do 
Estado. 

§ 2º Para assegurar o acompanhamento da 
execução orçamentária, o conhecimento da 
composição patrimonial, a determinação dos 
custos e a análise dos resultados econômicos e 
financeiros a que se refere o art. 85 da Lei Federal 
nº 4.320, de 1964, integrarão os serviços de 
contabilidade do Estado todos os órgãos e setores 
que possuam atribuições inerentes à escrituração 
e evidenciação da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial das entidades integrantes do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do 
Estado. 

§ 3º Os prazos para o fechamento contábil relativo 
à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, 
no âmbito do Sistema Integrado de Gestão das 
Finanças Públicas do Espírito Santo – Sigefes, 
serão determinados por meio de decreto que trata 
do encerramento do exercício. 

§ 3º Os prazos para o fechamento contábil relativo 
à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, 
no âmbito do Sistema Integrado de Gestão das 
Finanças Públicas do Espírito Santo – Sigefes, 
serão determinados por meio de decreto que trata 
do encerramento do exercício.  

 Art. 57. Os órgãos e entidades integrantes do 
Poder Executivo deverão atender às solicitações 
de informações pertinentes à gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial 
encaminhadas pela Secretaria de Estado de 
Economia e Planejamento e/ou pela Secretaria 
de Estado da Fazenda nos prazos estipulados nas 
referidas solicitações.  
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 Parágrafo único. Caracteriza descumprimento de 
dever funcional o não atendimento sem 
justificativas das solicitações de que trata o caput 
deste artigo.  

Art. 50. Para os efeitos do art. 16, § 3º, da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000, 
entendem-se como despesas irrelevantes aquelas 
cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os 
limites previstos no art. 24, I e II, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

Art. 58. Para os efeitos do art. 16, § 3º, da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000, 
entendem-se como despesas irrelevantes aquelas 
cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os 
limites previstos no art. 24, I e II da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.  

Art. 51. Na hipótese do Projeto de Lei 
Orçamentária de 2021 não ser sancionado pelo 
Governador até 31 de dezembro de 2020, a 
programação dele constante, na forma da 
proposta enviada à Assembleia Legislativa, poderá 
ser executada até o limite de um doze avos, ao 
mês, do valor previsto para cada unidade 
orçamentária, até que o projeto seja sancionado. 

Art. 59. Na hipótese do Projeto de Lei 
Orçamentária de 2022 não ser sancionado pelo 
Governador até 31 de dezembro de 2021, a 
programação dele constante, na forma da 
proposta enviada à Assembleia Legislativa, poderá 
ser executada até o limite de um doze avos, ao 
mês, do valor previsto para cada unidade 
orçamentária, até que o projeto seja sancionado. 

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à 
conta da Lei Orçamentária a utilização dos 
recursos autorizados neste artigo. 

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à 
conta da Lei Orçamentária a utilização dos 
recursos autorizados neste artigo. 

§ 2º Incluem-se no disposto no caput deste artigo 
as ações que estavam em execução em 2020. 

§ 2º Inclui-se no disposto no caput deste artigo as 
ações que estavam em execução em 2021. 

§ 3º Não se incluem no limite previsto no caput 
deste artigo as dotações para atender às despesas 
com: 

§ 3º Não se incluem no limite previsto no caput 
deste artigo as dotações para atender às despesas 
com: 

I - pessoal e encargos sociais; I - pessoal e encargos sociais; 

II - benefícios assistenciais; II - benefícios assistenciais; 

III - Pasep; III - Pasep; 

IV - serviço da dívida; IV - serviço da dívida; 

V - transferências constitucionais e legais a 
Municípios; 

V - transferências constitucionais e legais a 
Municípios; 

VI - atendimento ambulatorial, emergencial e 
hospitalar com recursos do Sistema Único de 
Saúde – SUS; 

VI - atendimento ambulatorial, emergencial e 
hospitalar com recursos do Sistema Único de 
Saúde – SUS; 

VII - despesas financiadas por recursos de 
doações; e 
 

VII - despesas financiadas por recursos de 
doações; e 

VIII - calamidade pública. VIII - calamidade pública. 

Art. 52. Em cumprimento ao art. 54 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000, o Poder 
Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa e 
ao Tribunal de Contas do Estado os respectivos 
Relatórios de Gestão Fiscal, no prazo de 30 (trinta) 
dias após o final do quadrimestre. 

Art. 60. Em cumprimento ao art. 54 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000, o Poder 
Executivo encaminhará à Assembleia Legislativa e 
ao Tribunal de Contas do Estado os respectivos 
Relatórios de Gestão Fiscal, no prazo de 35 (trinta 
e cinco) dias após o final do quadrimestre. 

§ 1º Os Relatórios de Gestão Fiscal serão § 1º Os Relatórios de Gestão Fiscal serão 
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distribuídos à Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembleia Legislativa imediatamente 
após terem sido recebidos pela Assembleia 
Legislativa. 

distribuídos à Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembleia Legislativa imediatamente 
após terem sido recebidos pela Assembleia 
Legislativa. 

§ 2º Para subsidiar a apreciação dos Relatórios 
pela Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da 
Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do 
Estado encaminhará à mesma, em até 60 
(sessenta) dias após o final do prazo de que trata o 
caput deste artigo, relatório contendo a análise 
dos Relatórios de Gestão Fiscal. 

§ 2º Para subsidiar a apreciação dos Relatórios 
pela Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas da 
Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do 
Estado encaminhará à mesma, em até 60 
(sessenta) dias após o final do prazo de que trata o 
caput deste artigo, relatório contendo a análise 
dos Relatórios de Gestão Fiscal. 

Art. 53. O Poder Executivo, por intermédio da 
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, 
deverá atender, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, contados da data do recebimento, às 
solicitações de informações encaminhadas pelo 
Presidente da Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembleia Legislativa, relativas a 
aspectos quantitativos e qualitativos de qualquer 
categoria de programação ou item de receita, 
incluindo eventuais desvios em relação aos valores 
da proposta que venham a ser identificados 
posteriormente ao encaminhamento do Projeto 
de Lei Orçamentária. 

Art. 61. O Poder Executivo, por intermédio da 
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, 
deverá atender, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, contados da data do recebimento, às 
solicitações de informações encaminhadas pelo 
Presidente da Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembleia Legislativa, relativas a 
aspectos quantitativos e qualitativos de qualquer 
categoria de programação ou item de receita, 
incluindo eventuais desvios em relação aos valores 
da proposta que venham a ser identificados 
posteriormente ao encaminhamento do Projeto 
de Lei Orçamentária. 

Art. 54. Caso seja necessária a limitação do 
empenho das dotações orçamentárias e da 
movimentação financeira, essa será feita de forma 
proporcional no montante dos recursos alocados 
para cada Poder, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, excluídas as despesas que 
constituem obrigações constitucionais ou legais. 

Art. 62. Caso seja necessária a limitação do 
empenho das dotações orçamentárias e da 
movimentação financeira, essa será feita de forma 
proporcional no montante dos recursos alocados 
para cada Poder, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, excluídas as despesas que 
constituem obrigações constitucionais ou legais. 

Parágrafo único. A limitação de empenho referida 
no caput deste artigo deverá ser realizada por 
cada Poder ou órgão de forma autônoma, após 
apresentação das devidas justificativas, 
metodologia e memória de cálculo por parte do 
Poder Executivo, que comprovem que a realização 
da receita não comportará o cumprimento das 
metas de resultado primário ou nominal 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais. 

Parágrafo único. A limitação de empenho referida 
no caput deste artigo deverá ser realizada por 
cada Poder ou órgão de forma autônoma, após 
apresentação das devidas justificativas, 
metodologia e memória de cálculo por parte do 
Poder Executivo, que comprovem que a realização 
da receita não comportará o cumprimento das 
metas de resultado primário ou nominal 
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais. 

Art. 55. Até 30 (trinta) dias após a publicação dos 
orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá a 
programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso. 

Art. 63. Até 30 (trinta) dias após a publicação dos 
orçamentos, o Poder Executivo estabelecerá a 
programação financeira e o cronograma de 
execução mensal de desembolso. 
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Art. 56. O Poder Executivo enviará à Assembleia 
Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária em meio 
eletrônico, inclusive na forma de banco de dados. 

Art. 64. O Poder Executivo enviará à Assembleia 
Legislativa o Projeto de Lei Orçamentária em meio 
eletrônico, inclusive na forma de banco de dados.  

§ 1º O banco de dados referente ao caput deste 
artigo será disponibilizado na forma acordada 
entre os Poderes Legislativo e Executivo, com sua 
despesa regionalizada e discriminada por 
elemento de despesa. 

§ 1º O banco de dados referente ao caput deste 
artigo será disponibilizado na forma acordada 
entre os Poderes Legislativo e Executivo, com sua 
despesa regionalizada e discriminada por 
elemento de despesa. 

§ 2º A Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembleia Legislativa terá acesso a 
todos os dados da proposta orçamentária.  

§ 2º A Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas da Assembleia Legislativa terá acesso a 
todos os dados da proposta orçamentária.  

Art. 57. Todas as tabelas referentes ao sistema de 
elaboração do orçamento anual e aos projetos que 
as alterem serão enviadas pelo Poder Executivo 
por meio eletrônico, juntamente com o Projeto de 
Lei Orçamentária Anual, de acordo com o disposto 
nesta Lei, e no prazo regimental, após o 
encaminhamento à sanção do Governador do 
autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária Anual, o 
Poder Legislativo enviará também, por meio 
eletrônico, os dados e informações relativos ao 
autógrafo, indicando: 

Art. 65. Todas as tabelas referentes ao sistema de 
elaboração do orçamento anual e aos projetos que 
as alterem serão enviadas pelo Poder Executivo 
por meio eletrônico, juntamente com o Projeto de 
Lei Orçamentária Anual, de acordo com o disposto 
nesta Lei, e no prazo regimental, após o 
encaminhamento à sanção do Governador do 
autógrafo do Projeto de Lei Orçamentária Anual, o 
Poder Legislativo enviará também, por meio 
eletrônico, os dados e informações relativos ao 
autógrafo, indicando: 

I - em relação a cada categoria de programação e 
grupo de natureza da despesa dos projetos 
originais, o total dos acréscimos e o total dos 
decréscimos, por fonte de recursos, realizados 
pela Assembleia Legislativa; e 

I – em relação a cada categoria de programação e 
grupo de natureza da despesa dos projetos 
originais, o total dos acréscimos e o total dos 
decréscimos, por fonte de recursos, realizados 
pela Assembleia Legislativa; e 

II - as novas categorias de programação e, em 
relação a essas, as fontes de recursos e as 
denominações atribuídas 

II – as novas categorias de programação e, em 
relação a essas, as fontes de recursos e as 
denominações atribuídas. 

Art. 58. O Poder Executivo investirá na 
estruturação de projetos por meio de Parcerias 
Público-Privadas – PPPs, nos termos da Lei Federal 
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

Art. 66. O Poder Executivo investirá na 
estruturação de projetos por meio de Parcerias 
Público-Privadas – PPPs, nos termos da Lei Federal 
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. 

Art. 59. A utilização do excesso de arrecadação 
como fonte de recurso para abertura de crédito 
adicional poderá ocorrer a qualquer tempo 
durante o exercício financeiro, condicionada à 
apuração realizada pela Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

 

Art. 60. A abertura de crédito adicional tendo 
como fonte de recurso o superávit financeiro será 
realizada com base em demonstrativo elaborado 
pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

 

Parágrafo único. Para fins de abertura dos 
créditos adicionais de que trata o caput, serão 
considerados como ativo financeiro somente os 
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recursos em caixa, bancos, aplicações financeiras 
e equivalentes. 

Art. 61. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 67. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 

LDO/2022 
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INFORMAÇÕES: 
 
 Em negrito encontra-se a diferença entre a Lei nº 11.168/20 e o Projeto de Lei nº 163/21 

 
 O quadro em branco à esquerda é o que foi incluído no Projeto de Lei nº 163/21 e não consta na Lei 

nº 11.168/20 
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 O quadro em branco à direita é o que foi suprimido no Projeto de Lei nº 163/21 e consta na Lei nº 
11168/20 

 

Presidente: Dep. Freitas (PSB) 
 

Vice-Presidente: Dep. Marcelo Santos(PODEMOS) 
 

Membros Efetivos: 
 

Dep. Marcos Madureira (PATRIOTA), Dep. José Esmeraldo (Sem Partido), Dep. Dr. Emílio Mameri 
(PSDB), Dep. Dary Pagung (PSB), Dep. Adilson Espindula (PTB), Dep. Dr Rafael  Favatto(PATRIOTA) e 

Dep. Alexandre Xambinho (PL). 
 

Membros Suplentes: 
 

Dep. Bruno Lamas (PSB), Dep. Carlos Von (AVANTE), Dep. Pr. Marcos Mansur (PSDB), Dep. Luciano 
Machado (PV), Dep. Janete de Sá (PMN), Dep. Cel. Alexandre Quintino(PSL). 

 

 
 

 
ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 947 
 

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, SEBASTIÃO ERCULINO 
CUSTODIO, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete da 
Deputada Iriny Lopes, por solicitação da própria 
Deputada, contida no processo nº 
211077/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 
de maio de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

ATO Nº 948 

 
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, SEBASTIÃO ERCULINO CUSTODIO, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, no gabinete da Deputada Iriny 
Lopes, por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo nº 211077/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 

de maio de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 949 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, LORRAINE SILVA 
SILVEIRA, do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, do gabinete do Deputado 
Hudson Leal, contida no processo nº 
211089/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 

de maio de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 950 

 
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, VICTOR RICAS DE FREITAS, do 
cargo em comissão de Coordenador-Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, do gabinete do Deputado Marcos 
Madureira, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211086/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 

de maio de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 951 

 
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, RAFAEL VELASCO PIMENTA, do 
cargo em comissão de Subcoordenador de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
SCGRP, do gabinete do Deputado Marcos 
Madureira, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211085/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 

de maio de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 952 

 
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, VICTOR RICAS DE FREITAS, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TSGRP, no gabinete do Deputado Marcos 
Madureira, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211087/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 

de maio de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 953 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, RAFAEL VELASCO PIMENTA, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador-
Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código CGGRP, no gabinete do 
Deputado Marcos Madureira, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
211084/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 

de maio de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 954 

 
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, HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Marcos 
Madureira, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211088/2021. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 
de maio de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 955 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 

Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019 e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, ao servidor 
HUESLEN MICHAEL SENA MESQUITA, matrícula 
nº 210257-01, ocupante do cargo em comissão 
de Técnico Sênior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TSGRP, 
indicado pelo Deputado Marcos Madureira, 
conforme processo administrativo nº 
211090/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 

de maio de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ERRATA  

 
No Ato nº 867 de 11/05/2021, publicado 

em 12/05/2021, em nome de HENRIQUE 
GONÇALVES COSWOSK, 
 

onde se lê:  
“[...] a partir de 08/04/2021 [...]” 
 
leia-se:  
“[...] a partir de 09/03/2021 [...]” 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 

de maio de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ERRATA  

 
No Ato nº 940 de 19/05/2021, publicado 

em 21/05/2021, em nome de MILENA NUNES 
MARIANI,  
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onde se lê:  
“[...] matrícula nº 210387 [...]”  
 
leia-se:  
“[...] matrícula nº 210401 [...]” 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 
de maio de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: NELSON GUILHERME 
ROSADO TORRES 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 26.05.2021 a 25.05.2022 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 979,21 (novecentos e 
setenta e nove reais e 
vinte e um centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
21 de maio de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: PEDRO HENRIQUE 
SOSSAI CAMATA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 26.05.2021 a 25.05.2022 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 979,21 (novecentos e 
setenta e nove reais e 
vinte e um centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
21 de maio de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 205 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, considerando que houve a 
necessidade do servidor permanecer no 
exercício de suas funções, em prol do interesse 
público, durante o período de férias 
inicialmente marcado, conforme justificativa da 
chefia imediata e com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

201408-01 
EVANDRO 
ARMINI 
GOMES 

2021 
26/04/2021 

à 
11/05/2021 

16/11/2021 
à 

30/11/2021 
15 (quinze) 

205581-05 
OSMAR 
GERALDO 
NUNES 

2021 
04/04/2021 

à 
03/05/2021 

04/09/2022 
à 

03/10/2022 
30 (trinta) 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de maio de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 206 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares do 
servidor abaixo relacionado: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

207919-01 
BRUNO LAIGNIER 
WAGENMACHER 

2021 
19/07/2021 

à 
02/08/2021 

17/05/2021 
à 

31/05/2021 
15 (quinze) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

24 de maio de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 207 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  
 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor RICARDO BENETTI FERNANDES MOÇA, 
matricula 207845, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 60 (Sessenta)dias, com 

início em 13/04/2021 e final em 11/06/2021, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de maio de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 208 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora MARA CORREA NEVES, matricula 
210415, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 15 (Quinze) dias, com início em 
20/05/2021 e final em 03/06/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de maio de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 209 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
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RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora PATRICIA LIMA PIMENTEL CRISTO, 
matricula 200734, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 02 (Dois) dias, com início 
em 20/05/2021 e final em 21/05/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de maio de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 210 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  
 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora THAIS DA SILVA RODY, matricula 
209972, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 04 (Quatro) dias, com início em 
19/05/2021 e final em 22/05/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de maio de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 211 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, 
 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor LEONARDO MARTINS ZEKEL, matricula 
208202, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 07 (Sete) dias, com início em 
21/05/2021 e final em 27/05/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de maio de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

ERRATA 
 

Processo n.º 193650/2019 
Pregão Eletrônico n° 017/2021 

 

No aviso de licitação referente ao Pregão 
Eletrônico nº 017/2021, publicado em 
11/05/2021, onde se lê: 
 

A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 03/06/2021, às 
14h00min. 
 

LEIA-SE: 
 

A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 
07/06/2021, às 12h45min. 

 

Mais informações pelo e-mail scl@al.es.gov.br 
ou telefone (27) 3382-3874. 
 

Vitória/ES, 24 de maio de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA – 25.05.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Reunião ordinária virtual  Comissão de Cidadania 

02h45 Reunião ordinária virtual  Comissão de Finanças 

04h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Proteção à Criança  ao Adolescente 

05h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

07h00 Dia de Campo Na Tv Conheça duas avaliações de desempenho de bovinos realizada 
pela Embrapa no Brasil central e ainda, o teste de desempenho 
de touros jovens que estão selecionando animais superiores na 
produção de leite e carne zebovinas 

07h30 MP com Você Nesta edição, o promotor de Justiça Dr. Lidson Fausto da Silva 
relata as 

alternativas que aumentam a fiscalização e tornam mais 
democráticas as relações  entre Estado e a sociedade civil. O 
promotor também explica as leis de informação e o processo de 
acompanhamento dos portais municipais de transparência. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

08h30 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. 

09h00 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Saúde 

12h00 Com a Palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a 
Palavra’. Formado em letras, empresário do setor de insumos 
agrícolas, antes de ser eleito Deputado estadual, Luciano 
Machado foi vereador, vice-prefeito e duas vezes prefeito de 
Guaçuí.Faz parte da Mesa Diretora da Assembleia na função de 
primeiro secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um 
lugar de destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da 
entrevista: fomento do turismo na a Região do Caparaó, 
agricultura de precisão, caixas secas e preservação de nascentes. 

12h30 MP com Você Nesta edição, o promotor de Justiça Dr. Lidson Fausto da Silva 
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relata as alternativas que aumentam a fiscalização e tornam mais 
democráticas as relações entre Estado e a sociedade civil. O 
promotor também explica as leis de informação e o processo de 
acompanhamento dos portais municipais de transparência. 

13h00 Dedo de Prosa Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários 
livros. O mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a 
se aventurar por um romance. 

13h30 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Justiça 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

15h00 Sessão ordinária híbrida (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 Com a Palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a 
Palavra’. Formado em letras, empresário do setor de insumos 
agrícolas, antes de ser eleito Deputado estadual, Luciano 
Machado foi vereador, vice-prefeito e duas vezes prefeito de 
Guaçuí.Faz parte da Mesa Diretora da Assembleia na função de 
primeiro secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um 
lugar de destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da 
entrevista: fomento do turismo na a Região do Caparaó, 
agricultura de precisão, caixas secas e preservação de nascentes. 

18h30 Dedo de Prosa Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários 
livros. O mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a 
se aventurar por um romance. 

19h00 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor, Lucas Moran. 

19h30 Sabores A combinação da tradição oriental com a ousadia do ocidente 
compõe a culinária japonesa apreciada em terras capixabas. 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: jongo da serrinha 

20h30 STJ Notícias Notícias do Superior Tribunal de Justiça 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Cintia Moscovich - Parte 1 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Deputado Luciano Machado/PV fala do Caparaó no ‘Com a 
Palavra’. Formado em letras, empresário do setor de insumos 
agrícolas, antes de ser eleito Deputado estadual, Luciano 
Machado foi vereador, vice-prefeito e duas vezes prefeito de 
Guaçuí.Faz parte da Mesa Diretora da Assembleia na função de 
primeiro secretário. Empreendedorismo é o tema que ocupa um 
lugar de destaque na atuação parlamentar. Outros destaques da 
entrevista: fomento do turismo na a Região do Caparaó, 
agricultura de precisão, caixas secas e preservação de nascentes. 

22h45 Sessão ordinária híbrida Trabalhos Do Legislativo Estadual 
 

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

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

 
DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO, REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 
2021. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Boa tarde, deputados! Deputada 
Janete, deputado Dr. Emílio Mameri, deputado 
Marcos Garcia, são os que estão presentes até o 
momento.  

Vou declarar que há quorum, nos termos 
do art. 75, do Regimento, e declaro abertos os 
trabalhos da décima primeira reunião ordinária 
virtual, da terceira sessão legislativa da 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, que é realizada nos termos 
do art. 114-A, inciso III, do Regimento Interno. 

Vou dispensar, de ofício, a leitura da ata 
da reunião anterior, bem como a leitura do 
Expediente, nos termos do art. 97 §4.º do 
Regimento Interno.  
 Nós temos um pedido na Ordem do Dia, 
solicitando prioridade na votação dos itens 57 e 
49, por solicitação do deputado Dr. Emílio 
Mameri. Vou colocar em votação.  

Os deputados que concordam 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  
Logo após a votação desses projetos, eu 

queria solicitar aos deputados se a gente pode, 
como fizemos em outros momentos, evocando 
o art. 276 do Regimento, que os terminativos 
estejam de forma conjunta. São seis projetos 
terminativos que estão na nossa pauta de hoje, 
e que dependem da nossa avaliação. São 
projetos bem simples. Vou fazer a leitura deles 
e, depois, a gente faria a votação em bloco 
desses projetos terminativos.  

Esta é a outra proposta que eu queria 
submeter ao Plenário, se todos concordarem. 
Vou, também, pedir se algum deputado for 

contrário à proposta, se manifestar. Depois a 
gente segue o item normal, segue a ordem 
normal da pauta.  

Então, vamos ao item 57, que é o PL n.º 
23/2020, de autoria do deputado Dr. Emílio 
Mameri, que está em análise técnica, proíbe a 
utilização e o fornecimento de copos plásticos 
descartáveis pelos restaurantes, bares, 
lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e 
similares, no estado do Espírito Santo, e dá 
outras providências. O relator é o deputado 
Marcos Garcia.  

Vou passar a palavra ao relator da 
matéria, deputado Marcos Garcia.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, o item 57, Projeto de Lei n.º 
23/2020, está em análise técnica; autor é o 
nosso excelentíssimo deputado Emílio Mameri, 
e eu vou relatar a matéria.  

Esta matéria tem um parecer da 
Procuradoria pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 
Senhor presidente, a proposição visa a 
resguardar o meio ambiente, reduzindo o 
descarte de lixo, também resguardar direito do 
consumidor, uma vez que preceitua a proteção 
à saúde dos consumidores.  

Quero parabenizar o deputado Emílio, 
que é o autor da matéria, pelo projeto. Dessa 
forma, vou relatar pela constitucionalidade da 
matéria e colocar em votação, senhor 
presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, vou 
colher os votos.  

Como vota a deputada Janete de Sá?  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu vou 
seguir o relator e vou pedi-lo que também, nos 
meus casos, vote favorável, hein, Marcos?   

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto?  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator, presidente, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390030003900380037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



46 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 25 de maio de 2021 

também seguindo o conselho da deputada 
Janete.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri, que 
é autor da proposta?   

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Naturalmente eu sou o autor da proposta, 
entendo que a preservação do meio ambiente é 
muito importante. É um projeto educativo, que 
dá tempo para as pessoas se adaptarem. Meu 
voto, naturalmente, é acompanhar o parecer do 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Também vou acompanhar o 
entendimento do relator da matéria, deputado 
Marcos Garcia, que não quis aparecer nesta 
votação. Estava se arrumando antes, né, 
deputado Emílio? E agora preferiu desaparecer. 
Tirou o vídeo. 
 Matéria aprovada e segue para as 
demais comissões. 
 Vamos ao item 49. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Deputado, só para esclarecer aqui. Eu estou 
com um problema no meu vídeo. Ainda estou 
tentando regularizar. Não está aparecendo. 
Estou com algum problema interno aqui. Ok? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Sem problema, deputado. É que 
a gente sentiu falta. 
 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Estou 
conseguindo consertar aqui, agora. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Você estava tão bonito. A gente 
não entendeu por que você saiu. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu tenho 
que sair da reunião por dois minutos, porque eu 
estou na reunião da Comissão de Cidadania. 
Então, eu quero deixar o meu voto com o 
relator na próxima matéria. Eu já conheço ela. Já 
deixo antecipado o meu voto para poder votar 
lá e voltar para a reunião. 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Está bom! 

Projeto de Lei n.º 545/2020, de autoria 
do deputado Emílio Mameri, que obriga 
hospitais, maternidades e todos os 
estabelecimentos de Saúde do Espírito Santo a 
orientar os pais sobre as doenças raras não 
detectáveis pelo Teste do Pezinho e informar a 
existência do Teste do Pezinho ampliado, e dá 
outras providências. 
 O deputado Dr. Rafael Favatto é o relator 
desta matéria. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Presidente, eu estou com 
problema técnico aqui. Eu não estou 
conseguindo acessar a minha planilha. Eu 
gostaria que você passasse para o próximo 
relator e eu volto em breve, assim que eu 
acessar aqui.   
  
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Eu vou fazer uma leitura agora. 
Então, a gente volta assim que V. Ex.ª conseguir 
acessar, mas vou fazer a leitura dos projetos 
terminativos que a gente aprovou no início da 
sessão. Fazer a votação em bloco. 
 Item 44 da pauta, de autoria da 
Comissão de Saúde, que institui a Semana 
Estadual de Prevenção e Combate à Trombose e 
dá outras providências; item 55 da pauta, do 
deputado Marcos Mansur, que é o Projeto de 
Lei n.º 531/2020, também terminativa, que 
inclui no calendário de eventos o Celebrai 
Festival, realizado no município de Marataízes. 
Esse conta com emenda substitutiva. Item 65, 
da pauta, que é o Projeto de Lei n.º 16/2021, 
também terminativo, de autoria do deputado 
Bruno Lamas, que declara de utilidade pública a 
Associação dos Delegados de Polícia do Estado 
do Espírito Santo – Adepol, localizada no 
município de Ecoporanga; também o item 67, 
que é o Projeto de Lei n.º 245/2019, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, que 
declara de utilidade pública a Fundação de 
Apoio Cassiano Antônio Moraes – Fucam, de 
Vitória, no Espírito Santo; item 76, que é o 
Projeto de Lei n.º 438, de autoria do deputado 
Renzo Vasconcelos, que dispõe sobre a 
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alteração da denominação do item 170 do 
anexo 1, a que se refere o art.1.º da Lei n.º 
10.973/2019. Vou pedir à assessoria para 
verificar o que é, do que se trata, só para a 
gente esclarecer para os deputados. Até já pedi. 
Também o Projeto de Decreto Legislativo n.º 
01/2021, que está em análise técnica, também 
terminativo, de autoria da Mesa Diretora, 
relator deputado Marcelo Santos, que 
acrescenta item ao anexo único do Decreto 
Legislativo n.º 148, concedendo título de 
cidadão espírito-santense à senhora Estéfane da 
Silva Franca Ferreira. 
 Todos esses projetos, pelos respectivos 
relatores, foram dados pela constitucionalidade 
e constitucionalidade com emenda, 
especificamente esse do deputado Renzo, ele 
trata do Dia Estadual dos Condutores de 
Ambulância. Foi uma alteração que ele fez. Só 
verificar qual é a alteração que ele está fazendo. 
Ele transfere o dia. O Dia dos Condutores de 
Ambulância, esse é item 76. Então, todos eles 
foram dados pela constitucionalidade, alguns 
com emenda.  
 Eu vou fazer a votação em bloco desses 
projetos. 
 Os deputados que concordam, 
permaneçam como estão. 

Vou pedir que se algum deputado for 
contrário a alguma dessas votações se 
manifeste, por favor. (Pausa)  
 Não havendo, eu vou declarar aprovados 
esses seis itens que eu fiz o relato neste 
momento. São projetos terminativos, portanto, 
projetos mais simples. 
 Deputado Dr. Rafael Favatto, está apto 
ou ainda precisa de mais um tempo? 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Estou quase apto aqui. Só estou 
achando agora o arquivo. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Eu vou aguardar. 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Na mão. Qual o número do 
projeto, o número da pauta mesmo? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – É o item 49 da pauta. 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – 49! N.º 545/2020? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Exato. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputado Emílio Mameri autor. 
Vamos aprovar todos os projetos hoje do 
deputado Emílio Mameri. Obriga os hospitais, 
maternidades e todos os estabelecimentos de 
Saúde do Espírito Santo a orientar os pais sobre 
doenças raras não detectáveis pelo exame do 
Teste do Pezinho e informar da existência do 
Teste do Pezinho ampliado, e dá outras 
providências. 
 O parecer técnico da Comissão de Justiça 
foi pela constitucionalidade e eu, como relator, 
mantenho o parecer da comissão técnica pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do presente projeto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok! A matéria pode ser discutida. 
(Pausa)  

Não tendo quem queira discutir, como 
vota a deputada Janete Sá? (Pausa)  
  Com o relator.  
 Deputado Marcos Garcia? 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Também acompanho o relatório do relator.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri?  

 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) – 
Acompanho o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também acompanha o 
entendimento do relator. 
 Matéria aprovada na comissão. Segue 
para as demais. 
 Vamos agora seguir a ordem original da 
pauta. 
 No primeiro projeto o relator não está 
presente. 
 O segundo projeto é o n.º 161/2019. Está 
em análise técnica, de autoria do deputado 
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Alexandre Xambinho, que torna obrigatória a 
coleta e destinação final pelos revendedores de 
bebidas em garrafas de vidro do tipo não 
retornáveis, na forma que especifica. O relator é 
o deputado Rafael Favatto.  
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – O deputado Xambinho pediu para 
suspender os projetos dele na sessão de hoje. 
Ele me ligou antes e pediu para não relatar, 
porque ele está em negociação com o Governo. 
Então, todos os dele a gente vai suspender para 
a próxima sessão. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok! Então, vamos ao item n.º 4 
da pauta, Projeto de Lei n.º 897/2019, que está 
em análise técnica, de autoria do Capitão 
Assumção, que proíbe o aumento do preço dos 
produtos para realização de filetagem, 
trituração e limpeza de carne e outros, em 
açougues e estabelecimentos congêneres.  
 O relator é o deputado Dr. Emílio 
Mameri. Já está com o microfone aberto. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) – 
Desculpe-me aí, presidente. Microfone aberto 
antecipado. 
 O art. 1.º do Projeto de Lei n.º 897/2019, 
de autoria do senhor deputado Capitão 
Assumção, visa proibir o aumento de preços de 
carnes colocadas à venda quando ocorrer 
pedido do consumidor para realização de 
filetagem, trituração, limpeza e outras ações de 
açougueiros em tais produtos, em açougues e 
estabelecimentos congêneres, excetuado de sua 
vedação os produtos previamente embalados a 
vácuo, dispostos em balcões frigoríficos e 
congêneres, de forma separada.  

A proposição institui também a sanção 
para o cumprimento de sua ordem. O interesse 
público pode excepcionalmente imprimir, por 
lei, restrições à livre iniciativa frente a valores 
sociais imperiosos para garantir o efetivo 
exercício do direito à educação, à cultura e ao 
desporto. Conforme expõe a Procuradoria, o 
caso do Projeto de Lei n.º 897/2019 não 
coaduna com nenhuma dessas 
excepcionalidades, pois não visa interesse 
público sobre a natureza de liberdade de 

mercado, de educação, de cultura de desporto, 
ou de otimização de resultado para a efetiva 
saúde pública, mas, sim, de beneficiar 
especificamente particular consumidor de 
produto in natura, em detrimento do 
patrimônio de outro particular, no caso o 
empresário, de forma a obrigar que este último 
realize serviço gratuito de processo de 
acabamento por suas próprias expensas de seu 
patrimônio para o primeiro. 

Nesses termos, sugerimos aos nossos 
pares desta comissão o seguinte parecer: A 
Comissão de Constituição de Justiça, Serviço 
Público e de Redação, é pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
897/2019, de autoria do senhor deputado 
Capitão Assumção.  

Este é o meu parecer. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. Matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, vamos à 
votação. 

Deputada Janete de Sá?  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto 
com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Com o relator, lembrado que é 
pela inconstitucionalidade da matéria. 

Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto com o relator, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Marcos Garcia? 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Acompanho o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Também vou acompanhar o 
entendimento do relator pela 
inconstitucionalidade da matéria.  

Então a matéria fica prejudicada, vai a 
Plenário para recurso. 

Item 5 da pauta: Projeto de Lei n.º 
337/2019, que está em análise técnica, do 
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deputado Coronel Alexandre Quintino, que 
institui cédula de identidade funcional para 
professores do estado do Espírito Santo.  

O relator é o deputado Dr. Rafael 
Favatto. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Presidente, o autor é o deputado 
Coronel Alexandre Quintino, 337/2019, institui a 
cédula de identidade funcional para professores 
do estado do Espírito Santo. O parecer técnico 
da nossa comissão foi pela inconstitucionalidade 
formal. 

O PL n.º 337/2019 nota-se avariação ao 
princípio da independência e harmonia dos 
Poderes e ao princípio da reserva da 
administração que é específico no princípio da 
separação de Poderes. Portanto, meu voto 
nesta comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação é pela 
inconstitucionalidade do presente projeto 
337/2020, de autoria do deputado Alexandre 
Quintino. 

Nosso relato, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, vou 
colher o voto do deputado Marcos Garcia.  

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Presidente, voto com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Lembrando que é pela 
inconstitucionalidade.  

Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. Também vou acompanhar o 
entendimento do relator pela 
inconstitucionalidade da matéria. 

A matéria fica prejudicada, vai a Plenário 
para recurso. 

Item 6 da pauta: Projeto de Lei n.º 
150/2019, que está em análise técnica, de 

autoria do deputado Capitão Assumção, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do 
Hino Nacional e do Espírito Santo, além de 
outros de exaltação à pátria em todas as escolas 
públicas e privadas de Ensino Fundamental e de 
Ensino Médio no âmbito do estado do Espírito 
Santo.  
 Deputado Dr. Rafael Favatto com a 
relatoria.  
  

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Obrigado, presidente, deputado 
Gandini.  
 O Projeto de Lei n.º 150/2019, de autoria 
do deputado Capitão Assumção, dispõe sobre a 
obrigatoriedade da execução do Hino Nacional e 
do Hino do Espírito Santo, além de outros de 
exaltação à pátria, Hino da Bandeira, e etc., em 
todas as escolas públicas e privadas de Ensino 
Fundamental e de Ensino Médio no âmbito do 
estado do Espírito Santo. 
 O parecer técnico da Casa foi pela 
constitucionalidade. As análises de tal 
dispositivo do projeto de lei nesta comissão são 
realizadas quanto à sua forma e conteúdo, se 
estão ou não em consonância com a 
Constituição, com as leis, com os princípios 
jurídicos, com as jurisprudências e com os 
costumes, enfim, com o Direito como um todo. 
E este projeto de lei está de acordo com todas 
essas regras.  
 Então, o meu voto é pela 
constitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
150/2019, de autoria do excelentíssimo senhor 
deputado Capitão Assumção.  
 Eu sou da época ainda em que se 
cantava o hino nas escolas. A minha escola é a 
Santa Teresinha. Ali na Glória ainda tinha essa 
escola. Todos os dias de manhã a gente fazia 
filas e cantava o Hino Nacional.  
 Deputado Emílio, deputado Marcos 
Garcia e deputada Janete também. Não sei o 
Gandini. Você também é mais ou menos 
contemporâneo não é, deputado Gandini, deve 
ter pego na pré-escola. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Na escola que eu estudava ainda 
cantava também. Mas era uma vez por semana, 
não era todo dia.  
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 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Toda quinta-feira. Mas o projeto 
dele também é relativo a isso. Não é todo dia. 
Mas toda quinta-feira a gente cantava o hino na 
escola.  
 É o nosso voto, presidente Gandini.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. Vamos ter uma aula só de 
hino, porque é muito hino que ele colocou aqui. 
Não foi só um hino, não. Ele colocou uns cinco, 
seis hinos aqui.  

Mas nós estamos analisando a 
constitucionalidade. A matéria pode ser 
discutida. (Pausa) 

Deputada Janete de Sá para discutir a 
matéria.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu não 

estou entendendo bem o que está acontecendo 
na Assembleia Legislativa. Essa lei já existe. 
Então eu não sei por que a gente está criando 
outra lei para uma lei que existe.  

Eu, quando entrei aqui, em 2002, 
estranhando o fato de não se cantar mais o 
hino, especialmente do Brasil, nas escolas, 
introduzi inclusive que o Hino do Espírito Santo 
fosse entoado em todas as atividades do Estado 
e na Assembleia especialmente. Vocês podem 
observar, tocam dois hinos: primeiro o do Brasil 
e depois o do Espírito Santo. Eu que institui isso 
aqui porque, no Estado já existe lei que versa 
sobre execução do Hino Nacional. É claro que é 
tudo na época de cada hino desses. Por isso que 
são muitos, Gandini. Mas só vai tocar o Hino da 
Bandeira no Dia da Bandeira. Só vai tocar o Hino 
da Independência, no Dia da Independência, e 
por aí vai.  

Meus filhos não conhecem, mas 
particularmente eu conheço todos os hinos 
alusivos aos símbolos nacionais que existem. Eu 
conheço por conta de, na minha época, nas 
escolas, ter essa característica que eu acho 
legal. Eu acho legal, eu acho respeitoso, eu acho 
importante, sem corporativismo. Mas esse 
senso de nacionalidade, esse patriotismo é 
interessante porque faz com que a gente tenha 
uma formação de maior amor, de maior zelo por 
aquilo que é nosso, pelas coisas que pertencem 

à nossa pátria, ao nosso espaço, ao nosso 
território.  

Mas eu estou estranhando, Rafael, por 
que a Assembleia, a direção da Mesa, que 
analisa e dá tanto despacho denegatório, não 
analisa... como que ela coloca uma lei para ser 
discutida e votada, um projeto de lei se já tem 
lei no mesmo sentido? A menos que tenha 
mudado uma vírgula. Mas vai ter que fazer 
alusão à lei anterior que existe. Já existe lei 
nessa questão. Eu me sinto prejudicada de votar 
porque eu já apresentei projeto como esse e, 
em tempos atrás essas questões eram 
analisadas e você não podia fazer uma lei do 
mesmíssimo jeito que era a outra lei que estava 
em vigor. Eu já não estou entendendo. 

Eu também tinha, botei que nas partidas 
esportivas fosse executado o Hino do Estado do 
Espírito Santo, já tem lei também nesse sentido. 

Então eu me sinto prejudicada. Eu não 
vou votar por conta disso, porque eu quero até 
pedir uma análise da Mesa para saber como 
está sendo esse critério de nós, por falta de 
quê? Por que nós estamos criando lei em cima 
de lei já existente? Não estou conseguindo 
compreender. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael, que é o 
relator da matéria, se V. Ex.ª concordar, a gente 
dá baixa de pauta para analisar se existe, a 
deputada falou que já existe, mas assim, se ela 
tem alguma diferença que a faça tramitar 
independente. Não sei. Talvez passou 
despercebido e a gente precisa, até para não 
fazer um processo legislativo todo sem 
necessidade. Se o deputado concordar. (Pausa) 

Ok? Então vou baixar de pauta, deputada 
Janete, e pedir à Comissão de Justiça para fazer 
essa análise. Eu sei que quem faz é a Mesa 
Diretora, mas...  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – É a 
direção da Mesa Diretora, porque eles têm para 
fazer isso no despacho denegatório, como é que 
não tem para saber se já tem lei no mesmo 
sentido? 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Então nós vamos baixar de 
pauta para fazer essa análise. 
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Vou passar ao item 7 da pauta, que é o 
Projeto de Lei n.º 09/2020, que recebeu 
despacho denegatório da Mesa Diretora, de 
autoria do ex-deputado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre a adoção das técnicas de justiça 
restaurativa na resolução de conflitos ocorridos 
no ambiente escolar da rede estadual de ensino. 
Relator, deputado Marcos Garcia. 

 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 
presidente, o Projeto de Lei n.º 09/20 está pelo 
despacho denegatório. O autor é o ex-deputado 
estadual Lorenzo Pazolini e eu vou relatar a 
matéria. 

O parecer da Procuradoria é pela 
manutenção do despacho denegatório. Embora 
meritória a proposição, o projeto padece de 
vício de iniciativa, uma vez que se trata de 
matéria reservada ao Executivo Estadual, 
organização administrativa do art. 163, III, da 
Constituição Estadual. Sugiro que seja 
encaminhado ao Governo do Estado em forma 
de indicação. 

Por essa razão vou relatar pela 
manutenção do despacho denegatório e 
orientar que seja feita uma indicação ao 
Governo. Devolvo a V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos. 

Como vota a deputada Janete de Sá? 
(Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o parecer do relator, 
deputado Marcos Garcia. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relatório do relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Marcelo Santos? 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) - 
Acompanho o parecer, aliás, um brilhante 
parecer do relator, deputado Marcos Garcia. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento do deputado Marcos Garcia. 

A matéria fica prejudicada e vai a 
Plenário para análise de recurso. 

Item 8: Projeto de Lei n.º 105/2020. 
Recebeu despacho denegatório da Mesa 
Diretora. Autor, deputado Capitão Assumção, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de o Poder 
Executivo fornecer pulseira com código para 
identificação e segurança de idosos, doentes 
crônicos, autistas e qualquer outra pessoa em 
situação de vulnerabilidade no âmbito do 
estado do Espírito Santo. Relator, deputado Dr. 
Rafael Favatto. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado Gandini, o Projeto de 
Lei n.º 105/2020, também do deputado Capitão 
Assumção, dispõe sobre a obrigatoriedade de o 
Poder Executivo fornecer pulseira com código 
para identificação e segurança de idosos, 
doentes crônicos, autistas e/ou qualquer pessoa 
em situação de vulnerabilidade no âmbito do 
estado do Espírito Santo.  
 O parecer da Procuradoria é pela 
manutenção do despacho denegatório. E a 
nossa minuta: o Projeto de Lei n.º 105, ao 
estabelecer a obrigatoriedade do Poder 
Executivo de fornecer a pulseira com código 
para identificação e segurança de idosos, 
doentes crônicos, autistas e etc. e em qualquer 
pessoa em situação de vulnerabilidade no 
estado, além de expor os pacientes, cria novas 
obrigações e atribuições à Secretaria de Saúde 
em toda a estrutura necessária para atender a 
essa proposição, tendo em vista que atualmente 
o fornecimento de tais pulseiras não é provido 
ordinariamente pelo Estado para esses 
pacientes.  

O obstáculo está no princípio da 
separação dos Poderes, dentre aquelas cuja 
iniciativa é reservada ao chefe do Poder 
Executivo, além de expor todos os pacientes. 
Vamos estar criando uma subcategoria de 
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pessoas, todas elas com pulseiras para 
identificação.  

O meu relato é pela manutenção do 
despacho denegatório da matéria, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, vou 
pedir o voto do deputado Dr. Emílio Mameri.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 
relator, pela manutenção do despacho 
denegatório.  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI− (PSDB) – 
Acompanho o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deputada Janete já votou.  

Deputado Marcelo Santos?  
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia?  

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, também acompanho o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento do relator.  

A matéria fica prejudicada. Vai a Plenário 
para recurso.  

Item 9 da pauta: Projeto de Lei n.º 
697/19, que está em análise técnica, de autoria 
do deputado Marcos Garcia, confere ao 
município de Linhares o título de Capital 
Estadual do Agronegócio e do 
Empreendedorismo. Eu sou o relator da 
matéria. 

A matéria recebeu parecer pela 
constitucionalidade da Procuradoria, parecer 
técnico. Nós entendemos também que a 
matéria está legalmente correta. Então, somos 
pela constitucionalidade, legalidade e boa 
técnica legislativa da mesma.  

Vou colocar a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Dr. Rafael Favatto? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputado Gandini, vou votar com 
V. Ex.ª, acompanho o parecer de V. Ex.ª, 
parabenizando o novo coronel do Norte do 
estado, deputado Marcos Garcia, em 
substituição ao coronel Enivaldo, que virou 
prefeito de Barra de São Francisco. Já que é a 
capital do agronegócio e empreendedorismo em 
Linhares, terra do nosso coronel linharense 
Marcos Garcia.  

Voto com o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Não vai sobrar nada para as 
outras cidades. 

Deputado Dr. Emílio Mameri?  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Todos os títulos ele está levando 
para Linhares.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – É! 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI− (PSDB) – 
Isso é eficiência do nosso deputado Marcos 
Garcia. Parabéns pelo projeto.  

Eu vou acompanhar o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Deputado Gandini, como é que eu posso ser 
diferente dos demais colegas e não prestar essa 
homenagem ao nosso deputado Marcos Garcia, 
vice-líder do Governo, que tem dado um show 
na Assembleia, ajudando o Governo do Estado a 
chegar a ações importantes nas setenta e oito 
cidades capixabas e prestigiando, naturalmente, 
a cidade de origem dele, que é o município de 
Linhares. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Vai dar um pedacinho para cada 
um de nós.  

Deputado Marcos Garcia, autor da 
matéria, como vota?   
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O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, primeiro eu quero agradecer o 
carinho dos senhores deputados, da minha 
amiga, deputada estadual Janete tem comigo. E 
dizer para você que para mim é uma honra estar 
aqui há dois anos só de mandato e receber 
tantos elogios dos colegas aqui. Fico muito 
honrado pela gentileza e pelo carinho.  

Não tem como votar diferente, né? 
Favorável, com certeza. E agradecer a todos os 
deputados estaduais e deputada que votaram 
comigo. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Obrigado, deputado.  

Deputada Janete de Sá, como vota? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu 
acompanho o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Está aprovado na Comissão de 
Justiça, segue para a análise das demais 
comissões.  

Vamos ao Projeto de Lei n.º 92/2020, 
item 10 da pauta, que está em análise técnica, 
de autoria do deputado Carlos Von, que 
assegura o direito aos consumidores dos postos 
de gasolina situados no estado do Espírito Santo 
a solicitarem o teste de vazão, e ele define como 
isso é feito. Sou relator da matéria. A 
Procuradoria da Casa deu pela 
constitucionalidade. Nós analisamos o conteúdo 
da matéria, verificamos de fato que é de 
competência do Estado do Espírito Santo, 
inclusive de competência da nossa Assembleia, 
a Defesa do Consumidor, nos temos o art. 24, 
inciso V e VIII.  Por isso também acompanhamos 
o entendimento da nossa Procuradoria pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa.  
 Matéria está em discussão. (Pausa)  
 Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri?  

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, voto com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Acho que a deputada Janete de 
Sá foi tomar uma água. Então, a matéria está 
aprovada. Voltou. Deputada Janete. (Pausa) 

Com o relator. 
Matéria aprovada. Segue para as demais 

comissões.  
Item 11 da pauta: Projeto n.º 96/2020, 

que está em análise técnica, de autoria do 
deputado Capitão Assumção, que proíbe as 
concessionárias e permissionárias de serviço 
público a condicionar a religação da unidade 
consumidora no mesmo endereço ao 
pagamento de débitos pendentes em nome de 
terceiros. A matéria vai ser relatada pelo 
deputado Dr. Rafael Favatto.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Projeto de Lei n.º 96/2020, de 
autoria do deputado Capitão Assumção, proíbe 
as concessionárias e permissionárias de serviço 
público a condicionar a religação da unidade 
consumidora no mesmo endereço ao 
pagamento de débitos pendentes em nome de 
terceiros. Na realidade, essas permissionárias e 
concessionárias não estavam ligando mais a 
energia ou a água naquele endereço mesmo. 
Por exemplo, uma casa alugada, a pessoa saía, e 
ela leva a dívida no CPF dela, mas a água e a 
energia naquele endereço não estavam mais 
sendo religado, mesmo sendo em nome de 
outro locatário. 

Então, o PL visa corrigir isso. O PL n.º 
96/2020 trata de matéria objeto que diz 
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respeito ao consumidor não pagar devido à 
inadimplência de terceiros. Poderemos legislar, 
pois é matéria concorrente e constitucional, 
pois não invade a reserva legal do chefe do 
Executivo, ou seja, nas providências e 
procedimentos que determinam a 
implementação, execução e fiscalização.  

Portanto, voto pela constitucionalidade 
do Projeto de Lei n.º 96/2020, de autoria do 
deputado Capitão Assumção, que corrige na 
realidade uma distorção que essas 
concessionárias e permissionárias do serviço 
público estavam alegando para prejudicar o 
consumidor. É o nosso relato, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Matéria pode ser discutida. 
(Pausa)  

Não tendo quem queira discutir. Vou 
colher os votos. Como vota o deputado Dr. 
Emílio Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 

voto com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Eu acompanho o brilhante relatório do 
brilhante relator. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Só para 
perguntar ao deputado Rafael Favatto, ele deu 
parecer pela constitucionalidade? 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Isso.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok. Vou 

acompanhar o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Também 

acompanho o relator. Concordo plenamente. 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento do relator.  

Matéria segue para as demais comissões.  
Vamos ao item 12 da pauta. Projeto de 

Lei n.º 108/2020, está em análise técnica, de 
autoria do deputado Marcos Garcia, que obriga 
a manutenção de Código de Defesa do 
Consumidor em Braile. A matéria recebeu o 
entendimento da nossa Procuradoria no parecer 
técnico pela constitucionalidade. Ao verificar 
todos os detalhes do projeto, nós entendemos 
também que é matéria de Direito do 
Consumidor e, portanto, cabe a esta Assembleia 
legislar sobre o assunto. Matéria é plenamente 
legal. Então, entendemos pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do mesmo. 

A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, 

deputado Dr. Rafael Favatto, como vota? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Voto com V. Ex.ª, pela aprovação 
da matéria do coronel Marcos Garcia. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. Vou já vou mudar aqui até o 
primeiro nome: era doutor, agora já é coronel! 

Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Acompanho o relatório. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputada Janete de Sá? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Tá mais 
para sinhozinho Malta, ou para cacique o 
Marcos Garcia.  

Eu voto com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Fiquei confuso agora. Deputado 
Marcos Garcia! Melhor assim. 
 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Até eu 
fiquei confuso agora. Obrigado, deputado. 

Vou acompanhar o relator. 
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O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Eu não sei se o chamei - deputado 
Marcelo Santos, já votou nesta? É que mudou a 
ordem aqui para mim do… 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Ok. Se não votei, quero votar de novo: 
acompanho o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Então a matéria é aprovada e 
tramita nas demais comissões. 

Vamos ao item 13 da pauta, que é o 
Projeto de Lei 176/2020, que está em análise 
técnica, de autoria da deputada Raquel Lessa, 
que declara o município de Pancas a Capital 
Estadual do Esporte Radical e dá outras 
providências. 

Eu sou relator da matéria. Verificando 
tanto a Procuradoria e o parecer técnico, 
quanto a nossa assessoria que a matéria é pela 
constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa. 

Vou colocar a matéria em discussão, 
além de achar que é uma justa homenagem a 
Pancas.  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Na realidade, eu acho igual à 
deputada Janete achou naquele outro projeto, 
acho que já tem um município aqui 
contemplado com esse título. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Esse controle, infelizmente, não é 
a Comissão de Justiça que faz, por isso que a 
gente não se preocupa com isso. Enfim, essa 
análise… 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

Existe uma lei que dá ao município de Castelo, 
por exemplo, o mesmo título de esporte radical. 
Talvez valesse a pena a gente se esforçar um 
pouco e começar a pensar como é que nós 

poderíamos… por exemplo: já pensou se cada 
um parlamentar apresentasse aí cidades de 
esporte radical, todas as setenta e oito cidades 
capixabas teriam esporte radical ou… Acho que 
tinha que ter aí um critério - balizado pela fala 
da própria deputada Janete num projeto que 
apresentou, de autoria dela, para não ter um 
igual, e aí nesse caso pensar uma saída para 
isso. Porque na verdade, se você colocar: 
Castelo tem esporte radical? Tem; mas não quer 
dizer que Pancas não tenha! Pode ser que lá 
também mereça o título. Mas, como a gente 
daria o título a isso, no tramitar de uma matéria 
como esta? É para uma reflexão! Mas aí, 
naturalmente, na comissão de mérito, não na 
Comissão de Justiça, que faz meramente o 
controle de constitucionalidade, valeria uma 
reflexão. 

Mas é bom também para a gente pensar 
em conjunto e apresentar uma proposta aqui, 
para mudança no Regimento Interno. Só isso! 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. Só fazer uma leitura para 
vocês, eu verifiquei o processo aqui. No 
processo, ele passa por essa análise. A 
Secretaria-Geral da Mesa, que faz o despacho: 
dia 5 de maio de 2021, a técnica legislativa 
Adriana dos Santos Ferreira Franco Ribeiro falou 
que não existe proposições ou normas similares 
à proposição apresentada. 

Então, tem essa análise. Mas a deputada 
Janete falou que mesmo assim passou um 
projeto anterior de forma… não sei se no 
projeto anterior tem essa análise; porque pedi à 
assessoria para verificar. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Baseado nessa informação acostada aí nos 
autos, era importante que nós devolvêssemos 
ao setor que informou, para que ele pudesse 
pesquisar, por exemplo, a lei que deu ao 
município de Castelo o mesmo título. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Marcelo, você tem o 
número dessa lei aí? 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Tenho, porque é de minha autoria! 
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O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ah, é de sua autoria! Então, tá! Eu 
vou baixar de pauta também... 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Baixe em diligência! 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Deputado 
Gandini!  

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputada Janete! 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Deputado 
Gandini, eu penso o seguinte: o papel dessa 
parte, do servidor que faz essa análise, é 
exatamente fazer essa busca. Não é a primeira 
vez que a gente observa esse tipo de falha, e é 
uma falha inconcebível, porque é fácil descobrir. 
Hoje um processo, através, inclusive de um 
trabalho do Marcelo, é todo informatizado. 
Então, isso daí cabe um zelo maior do servidor. 
Isso daí é falta de zelo. Vai me desculpar, mas o 
servidor que procurar estudar melhor vai 
encontrar. Se não tem aqui a deputada Janete, 
que está aqui já há algum tempo e sabe que 
existe lei – pode ser que tenha havido uma 
mudança na questão dos hinos – e o Marcelo, 
que é autor de uma lei que também dá a Castelo 
o título de esportes radicais, outro deputado 
ficaria prejudicado, porque a gente estaria 
fazendo um papel até mesmo cômico, um papel 
desagradável e possível de paródia, de virar 
chacota, de estar votando uma titularidade para 
uma coisa quando outro município já recebeu. 
Entendeu?  

Então, assim, eu acho que a Comissão de 
Justiça tem que pedir um maior rigor nessa 
análise, porque o local de fazer a análise é 
exatamente nesse setor que V. Ex.ª falou. Se o 
setor não está funcionando, então que outro 
setor faça a análise para poder, quando vier 
para a Comissão de Justiça, a gente não ter esse 
desconforto, porque daqui a pouco vai virar 
uma piada e jornal adora isso: pôr lá num 
trechinho, numa coluna, de que nem para 
analisar a gente está... que até para questão de 
análise a gente está tendo dificuldade. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Senhor presidente, pela ordem! Só para 

corrigir, me somo à fala da deputada Janete, 
mas só corrigindo: na minha proposta, na 
verdade não é de esporte radical, e sim de 
esporte de aventura. Mas minha memória, eu 
não tenho o HD aqui, mas eu tenho quase 
certeza de que teve uma matéria que tramitou 
nesta Casa e que fala de esporte radical. 

No meu caso, no caso do município de 
Castelo, foi esporte de aventura, e não radical. 
Quero aqui pedir minhas escusas com relação à 
manifestação que fiz, mas a deputada Janete 
tem toda a razão. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – De qualquer forma eu vou baixar 
em diligência para a gente tirar a dúvida. 
Qualquer coisa na próxima sessão a gente volta 
com a matéria. 

Eu vou ao último projeto para a gente já 
encerrar: o décimo quarto item da pauta. 
Projeto de Lei n.º 180/2020, que está em análise 
técnica, de autoria do deputado Euclério 
Sampaio, que institui a política estadual de 
prevenção e combate à disseminação de 
pandemias no Estado do Espírito Santo. O 
relator é o deputado Dr. Rafael Favatto. 

 

O SR. DR RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Podemos votar os dois projetos, o 
14 e o 15.  

Projeto de Lei n.º 180/2020, do 
deputado Euclério Sampaio, que institui a 
política estadual de prevenção e combate à 
disseminação de pandemias no Estado do 
Espírito Santo. O parecer da Procuradoria é pela 
constitucionalidade, e eu mantenho o meu 
relatório pela constitucionalidade formal da 
matéria do presente projeto. 

É o nosso relatório, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Pode ser discutida a matéria. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota a deputada Janete? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Acompanho o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
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O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento do relator e na proposta do 
deputado Rafael Favatto. Foi aprovado e segue 
para as demais comissões.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Presidente, pela ordem! Eu podia pedir muito 
rápido – o Rafael sabe que eu sou rápido aqui – 
o item 01, que era de minha autoria, é uma 
manutenção de despacho denegatório. Eu só 
queria colocar o parecer e a gente votar a 
manutenção de despacho denegatório do item 
01. O Rafael me permite? 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Vamos analisar os dois, então. No 
décimo-quinto a gente vai ao Projeto de Lei n.º 
414/2020, do deputado Sergio Majeski, que 
dispõe sobre o encaminhamento de mensagens 
de texto (SMS) com informações relacionadas à 
pandemia do Coronavírus no estado do Espírito 
Santo. 

Deputado Dr. Rafael Favatto.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – O parecer da Procuradoria é pela 
inconstitucionalidade formal da matéria e eu 
vou manter a inconstitucionalidade formal da 
matéria. É o nosso parecer. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Como vota o deputado 
Marcelo Santos? 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Também acompanho o relator. 
A matéria fica prejudicada. Vai a 

Plenário.  
Vamos ao item 1 da pauta, que é de 

autoria do deputado Sergio Majeski, Projeto de 
Resolução n.º 09/2018, com despacho 
denegatório, que estabelece a obrigatoriedade 
da emissão de parecer opinativo pelas 
comissões permanentes em sua área de atuação 
quanto aos resultados das políticas públicas do 
Governo do Estado no exercício. Relator é o 
deputado Marcelo Santos.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Senhor presidente, sucintas palavras. Meu 
parecer é pela manutenção do despacho 
denegatório e pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Resolução n.º 09/2018, de autoria do 
deputado Sergio Majeski.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok.  
O projeto pode ser discutido. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, como 

vota a deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Garcia? 
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O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 
relator, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator, presidente.  

Faltam dois minutos. Se quiser votar 
mais uns dois, a gente toca. É a minha relatoria.  

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. 

Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Eu também vou acompanhar o 
entendimento do relator. Foi mantido o 
despacho denegatório. Vai a Plenário para 
recurso.  

Vamos votar, então, mais dois? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Vamos. Projeto de Lei n.º 
480/2020, de autoria do deputado Hudson Leal, 
que dispõe sobre o fornecimento de EPIs para 
trabalhadores de funerárias enquanto perdurar 
o plano contingencial do novo coronavírus da 
Secretaria de Estado da Saúde.  

O parecer da Procuradoria é pela 
inconstitucionalidade e o relatório nosso é pela 
manutenção da inconstitucionalidade formal do 
presente projeto.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok.  

A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Acompanho o relator também.  

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Também acompanho o 
entendimento do relator. Fica prejudicado e vai 
a Plenário para recurso.  

Projeto de Lei n.º 46, item 17 da pauta, 
do deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre 
isenção do pagamento de taxa de inscrição em 
concursos públicos estaduais para doadores de 
sangue e adota outras providências. O deputado 
Dr. Rafael Favatto é relator da matéria.  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – O parecer da Procuradoria é pela 
constitucionalidade da matéria. Eu vou 
acompanhar o parecer pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do presente projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok.  
A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, como 

vota a deputada Janete de Sá? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Marcelo Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcos? 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Também 

com o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri? 
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O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento do relator.  

A matéria fica aprovada e segue para as 
demais comissões.  

Vamos agradecer a todos os deputados. 
Votamos vinte e um projetos no dia de hoje, 
com o incentivo aí do deputado Dr. Rafael 
Favatto de a gente ir até o final da sessão.  

Obrigado a todos. Até a semana que 
vem, às 13h30min, nesse mesmo canal.  

Abraço. Boa tarde! 
 

(Está encerrada a reunião)  
 
_______________________________________ 
 

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS, REALIZADA EM 17 DE 
MAIO DE 2021. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS - PSB) – 
Vamos iniciar para fazer a leitura das atas e do 
Expediente daqui a pouquinho. Se não tiver 
quorum a gente encerra, ok?  
 Oitava reunião ordinária, da terceira 
sessão legislativa ordinária, da décima nona 
legislatura.  

Havendo número legal, invocando a 
proteção de Deus para abertura dos trabalhos, 
declaro abertos os trabalhos da Comissão de 
Finanças e designo a secretária Rosa para fazer a 
leitura da ata anterior.  

 

 (A senhora secretária procede à 
leitura da ata da sétima reunião 
ordinária virtual, realizada em 10 
de maio de 2021)    

 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ata lida. 
 Eu coloco a leitura da ata em discussão. 
(Pausa) 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Pois não, José Esmeraldo? 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Na fala da Rosa, ela citou o nome dos deputados 
todos. Eu não vi o meu nome. Inclusive, eu fui 
um dos poucos que esteve na sessão passada. 
Então, eu queria ver se consta o meu nome, 
José Esmeraldo. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA – (ROSA EPONINA 
SALVADOR MORAES) – Consta, sim, deputado 
Engenheiro José Esmeraldo. Deputado 
Engenheiro José Esmeraldo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Consta e ainda consta bem escrito, meu querido 
amigo Engenheiro. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Então, está bom! Um abraço para vocês. 
Obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Maravilha! 

Alguém mais quer discutir a ata? (Pausa)  
 Não havendo mais oradores inscritos, eu 
coloco a ata em votação. 
 Como vota o deputado José Esmeraldo? 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Voto conforme lida, V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Marcos Madureira? 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Aprovada conforme lida. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto conforme a ata lida, 
agradecendo a presença do deputado 
Engenheiro José Esmeraldo, meu amigo, que 
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relatou os projetos na semana passada, 
inclusive o meu projeto, deputado. Agradeço 
mais uma vez a V. Ex.ª. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Emílio Mameri? (Pausa)  
 Deputado Emílio? (Pausa)  
 Estou percebendo que o deputado Emílio 
está na sala, mas não consigo ouvi-lo ainda. 
  
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Usou o chat. Ele está com 
problema no microfone. Está colocando lá que 
vota... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Vota como lida. Vota como lida. 
 Eu acompanho. 
 Ata aprovada como lida. 
 Solicito à secretária Rosa que faça a 
leitura do Expediente. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(Inaudível)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Zé, poderia desligar o microfone, por 
favor? Obrigado. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Ofício n.º 8/2021, da Ales, referente ao 
Ofício n.º 01752/2021-2, do Gabinete 
Presidente Tribunal de Contas, 
encaminhando Relatório Trimestral de 
Atividades – 1º trimestre de 2021. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente. 
  

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 45/2021, da Ales, referente ao 
Ofício n.º 077/2021, Alexandre 
Xambinho, Justificando ausência na 
reunião da Comissão de Finanças do dia 
10/05, tendo em vista que encontrava-se 

em reunião com o governador, agendada 
previamente. 

 
  O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente.   
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Mensagem do Governo do Estado n.º 
05/2021, referente à Mensagem n.º 
59/2021 -Encaminha o Relatório dos 
Créditos Suplementares e Especiais 
abertos de janeiro a abril de 2021, 
elaborados pela Secretaria de Estado de 
Economia e Planejamento - SEP. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente. 
  
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício e Documento (Origem Externa) 
n.º 4/2021, referente ao Of. Sefaz/Gefin  
n.º 034/2021. Encaminhamos a esta 
Egrégia Casa de Leis o Relatório de 
Desempenho do Fundo Soberano para o 
devido conhecimento das atividades 
praticadas com os recursos do Fundo até 
o mês de fevereiro de 2021. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E 
DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

 Projeto de Lei n.º 37/2019 
 Autor: Deputado Alexandre Xambinho 
 
 Projeto de Lei n.º 17/2019 
 Autor: Deputado Sergio Majeski 
 
 Projeto de Lei n.º 82/2016 
 Autor: Deputado Sergio Majeski 
 
 Projeto de Lei n.º 41/2018 
 Autor: Deputado Sergio Majeski 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390030003900380037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, terça-feira, 25 de maio de 2021 Diário do Poder Legislativo - 61 

 

 Projeto de Lei n.º 70/2019 
 Autor: Deputado Alexandre Xambinho 

 

 Projeto de Lei n.º 237/2019 
 Autor: Deputado Fabrício Gandini 

 

 Projeto de Lei n.º 968/2019 
 Autor: Deputado Marcos Garcia  

 

 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 Não houve no período.  

 

 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
 Não houve no período. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ok. Vamos passar para a Ordem do Dia.  
 Boa tarde, deputado Adilson Espindula. 

 

 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Boa 
tarde, presidente; boa tarde a todos. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Emílio Mameri agora já consegue? 

 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) – 
Estou presente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ótimo! 

Nós temos na Ordem do Dia três 
projetos sob a relatoria do deputado Marcelo 
Santos e um projeto com a relatoria do 
deputado Xambinho. Eu não vejo nenhum deles 
na sala, nem o deputado Marcelo Santos, nem o 
deputado Xambinho. 

Semana passada nós tínhamos o 
deputado Marcelo e ele não estava com o 
equipamento em perfeito estado, não tinha 
condições de relatar as proposições. Os projetos 
que estão em domínio do deputado Marcelo 
Santos, um é do deputado Rafael Favatto, tem 
autoria do deputado Rafael Favatto, o outro do 
ex-deputado Lorenzo Pazolini e o terceiro 
também do ex-deputado Lorenzo Pazolini. O 
que está sob a relatoria do deputado Alexandre 
Xambinho também é do Lorenzo Pazolini.  

Quero consultar os colegas. Eu poderia 
redesignar esses projetos. E a pauta de hoje é 
somente esses, os projetos de relatoria do 
deputado Marcelo Santos e o projeto de 
relatoria do deputado Alexandre Xambinho. 

Vou, democraticamente, consultar os 
colegas se a gente redistribui, redesigna, ou se a 
gente aguarda para que os próprios possam 
relatar. (Pausa)  

O deputado Rafael Favatto é titular de 
um. O que V. Ex.ª sugere? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Presidente, eu acho que o senhor 
está gabaritado, como presidente que tem os 
relatórios em mãos dos projetos, a relatá-los. 
São quatro projetos apenas. Acho que é 
importante, já é a segunda sessão, o senhor 
fazer a relatoria deles. É a minha visão em 
minha humilde opinião.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Eu farei o seguinte, deputado Rafael Favatto: eu 
vou deixar da forma que está, mas na semana 
que vem terei os projetos também em mãos e, 
caso os relatores não estejam na sala, eu 
redesigno para mim e faço a relatoria na 
próxima reunião. Ok? (Pausa) 

Agradeço a compreensão. 
E é isso. São quatro projetos apenas: três 

de relatoria do deputado Marcelo Santos e um 
do deputado Alexandre Xambinho. Entendeu? E 
não tendo mais projetos para relatar, a gente 
entra na fase das Comunicações.   

Consulto se algum deputado quer fazer 
alguma comunicação. (Pausa) 

Não havendo quem queira fazer 
comunicação e não havendo mais nada a tratar, 
declaro encerrados os trabalhos desta comissão 
e convoco os senhores membros para a próxima 
reunião, que será ordinária, dia 24/05, às 
13h30min, em local a definir.  

Está encerrada a reunião. 
Muito obrigado. 

 
 (Está encerrada a reunião) 

 
_______________________________________ 
 

OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 17 
DE MAIO DE 2021. 
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 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a reunião ordinária da Comissão de 
Educação desta segunda-feira.  
 Solicito ao servidor Leonardo que possa 
ler o Expediente.  
 Antes disso, numa questão de ordem, eu 
consulto a doutora Sandra se com dois 
parlamentares nós podemos dar seguimento ou 
ainda o quorum é insuficiente? Eu entendo que 
são três, né? 
 
 A SR.ª SANDRA MARIA CUZZUOL LÓRA – 
Deputado, o senhor pode abrir a reunião sim, 
mas não pode submeter à aprovação as 
matérias. Mas pode dar andamento, sim, a 
alguma matéria para ser lida, para ser 
comunicada. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Está bom. Obrigado. 
 Agradeço a presença do deputado 
Quintino, sempre presente. Muito obrigado, 
deputado. 
 Eu, então, solicito ao supervisor 
Leonardo que faça a leitura do Expediente. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OFÍCIO GDBL n.º 186/2021. O deputado 
Bruno Lamas requer a esta comissão a 
realização de audiência pública com o 
tema Primeira Infância – Avanços e 
Desafios na Garantia do 
Desenvolvimento Infantil. 
 

OFÍCIO GDDP/Interno n.º 19/2021, 
justificando a ausência do deputado Dary 
Pagung na reunião realizada no dia 
05/04/21. 
 

OFÍCIO GDRV n.º 260/2021, justificando 
a ausência do deputado Renzo 
Vasconcelos nas reuniões dos dias 05, 19 
e 26 de abril e no dia 03 de maio de 
2021, tendo em vista reuniões 
agendadas previamente nos mesmos 
dias e horários. 

OFÍCIO GDIL n.º 065/2021. A deputada 
requer a esta comissão a realização de 
audiência pública com o tema 
Lançamento do Fórum Popular de 
Educação do ES, sugerindo a data de 
01/06, às 19h. 
 
E-mail da Adufes, Associação dos 
Docentes da Ufes, sobre o Projeto de Lei 
n.º 59/2021, que caracteriza as 
atividades educacionais, escolares e afins 
como essenciais no estado do Espírito 
Santo. 

 
 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

 
Projeto de Lei n.º 165/2019 
Autoria: Deputado Marcos Garcia 
Ementa: Obriga os estabelecimentos de 
ensino no estado do Espírito Santo a 
fornecer diploma em braile para alunos 
com deficiência visual na conclusão do 
ensino médio e ensino superior. 

 
Projeto de Lei n.º 54/2020 
Autoria: Deputado Torino Marques 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
dos estabelecimentos de ensino público 
e privado a disponibilizarem os 
certificados e diplomas em braile para 
alunos com deficiência visual na 
conclusão do ensino médio e ensino 
superior (projeto apensado ao PL n.º 
165/2019). 

 
Projeto de Lei n.º 263/2018 
Autoria: Deputado Dr. Rafael Favatto 
Ementa: Altera a Lei n.º 6.680, de 18 de 
maio de 2001, que institui a 
apresentação da carteira de vacinação 
junto à rede escolar estadual. 
Relator: Deputado Sergio Majeski. Com 
prazo para 31 de maio de 2021. 

 
Projeto de Lei n.º 122/2019 
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Autoria: Deputado Fabrício Gandini 
Ementa: Dispõe sobre a temperatura 
adequada a ser observada na 
climatização das salas de aula nas 
unidades de ensino público no estado do 
Espírito Santo. 
Relator: Deputado Bruno Lamas. Com 
prazo para 31 de maio de 2021. 
 

Projeto de Lei n.º 249/2019 
Autoria: Deputado Fabrício Gandini 
Ementa: Institui a obrigatoriedade de 
aplicação de pelo menos trinta por cento 
dos recursos destinados à alimentação 
escolar pública da rede de ensino na 
aquisição de gêneros alimentícios 
produzidos em âmbito local, 
preferencialmente pela agricultura 
familiar e pelos empreendedores 
familiares rurais, no âmbito do estado do 
Espírito Santo. 
Relator: Deputado Coronel Alexandre 
Quintino 
 

Projeto de Lei n.º 653/2019 
Autoria: Deputado Adilson Espindula 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de inclusão de alimentos orgânicos na 
alimentação escolar no âmbito do 
Sistema de Ensino do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências (projeto 
apensado ao PL n.º 249/2019). 
Relator: Deputado Coronel Alexandre 
Quintino. Com prazo para o dia 31 de 
maio de 2021. 

 
Projeto de Lei n.º 519/2019 
Autoria: Deputado Sergio Majeski. 
Ementa: Modifica dispositivos da Lei n.º 
9.999/2013, incluindo no Programa 
Estadual do Transporte Escolar no Estado 
do Espírito Santo o transporte para 
alunos de ensino técnico e superior. 
Relator: Deputado Dary Pagung. Com 
prazo para o dia 31 de maio de 2021. 

 
Projeto de Lei n.º 892/2019 
Autoria: Deputado Lorenzo Pazolini, que 
torna obrigatória a disponibilização de 
cadeiras adaptadas em estabelecimentos 

de ensino no âmbito do estado do 
Espírito Santo, e dá outras providências.  
Relator: Deputado Sergio Majeski, com 
prazo para o dia 31 de maio de 2021. 
 

Projeto de Lei n.º 32/2018 
Autoria: Deputado Sergio Majeski, que 
dispõe sobre a dispensa de pagamento 
de taxas e emolumentos e demais 
despesas cartorárias referentes ao 
registro estatutário e suas alterações do 
conselho escolar.  
Relator: Deputado Renzo Vasconcelos, 
com prazo para o dia 31 de maio de 
2021. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Também não houve no período. 
Retorno a palavra ao presidente da 

comissão, deputado Bruno Lamas. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – (Inaudível) 

 

 O SR. LEONARDO ROCHA – Deputado 
Bruno, o seu microfone está desligado. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Além de cumprimentar o deputado 
Sergio Majeski pela presença, já cumprimentei o 
deputado Quintino, em uma questão de ordem, 
eu solicito aqui, um dos projetos lidos, de 
autoria do deputado Gandini, ele não consta 
prazo máximo da relatoria. É o mesmo prazo, 
31/05, é até o dia 31 ou é um prazo diferente? 
(Pausa) 

É o Projeto n.º 249/2019. Enquanto os 
técnicos observam, deputado Quintino e 
deputado Majeski, vocês observam que no 
roteiro, na nossa pauta, nós tomamos a 
iniciativa de marcar, como é feito nas sessões 
ordinárias em plenário, o prazo máximo para 
relatoria dos relatores de cada matéria, para 
facilitar os nossos trabalhos aqui, dar mais 
transparência e não ficar acumulando matéria 
na comissão. 
 Enquanto eles respondem, nós vamos 
para a Ordem do Dia. Antes disso, eu coloco a 
ata da sessão anterior em discussão. (Pausa) 
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 Não havendo quem queira discutir, os 
deputados que forem favoráveis permaneçam 
como estão, e os contrários, por favor, se 
manifestem através do áudio. (Pausa) 
 Está aprovada a ata da sessão anterior. 
 Na Ordem do Dia temos deliberação do 
tema das comunicações da reunião do dia 31/05 
com o projeto Oficina do Afeto, com o professor 
Nourival Cardozo Júnior; temos também que 
deliberar sobre a data para a realização de 
audiência pública virtual com o tema Primeira 
Infância; e deliberar sobre a realização de 
audiência pública virtual com o tema 
Lançamento do Fórum Popular de Educação. 
Temos sugestão para o dia de 01/06, às 19h.  
 Como vota o deputado Quintino? 
(Pausa) 
 Temos dois com datas e outro com data 
a marcar ainda. 
 Então, o item 1 da Ordem do Dia, como 
vota o deputado Quintino? (Pausa) 
 Como vota o deputado Majeski? 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
(Inaudível) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Eu fiz a leitura labial aqui. Favorável. 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Só um 
detalhe, que dia da semana é o dia 1.º? Estou 
sem calendário aqui. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Eu peço aos técnicos aí. Tem que ser uma 
segunda-feira, né? 

 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Não 
necessariamente tem que ser na segunda. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Tudo bem. 
 Então, aprovado no dia 1.º? 
 Deputado Quintino, como vota? 

 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Aprovado também, excelência. Pela 
aprovação. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Ok.  

 Então, aprovamos o item 1 e 03 da 
Ordem do Dia. O item 2 ainda com data a ser 
definida. 
 Retornando aqui aos projetos que estão 
pautados, eu pergunto ao deputado Sergio 
Majeski e ao deputado Quintino se eles estão 
aptos a relatar alguma matéria que esteja sob 
responsabilidade de suas relatorias, ou se vão 
manter os prazos máximos. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Deputado Bruno, eu vou manter o prazo, até 
porque um desses projetos nós estamos em 
contato com o autor, porque já tem uma lei 
aprovada na mesma direção. A gente está 
vendo se o autor, deputado Rafael Favatto, 
retira o projeto. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 
PSB) – Deputado Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Deputado Bruno, eu também vou 
manter o prazo para relatar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 

PSB) – Ok. Tem um item que é para designar 
relator. 

Peço, por favor, ao nosso professor 
Leonardo para identificar qual projeto que 
tenho que designar relator, neste momento. 

 

O SR. LEONARDO ROCHA – Deputado 
Bruno, é o Projeto de Lei n.º 165, de 2019, de 
autoria do deputado Marcos Garcia, que obriga 
os estabelecimentos de ensino do estado 
Espírito Santo a fornecer diploma em Braile, 
para alunos com deficiência visual, para a 
conclusão do ensino médio e superior, 
apensado ao Projeto de Lei n.º 54/2020, do 
deputado Torino Marques, que dispõe sobre a 
mesma matéria, sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos de ensino, públicos e 
privados, disponibilizarem os certificados e 
diplomas em Braille, para alunos com 
deficiência visual, para a conclusão do ensino 
médio e superior. 

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 
PSB) – Vou solicitar ao deputado Sergio Majeski 
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que faça a relatoria desse importante projeto, 
por favor. Designo-o como relator. 

E, servidor, Leonardo, o prazo do projeto 
do deputado Fabrício Gandini também é 31/05, 
o prazo máximo?  

 
O SR. LEONARDO ROCHA – Isso. 

Exatamente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 

PSB) – Ok. 
 
O SR. LEONARDO ROCHA – O projeto 

249, de 2019, ele está apensado ao projeto 653, 
também de 2019, por se tratar de matéria 
semelhante. Ambos estão sob a relatoria do 
deputado Coronel Alexandre Quintino. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 

PSB) – Obrigado. 
Gostaria, neste momento, de franquear 

a palavra aos deputados presentes, caso 
queiram fazer uso da palavra. (Pausa) 

Não havendo quem queira se manifestar, 
eu vou dar por encerrada a presente sessão e 
vamos designar a próxima com pauta para a 
relatoria de possíveis projetos que estejam 
aptos a serem relatados, no momento. E na fase 
das Comunicações, com a apresentação, já 
aprovado aqui, do Plano Estadual da Primeira 
Infância, se houver concordância aqui, do 
deputado Majeski e do deputado Quintino. 

Como avalia, deputado Majeski? (Pausa) 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 

PSB) – Deputado Quintino? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 
PSB) – Então, nós teremos uma matéria com 
pauta, de votar projetos, relatar e votar, e uma 
pauta de quinze a vinte minutos para tratarmos 
do Plano Estadual da Primeira Infância. 

Nada mais havendo a tratar, eu agradeço 
a presença de todos, desejo uma ótima semana. 
Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. 

Obrigado pessoal. Está encerrada a 
reunião e a próxima será regimental. 

 
(Está encerrada a reunião) 

 
_______________________________________ 
 

QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 19 DE MAIO DE 2021. 
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 
presença em plenário os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Capitão Assumção, 
Dary Pagung, Doutor Hércules, 
Doutor Hudson Leal, Dr. Emílio 
Mameri, Janete de Sá, Marcelo 
Santos, Sergio Majeski e Torino 
Marques; registraram presença 
virtual os senhores deputados 
Alexandre Xambinho, Bruno 
Lamas, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Delegado 
Danilo Bahiense, Dr. Rafael 
Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Erick Musso, Freitas, 
Gandini, Iriny Lopes, Luciano 
Machado, Luiz Durão, Marcos 
Garcia, Marcos Madureira, Pr. 
Marcos Mansur, Raquel Lessa, 
Renzo Vasconcelos e Theodorico 
Ferraço) 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Há quorum para a abertura da 
sessão. Invocando a proteção de Deus declaro a 
mesma aberta e convido, ele, o Delegado Danilo 
Bahiense, que no modelo virtual possa fazer a 
leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, 
solicito a todos que se coloquem em posição de 
respeito. 
 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Eclesiastes, 5:1) 
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 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Danilo! 
 Neste momento eu dispenso a leitura da 
ata, tendo em vista que a mesma está 
disponibilizada no site da Assembleia, e a 
declaro aprovada. 
 Neste momento, antes de perguntar aos 
deputados se querem fazer algum registro de 
pesar, eu gostaria de liberar os deputados, 
nessa fase não regimental, que pudessem 
cumprimentar o nosso vice-decano, deputado 
Hércules Silveira, que na data de hoje faz 
aniversário. Alguns invejosos dizem que é o 
centenário, mas eu pediria a ele que pudesse 
justificar e, ao mesmo tempo, receber o abraço.  

Neste caso específico, o meu abraço, 
cumprimentá-lo. Você é uma figura querida que 
eu respeito muito, é um parlamentar atuante – 
saúde, saúde, saúde –, tem o respeito desta 
Casa, o respeito dos poderes constituídos, 
através dos seus representantes, mas tem, 
principalmente, o respeito do povo que, 
naturalmente, ele representa aqui nesta Casa de 
Leis.  
 Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski.  

 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Obrigado, deputado Marcelo Santos, que 
preside a sessão neste momento. Meus 
cumprimentos a V. Ex.ª e aos demais deputados 
aqui presentes e àqueles que nos assistem pela 
TV Assembleia, aos demais deputados no 
plenário virtual e aos funcionários desta Casa. 
 É uma alegria imensa comemorar, hoje, 
o aniversário do querido deputado Doutor 
Hércules, que não sei se ele é o decano, se é o 
vice-decano, enfim, isso pouco importa. O que 
importa é que é um parlamentar de alta 
envergadura e, para além disso, tem uma 
história muito bonita de vida. Doutor Hércules já 
contou muitas vezes a história dele, que foi 
motorista de ambulância, depois fez o curso de 
Direito, fez o curso de Medicina. Então, é uma 
história de vida exemplar e uma história como 
médico e como parlamentar que também deve 
orgulhar aos seus amigos, aos seus familiares e a 
nós também. E a postura, porque eu acho que 

para além da questão da competência daquilo 
que se faz, por exemplo, como parlamentar, 
mas a postura que se tem como parlamentar eu 
acho que isso é tão fundamental quanto.  
 Então, Doutor Hércules, meus parabéns! 
Que Deus continue abençoando muito o senhor, 
com muita saúde, com muita felicidade, e que 
ainda o senhor tenha longos anos de vida, que 
eu tenho certeza de que o senhor tem muito, 
ainda, a contribuir com a sociedade capixaba.  

Um grande abraço e que Deus continue 
lhe abençoando!  

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Dary Pagung.  

 

 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, deputado Marcelo Santos, eu quero 
cumprimentar V. Ex.ª cumprimentando, 
também, o deputado Sergio Majeski, a 
deputada Janete, que está aqui no plenário, e 
também todos os deputados e as deputadas que 
estão de modo virtual.  
 Cumprimentar, hoje, o nosso amigo, 
colega de plenário, Doutor Hércules, pelo seu 
aniversário. Eu não tenho dúvida nenhuma de 
que Deus abençoa a vida dele há muito tempo, 
mas continua abençoando. Então, eu queria, 
Doutor Hércules, te desejar muita paz, muita 
sabedoria, que V. Ex.ª tenha um dia tranquilo. 
Eu não tenho dúvida nenhuma de que o senhor 
continua orgulhando esta Assembleia Legislativa 
pelos mandatos que o senhor tem e, não tenho 
dúvida, os que ainda terá.  
 Quero aproveitar, também, deputado 
Marcelo, e cumprimentar, hoje, que também, 
Doutor Hércules, a minha filha Beatriz faz 
aniversário hoje, junto com V. Ex.ª. Faz vinte e 
três anos, já formada em dentista, trabalhando. 
Então, queria, aqui, também, parabenizar a 
minha filha Beatriz Franquini Pagung pelo seu 
aniversário.  

Que Deus continue te abençoando, 
Doutor! 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Parabéns à filha do Dary Pagung, 
deputado Hércules! 

 

 O SR. ERICK MUSSO – (REPUBLICANOS 
10) – Deputado Marcelo Santos. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390030003900380037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, terça-feira, 25 de maio de 2021 Diário do Poder Legislativo - 67 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Erick Musso. 
 
 O SR. ERICK MUSSO – (REPUBLICANOS 
10) – Obrigado! Bom dia!   
 Pela ordem, queria agradecer ao 
deputado Marcelo Santos, que está presidindo a 
sessão neste momento, todos os colegas 
deputados, todos que nos ouvem e nos 
assistem.  

Só para parabenizar, também, o 
deputado Hércules, que está fazendo 
aniversário na data de hoje. Que Deus te 
abençoe! Saúde, paz, prosperidade. Doutor 
Hércules, pela sua jovialidade, viu a última vez 
que o Vasco foi campeão, tem bastante tempo 
isso, acredito. Mas, está pedindo a Deus que ele 
possa voltar a ver. Isso é uma brincadeira, 
Hércules é um amigo e é muita alegria a gente 
estar podendo, mais uma vez, estar 
comemorando o aniversário de V. Ex.ª. Um forte 
abraço! 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, deputado! 
 Deputada Raquel Lessa. 
 
 A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 
Deputado Marcelo, depois eu queria falar 
também.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Pode falar agora. A palavra é 
sua, a satisfação é minha e do deputado 
Hércules.  
 
 A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Eu 
quero parabenizar o nosso querido amigo 
deputado Hércules, mais um ano de vida. Neste 
período tão difícil por que nós estamos 
passando, poder comemorar é mais uma vitória. 
Então, Hércules é um exemplo que nós temos aí 
na Assembleia, é um exemplo de vida, um 
exemplo de parlamentar. Eu quero desejar tudo 
de bom, Doutor Hércules, muitos anos de vida e 
que Deus continue te abençoando. 
 Obrigada, Marcelo! 

 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Presidente Marcelo, eu gostaria de falar. 

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Marcelo! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Com a palavra o deputado 
Alexandre Xambinho, que ocupou a tela inteira 
da TV Assembleia. 

 

 A SR.a IRINY LOPES – (PT) – Eu gostaria 
de falar também. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Depois Luciano, deputado. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Depois, a ministra Iriny.  
 Xambinho, por favor. 

 

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Obrigado, deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. ERICK MUSSO – (REPUBLICANOS 
10) – Esse Marcelo é demais. A tela inteira! Uma 
televisão de oitenta polegadas. 

 

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Obrigado, deputado Marcelo Santos, pela 
reverência!  

Mas, hoje é um dia especial, dia do nosso 
amigo deputado Doutor Hércules, que eu tive a 
alegria de tê-lo como o médico da minha mãe, 
que me trouxe ao mundo, no ano de 87, o 
último ano em que o Vasco foi campeão. A 
idade de Hércules a gente não tem como 
revelar, é importante a gente nem revelar. Mas, 
eu tenho uma alegria muito grande de, hoje, 
poder ser deputado estadual junto com o 
Doutor Hércules. Sei da sua história, a sua 
história de vida, a sua história de luta e, 
principalmente, a sua história de amor ao povo 
canela-verde e ao povo capixaba.  
 Parabéns, Doutor Hércules! Que Deus te 
abençoe e te ilumine sempre, meu amigo! Um 
abraço! 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Com a palavra a deputada, 
ministra Iriny Lopes.  

 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Danilo Bahiense também, 
presidente.  
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 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok! 

 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Bom dia, 
presidente! Bom dia a todos os demais colegas! 
 Eu também quero me somar a todos que 
já falaram com um abraço fraterno e solidário, 
amigo, ao Doutor Hércules, que eu conheci 
quando ganhou pela primeira vez vereador em 
Vila Velha, e fizemos um trabalho junto lá 
naquele tempo em que eu militava no 
movimento de moradia. Então, ao Doutor 
Hércules muita saúde, muita paz, muitas 
realizações. Parabéns pelo exemplo de vida que 
tem nos dado até agora! Hércules, para você um 
beijo muito carinhoso, tá! É só isso. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok, ministra! 
 Deputado Danilo Bahiense. 

 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Marcelo, eu queria falar também.  

 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Bom dia, presidente! Bom dia, 
senhores deputados e deputadas! 
 Doutor Hércules, conhecemos um pouco 
da sua história de vida, uma história de um 
vencedor. Uma pessoa que veio lá de baixo, mas 
que fez quase tudo. Um grande médico, um 
grande advogado, eu sei que é um grande pai, 
um grande esposo. Doutor Hércules, Deus não 
escolhe os capacitados, mas capacita os 
escolhidos. Eu tenho certeza de que V. Ex.ª 
também foi um grande filho, porque na Bíblia 
nós temos um mandamento com promessa: 
Honra a teu pai e a tua mãe para que se 
prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, 
teu Deus, te dá. E o senhor tem tido uma vida 
prolongada, certamente, porque cumpriu esse 
mandamento.  
 Meu amigo, feliz aniversário! Que Deus 
continue te abençoando! 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Agora, o deputado Adonias. 
Desculpa! Torino Marques. 

 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Presidente Marcelo, eu gostaria de falar 
também. Luciano Machado.  

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Depois, o deputado Luciano 
Machado.  
 Torino Marques, a palavra é sua.  
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, eu, no ano de 2017, estive 
nesta Casa de Leis, se eu não me engano, 
Doutor Hércules, foi com o Coc, né? A escola, 
não foi? (Pausa) Teve um evento aqui do Coc e 
nós fizemos os alunos fizeram uma 
apresentação aqui. O senhor se lembra disso? 
(Pausa) 
 E quem estava à Mesa era o Doutor 
Hércules. E eu me senti muito lisonjeado em 
representar a Comunicação do Espírito Santo, e 
o Doutor Hércules estar sentado à Mesa da 
Assembleia Legislativa.  
 Com uma experiência imensa como 
deputado estadual, como político no estado do 
Espírito Santo, desde os cabelos pretinhos, hoje 
de cabelos brancos, um senhor, uma pessoa 
que, com certeza, tem um papel fundamental 
para o desenvolvimento do Espírito Santo.  
 Eu vou deixar uma frase aqui para o 
Doutor Hércules Silveira, que nós temos mania 
de brincar, né, presidente Marcelo Santos? 
Hércules da Silveira, ele falou: Da não, é só 
Hércules Silveira. 
 Se a cada minuto de minha vida que eu 
pensasse no que o senhor já fez pelo Espírito 
Santo e no que o senhor tem capacidade de 
fazer ainda em sua vida; se a cada minuto de 
minha vida que eu pensasse em V. Ex.ª, eu 
pergunto: cadê eu? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Com a palavra o deputado 
Luciano Machado. 
 
 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Pela ordem 
também, Luiz Durão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Ok. Luiz Durão. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
(Inaudível) deputados, deputadas e todos que 
nos assistem, é com alegria que hoje a gente 
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comemora esse aniversário do nosso deputado 
decano Doutor Hércules. 
 Claro que um dia como hoje deixa o 
deputado Ferraço feliz também, porque ele fica 
achando que o Doutor Hércules vai empatar 
com ele na idade, mas não vai, não! Não é, 
Doutor Hércules? O senhor está sempre 
correndo atrás na idade com o Ferraço. É isso 
mesmo? (Pausa) 
 Mas o Doutor Hércules é um grande 
exemplo, realmente. Uma energia muito jovial, 
que traz pauta na Comissão de Saúde, e eu, com 
honra, faço parte da Comissão de Saúde 
também. E tem reunião ordinária e 
extraordinária toda semana, com pautas muito 
importantes.  
 E a vida do Doutor Hércules sempre foi 
coroada com esse êxito de trabalho, de 
honestidade, transparência. E é muito bom falar 
sobre um político como o senhor, Doutor 
Hércules, e um ser humano também como o 
senhor. Que não é ciumento, que gosta de ver 
todos brilhando e que tem esse perfil de amor 
ao Espírito Santo, amor à vida humana. 
 Em todos os debates, o senhor sempre 
tem um bom senso, uma lucidez incrível que 
serve de referência para todos nós, para todo 
ser humano, não só para os políticos. 
 Então, parabéns mesmo! Continue com 

saúde, tendo novos mandatos, porque isso é 
muito bom para o Espírito Santo. 
 Parabéns, parabéns! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 
SANTOS - PODEMOS) – Com a palavra o 
deputado Luiz Durão. 

 
 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Presidente 
Marcelo Santos, colegas, eu quero 
parabenizar o Doutor Hércules, que tem sido 
professor para nós na defesa da vida, através 
de projetos importantes na luta daqueles 
menos favorecidos pela sorte. 
 Parabenizo o senhor, Doutor Hércules! 
E que Deus te ilumine por muitos e muitos 
anos, porque o povo capixaba precisa do 
senhor nesta Assembleia. 
 Meu muito obrigado! 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Com a palavra o deputado Emílio 
Mameri. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Bom dia a todos! 
 Eu também quero fazer coro às 
manifestações ao Doutor Hércules. 
 Doutor Hércules é uma pessoa que eu 
conheço há muito tempo, político exemplar. 
Começou lá em Cachoeiro de Itapemirim como 
vereador. Foi vereador várias vezes em Vila 
Velha, deputado estadual várias vezes. É um 
exemplo a ser seguido pelas novas gerações de 
políticos. 
 Hoje ele está aniversariando, e é uma 
felicidade muito grande para todos nós aqui da 
Assembleia saber que ele está com saúde, está 
bem, está forte e vai continuar sua batalha em 
prol da saúde do Espírito Santo, em prol do 
Espírito Santo de uma maneira geral. 
 Então, Doutor Hércules, que nós temos 
laços de amizade, o sobrinho do Doutor 
Hércules é casado com a minha filha. 
Independente disso, já tínhamos laços de 
amizade anteriores, mas nós estamos bem 
próximos, do ponto de vista familiar.  

E eu sempre tive o Doutor Hércules 
como exemplo. Um exemplo de político, de 
pessoa que ama as pessoas, que gosta de povo e 
que trabalha incansavelmente pelo 
desenvolvimento do Espírito Santo. 
 Parabéns, Doutor Hércules! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Mais algum parlamentar quer 
fazer algum registro do aniversário? 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Ferraço, por gentileza. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Deputado Ferraço. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Depois o Favatto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Favatto depois. 
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 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Gostaria de registrar o meu abraço fraternal ao 
Doutor Hércules, esse médico humanitário que 
veio de Cachoeiro de Itapemirim, dirigiu 
ambulância, trabalhou na Santa Casa, foi 
vereador. Cachoeiro, hoje, comemora o seu 
aniversário, Doutor Hércules. 
 É lamentável, em momento tão difícil da 
Covid, que tem levado tantos amigos, e que 
hoje você também não conta com o seu grande 
amigo, vereador Juarez, para lhe abraçar neste 
dia especial.  
 Que Deus te abençoe, Doutor Hércules! 
Que lhe dê muita saúde, muita paz, muito amor. 
Só não posso desejar a você, Doutor Hércules, 
que o Vasco seja campeão, porque você não vai 
acreditar na minha sinceridade. Mas, em 
homenagem ao meu pai, até posso acreditar 
que ele seja, um dia, campeão. Não sei quando. 
 Meu abraço, Doutor Hércules, que você 
seja muito feliz! Juízo, garoto! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Com a palavra o deputado Rafael 
Favatto. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Marcelo, me 
inscreve, por favor. Deputado Freitas. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Ok, Freitas. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputado Hércules, gostaria de 
parabenizá-lo neste dia. 
 Nós fomos vereadores juntos, já tivemos 
boas batalhas em prol do nosso município, 
município Canela Verde. 
 E a sua experiência, eu sempre disse, até 
quando nós saímos da Câmara e fomos juntos 
para a Assembleia, no ano de 2006, Vila Velha 
perdeu a enciclopédia do Regimento Interno, 
porque era um vereador ligado e antenado no 
Regimento Interno. Mas, a Assembleia ganhou 
um deputado ligado e antenado no Regimento 
Interno. Sempre ponderando com suas 
orientações o nosso Regimento Interno. 
Estudioso. E eu aprendi a estudar o Regimento 
Interno vendo o Hércules legislar. Desde então, 

tenho feito bons embates para o município de 
Vila Velha junto com o deputado Hércules. 
 Quero parabenizá-lo por mais um ano de 
vida, de muitos ainda que virão. O deputado 
tem quase noventa anos, o dobro da minha 
idade, mas ainda parece um menino de vinte 
anos de idade, com sua juventude, sua 
esperteza, sua animação. É um cara animado, 
do bem, sempre positivo, esperançoso, lutador, 
batalhador, trabalhador incansável! Acho que 
tudo que for do bem e propositivo, o deputado 
Hércules está pronto para ajudar e ajudar as 
pessoas. Parteiro de profissão, igual a mim. Ama 
o que faz e, com certeza, faz muito bem. 
 Parabéns, deputado Hércules, por mais 
este ano, de muitos que virão, se Deus quiser, 
junto conosco, junto com a sua família e com os 
seus amigos, nos quais eu me incluo por já 
frequentar a sua residência, amigo de sua 
esposa, de sua família, do seu filho médico, da 
sua filha. Que Deus o abençoe com longos anos 
aqui na Terra, com muita saúde e muita paz! 
  
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Com a palavra o deputado 
Freitas. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, pela ordem, gostaria de falar 
também. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Bom dia! Bom 
dia aos meus colegas deputados, deputadas! 
 Com alegria, acordar numa quarta, 
iniciar a sessão e ouvir tantos elogios, tanta 
energia boa, tanta energia positiva para um 
membro da Assembleia Legislativa, para um 
colega nosso. E eu agradeço a Deus pela 
oportunidade de estar ouvindo essas 
homenagens, de estar participando dessas 
homenagens ao querido amigo Doutor Hércules 
da Silveira. E fica aqui também o meu abraço 
carinhoso, meu abraço fraterno ao amigo 
Hércules.  

E de tudo aí, eu penso que essa fala 
humilde, essa fala matuta que o deputado 
Rafael Favatto usou denominando para o 
Hércules, parteiro, isso diz tudo dele. Porque o 
parteiro precisa ser vocacionado, ele precisa de 
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gostar do que faz. Nem sempre o obstetra tem 
vocação e gosta do que faz.  Às vezes foi 
formação, às vezes foi incentivo dos pais. Agora, 
o parteiro, ele primeiro tem que ter vontade, 
amar o que faz. 

Então, o Doutor Hércules mostra que é 
um profissional que, antes de mais nada, ele 
tem muito amor pela profissão dele. E ele se 
entrega com humanidade pela profissão dele e 
por tudo que ele faz. A gente observa a 
abnegação do cidadão Hércules Silveira em tudo 
que faz. 

Parabéns, meu amigo, que você continue 
amando o mundo e amando as pessoas e se 
engrandecendo através das soluções que você 
ajuda a colaborar para dar para o mundo. 

Parabéns! Meu abraço, felicidades. Deus 
te abençoe, e que venham muitos anos, além 
desses que o Rafael já disse. Um abraço. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, Deputado Freitas.  

Eu passo neste momento a palavra ao 
Deputado Hércules, para fazer os cumprimentos 
aos parlamentares que se manifestaram. 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, pela ordem! Eu gostaria também de 
me manifestar. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Pela ordem também! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Quem é?  

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Marcos Garcia e José Esmeraldo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Garcia e o José Esmeraldo. 

Garcia. 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, muito obrigado. 

Quero parabenizar esse grande 
deputado Doutor Hércules, de quem tenho a 
grata satisfação de ser amigo, e dizer para o 
Doutor Hércules que para mim ele é um 
exemplo de político. 

Quando me dispus a ser candidato a 
deputado estadual, algumas pessoas falavam 

para mim: Marcos, você é um empresário e você 
vai fazer o quê na política? Eu falei: É coisa de 
Deus! E hoje eu posso dizer para você que 
dentro dessa Assembleia Legislativa aqui tem 
trinta deputados que honram o estado do 
Espírito Santo. Tenho muita satisfação hoje de 
ser deputado e dizer para os meus amigos do 
meu município, de todos os municípios que 
ando, que nessa Assembleia Legislativa tem 
deputado comprometido com a população 
deste estado do Espírito Santo. 

Eu posso dizer da pessoa do Doutor 
Hércules, esse grande deputado estadual, que 
nos honra muito, um grande exemplo para ser 
seguido de muitas pessoas que pensam em 
entrar na política. Doutor Hércules, eu quero 
desejar ao senhor que o senhor tenha muitos 
anos de vida e que Deus te abençoe. Abençoe 
imensamente, e que Ele possa lhe proteger com 
seu manto sagrado. E que o senhor continue na 
política para continuar influenciando muitas 
pessoas que desejam entrar na política, porque 
a política é uma coisa séria. 

Então Doutor Hércules, o senhor tem 
aqui a minha admiração, o meu carinho. E o 
senhor pode ter certeza, o senhor tem o Marcos 
Garcia como um grande amigo dentro da 
Assembleia Legislativa. E que Deus lhe abençoe, 
lhe proteja e lhe dê muitos anos de vida, meu 
amigo. E que Deus continue te abençoando. 

Um abraço, meu presidente.  
Devolvo a palavra. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Com a palavra ele, engenheiro 
de carreira, deputado José Rocha Esmeraldo. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Obrigado, meu amigo Marcelo Santos. 
Eu quero também parabenizar esse 

brilhante homem público, o Doutor Hércules. Eu 
tenho alguns mandatos juntamente com o 
doutor. E sempre observei nele uma pessoa 
dinâmica, um homem incansável. Essa que é a 
verdade. 

O Doutor Hércules tem oitenta e duas 
velinhas, oitenta e dois anos. Mas tem muitos 
jovens de cinquenta, talvez até de quarenta que 
não têm o pique do Doutor Hércules. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390030003900380037003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



72 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 25 de maio de 2021 

É um cara imbatível. Essa que é a 
verdade. Uma pessoa que cumpre com muita 
capacidade e competência o mandato que lhe 
foi outorgado pela população do nosso estado, 
principalmente de Vila Velha, onde ele, todas as 
vezes que disputou para estadual ele sempre foi 
o mais votado. Ele foi mais votado porque a 
população de Vila Velha reconhece nele esse 
brilhante homem público. 

Eu, como deputado estadual, não 
poderia deixar de vir aqui hoje fazer essa fala 
em nome desse homem que realmente 
representa muito bem Vila Velha e os demais 
municípios do nosso estado. 

Por isso eu quero hoje parabenizar o 
Doutor Hércules; parabenizar também a sua 
família, porque a família é importantíssima. Se 
ele tem esses oitenta e dois anos é porque ele é 
uma pessoa também até no seio familiar ele é 
como se fosse um herói. É uma pessoa de bem. 

Então, quero te parabenizar Doutor 
Hércules, por tudo o que o senhor tem feito, por 
tudo que o senhor ainda vai fazer, porque, eu 
que te conheço, Doutor, e tem vários deputados 
aqui que te conhecem também, como o Dr. 
Rafael Favatto, a gente sabe que o senhor ainda 
tem muito a dar seu conhecimento para essa 
população do estado do Espírito Santo. 
Principalmente, não digo que é a sua terra natal, 
mas a sua terra natal que o senhor fala tanto 
também, Cachoeiro de Itapemirim, mas Vila 
Velha, eu tenho certeza absoluta que terá 
sempre na lembrança um homem da 
competência, do caráter; um cara que é o 
primeiro a chegar e o último a sair. E eu só 
tenho, como deputado estadual, parabenizar 
vossa excelência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado. 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Pela ordem, senhor presidente!  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Quem está falando? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente, o Madureira. 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Capitão Assumção.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Se identifique, por favor, que eu 
estou na tela aqui e eu não consigo enxergar. 

Qual parlamentar? Assumção. 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – O Madureira. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Assumção e Madureira. 
Com a palavra deputado Madureira e, 

depois, deputado Capitão Assumção.  
Madureira, por gentileza. 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Eu queria parabenizá-lo, Hércules, 
pelo seu dia e dizer para você, que você muito 
honra o solo de Cachoeiro de Itapemirim. E eu, 
para puxar a sardinha lá para nossa terra, estou 
aqui me juntando a todas essas palavras que já 
foram ditas para você, e dizer que Cachoeiro fica 
honrado com a sua passagem pela nossa vida. 
Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok. Deputado Assumção. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, presidente. 
Quero render as minhas homenagens ao 

deputado Doutor Hércules, uma pessoa que 
tenho muito que me espelhar e admirar. 
Sempre exerceu com muita honra e muita 
dignidade o seu mandato por onde passou, não 
somente aqui na Assembleia Legislativa. 

Uma carreira ímpar, um homem íntegro, 
e que todos os dias ele se lembra de mim, e 
também dos senhores, obviamente, que vivem 
mandando suas mensagens através do 
WhatsApp, umas mensagens muito animadas, 
que faz com que o nosso seja dia diferente, e 
que sempre tem nos cumprimentado no modo 
da caserna, de forma muito militar na palavra, 
com a nossa continência, Doutor Hércules. 

Eu desejo ao Doutor Hércules toda a 
felicidade do mundo. Vila Velha e o Espírito 
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Santo tem que te agradecer muito pelo seu 
trabalho e pelo seu empenho em favor da nossa 
sociedade. 

Obrigado, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado. 

Com a palavra, então, o aniversariante 
do mês, o deputado...  

 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 
presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Quem está falando? 

 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – O 
deputado Gandini. Antes eu pedi. Mas V. Ex.ª 
não me ouviu. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Gandini, antes de finalizar.  

Eu vou estender o tempo do Regimento 
meramente, para depois o deputado Hércules. 

V. Ex.ª tem um minuto para registrar as 
felicitações ao deputado Hércules. 

 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Ok. Só 
me juntar aos demais deputados. Ouvi diversos 
elogios, mas gostaria de destacar aí nas palavras 
do deputado Luciano Machado, o homem do 
bem, que eu acho que representa bem é o 
deputado Doutor Hércules. Como todos 
destacaram, um trabalhador - chega antes e sai 
depois -, é um exemplo para todos nós. E eu 
queria me juntar aos demais deputados nessa 
homenagem no dia de hoje. Deus te abençoe, 
Doutor Hércules! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Valeu, Gandini. 

Com a palavra ele, vice-líder no futebol e 
campeão aqui no plenário, o deputado Hércules 
Silveira. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) –  
Senhor presidente, prezados colegas, vou fazer 
força para falar; naturalmente, não falarei nem 
dez por cento do que vocês merecem, que me 
dedicam essa consideração, esse apoio. 
 Antes de mais nada, presidente, quero 
pedir desculpas a todos, que nós transgredimos 

o regimento interno em meia hora e, foi meia 
hora de manifestação pelo meu nome. Quero 
lembrar também, que hoje é aniversário da 
minha filha Renata, que nasceu comigo e, 
também, da Larissa, minha sobrinha, que nasceu 
também, no dia de hoje.  

Então, quero agradecer a todos e, dizer 
que, apesar de muita gente criticar as pessoas 
idosas, mas, o mais importante é trabalhar, 
trabalhar com seriedade, trabalhar pela saúde, 
igual eu tenho feito em todos os mandatos; o 
primeiro mandato em Cachoeiro, como 
vereador e motorista da ambulância do Sandu; 
fui o mais votado também daquele tempo; e, 
depois, acabei vindo para Vila Velha, minha 
segunda terra é Vila Velha, que me deu cinco 
mandatos de vereador e quatro mandatos de 
deputado; e continuo aqui lutando com essa 
moçada, essa meninada boa, a não ser o Ferraço 
que me carregou no colo lá em Cachoeiro, que é 
meu amigo; o Zé Inácio hoje já ligou para mim, 
aliás, o governador ligou também, para mim, 
hoje cedo e falando que agora você vai ficar na 
idade do Ferraço. Não, o Ferraço continua mais 
velho do que eu, mas, também, com muito 
vigor, trabalhando muito. 
 Quero agradecer também ao meu 
gabinete, Torino, porque, este paletó, esta 
calça, esta gravata, hoje quem me deu o 
primeiro presente, foi meu motorista, o Alemão, 
o nome dele é Alexandre, mas é conhecido 
como Alemão; e eu estou usando a gravata que 
meu motorista deu, com muita honra. Se eu for 
tirar aqui as peças de roupas que eu ganhei dos 
meus amigos do gabinete, especialmente, eu 
vou ficar com uma peça só e não vou ficar muito 
bem aqui na fita. 

 
 O Sr. Freitas – (PSB) – Não tira não, pelo 
amor de Deus, não tira não! 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Obrigado pelo conselho, eu já ia tirar, mas, pelo 
seu conselho, eu não vou fazer isso. 
 E presidente Marcelo, muito obrigado 
pela paciência, obrigado pelas palavras também, 
a todos, Dary, o meu querido que está na Mesa, 
também, deputado Majeski, e os que não estão 
na Mesa, também, os que falaram, os que não 
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falaram, eu agradeço essa homenagem, que, 
realmente, me tocou muito e, eu espero 
trabalhar muito ainda em favor de Vila Velha, de 
Cachoeiro, do Espírito Santo, em favor da nossa 
Assembleia; nossa Assembleia tem sido um 
exemplo de inclusão; quero parabenizar ao 
presidente Erick Musso, porque nossas sessões 
hoje são transmitidas pela Gisele, pela Eliana em 
sinais de Libras; isso é inclusão. Nós temos hoje 
faixa tátil. Nós agradecemos ao presidente; 
temos banheiro acessível para cadeirantes; eu 
agradeço ao presidente essa inclusão, e a 
criação aqui também, do núcleo de inclusão das 
pessoas com deficiência. Quero abraçar 
também, Carlos Ajur, que está no meu gabinete, 
que é um cego, cego total, mas enxerga, com a 
sua inteligência, mais do que muita gente. 
 Enfim, agradecer a todos, muito 
obrigado, e que Deus continue dando alegria e 
paz a todos e, que se Deus quiser, e ele quer, 
essa pandemia vai passar, vamos rezar para isso 
passar, vamos parar de brigar, vamos unir todo 
mundo em Brasília em prol da vacina e parar de 
briga, porque briga não chega a lugar nenhum. 
 Muito obrigado, bom dia, muito 
obrigado a todos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Hércules, por estar conosco aqui; mais uma vez, 
parabéns em nome da Mesa Diretora, em nome 
do Poder Legislativo, abraçado por tantos 
colegas deputados, pela família, naturalmente, 
pelos capixabas, que reconhecem em V. Ex.ª, 
um representante legítimo aqui. 
 Tendo em vista a manifestação de 
ontem, do deputado Fabrício Gandini, 
presidente, e, nesse caso, relator dos vetos, 
onde o mesmo avocou, deliberando meramente 
para segunda-feira, prazo vencido; nós estamos, 
neste momento, na forma do art. 66, § 6.º, da 
Constituição Estadual, sobrestadas todas as 
demais matérias constantes da pauta.  

Passamos, agora, neste momento, 
imediatamente, à fase das Comunicações. 
 Com a palavra, neste momento, eu ouço 
ele, meu clockman, meu ex segundo vice-
presidente, deputado, com essa voz famosa, 
Torino Marques. 

 Quero saber que horas são. 

 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, querido amigo Marcelo 
Santos, tourino, mas não tô chorando! Por isso 
que eu tourino. 
 Agora são 9h35min, aqui, na Assembleia 
Legislativa. Nós começamos a fase de 
Comunicação. Quero agradecer muito a 
audiência dos telespectadores que nos assistem 
neste exato momento, é um prazer muito 
grande saber que essa audiência aumenta a 
cada dia mais; isso aqui, a gente não briga por 
ibope, a gente briga pelo desenvolvimento do 
Estado do Espírito Santo; por isso que é muito 
bom ter a sua audiência. 
 Obrigado, senhores deputados que aqui 
se encontram; parabéns, mais uma vez, Doutor 
Hércules, pelo aniversário, parabéns, que Deus 
ilumine sempre a vida do senhor e, que te dê 
mais setenta anos de vida pela frente. 
 Olha queridos amigos, participei ontem 
de um evento comovente, um evento que me 
comoveu muito, com a presença da ministra 
Damares Alves, que nos deixou a todos 
pensativos e comprometidos com a causa.  
 A convite do prefeito da capital, nosso 
ex-colega de Assembleia Legislativa, hoje 
prefeito, Lorenzo Pazolini, muito obrigado pelo 
convite. 
 Damares veio emprestar sua imagem ao 
lançamento da campanha municipal, Maio 
Laranja 2021. Isso é para você não fechar os 
olhos, queridos amigos que nos assistem agora. 
Hoje saiu no jornal, do que nós vamos falar aqui 
agora, sobre crianças que são estupradas, 
recém-nascidos, isso acontece muito. Eu recebi 
um vídeo uma vez, da Damares, via doutora 
Soraia Manato, de um caso de um recém-
nascido, dentro de casa com o pai ejaculando na 
boca da criança. 
 Eu quero que você não feche os olhos, 
eu quero que você abra seus olhos, porque isso 
tem acontecido todos os dias no mundo; e, as 
pessoas ainda pagam para assistir essa 
aberração, até cem mil reais é pago por um 
vídeo desses. Isso é uma monstruosidade; 
castração química é o mínimo para uma pessoa 
dessas; prisão perpétua também. 
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 Então, eu parabenizo o prefeito pela 
importância que soube conferir a um tema tão 
relevante. A campanha em si, traz uma 
mensagem de alerta para todos nós, para que 
pais ou responsáveis fiquem sim, atentos aos 
sinais de abuso e exploração sexual de crianças 
e adolescentes neste Brasil e aqui, no Espírito 
Santo. 
 18 de maio é considerado o Dia Nacional 
de Enfrentamento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes. Na pandemia, os casos 
aumentaram e muito e, nem sempre são 
percebidos, porque as crianças não estão sendo 
observadas nas escolas; por isso que tem que 
ter a abertura das escolas. Por tudo isso, é 
muito importante, pessoal, fazer a denúncia.  

Essa data foi instituída no ano de 2000, 
inspirada no caso da menina Araceli, 
brutalmente assassinada aos oito anos de idade, 
aqui em Vitória, uma cidade bela e provinciana; 
isso, em 1973, quarenta e oito anos do 
assassinato brutal de Araceli. Ela tinha sido 
raptada, – olha só – drogada, – oito anos de 
idade – estuprada, morta e carbonizada. Vítima 
da ação de filhinhos de papai da época. 
 O caso comoveu todos nós capixabas, e 
eles foram absolvidos pela lei. Que lei é essa? 
Temos que punir com muito mais rigor. Depois, 
ganhou manchetes no país e no mundo, foi um 
horror da irracionalidade humana contra uma 
criança indefesa. Desde então, passaram-se 
longos quarenta e oito anos, até hoje, as 
pessoas não se esquecem de tamanha 
brutalidade, de demônios contra o anjo. Mas, o 
pior, senhor presidente Dary Pagung, o pior, é 
que todo dia ainda morrem novas Aracelis no 
mundo; são crianças indefesas, vulneráveis, 
vítimas de todo tipo de atrocidades que marcam 
suas vidas inocentes com muita dor e 
sofrimento. Aí está a importância da mensagem 
da Prefeitura da capital. É preciso, sim, ligar o 
sinal de alerta e estancar a pestialidade contra 
crianças. Não dá para definir facilmente a dor e 
tristeza para as famílias e toda a sociedade. 

O evento foi realizado no viaduto Araceli 
Cabrera Crespo, no bairro Jardim Camburi. A 
ministra conclamou todos para uma aliança em 
prol das crianças do Brasil. Também vi e apoio a 
fala do prefeito sobre o papel da escola no 

combate à exploração e ao abuso sexual infantil. 
Eu defendo que as escolas sejam abertas e 
recebam suas crianças, sim, porque a sociedade 
não pode fechar os olhos para isso. Na escola, as 
crianças têm a oportunidade e segurança em 
falar com os profissionais de educação sobre 
abusos que possam estar sofrendo em casa ou 
em lugares que a família costuma frequentar. 

Para finalizar, senhor presidente, quero 
agradecer a esta Casa pela oportunidade de 
compor a Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, muito bem presidida pelo ilustre 
colega, deputado Delegado, amigo pessoal, 
Danilo Bahiense. É mais uma atribuição que 
recebo, com muita honra, para trabalhar, sim, 
em favor da população capixaba. Deputado 
Danilo Bahiense, comissão, contem comigo! 
População do meu querido Espírito Santo, pode 
contar comigo também! Vamos juntos combater 
e lutar por políticas públicas eficazes e mais 
severas para esses monstros da sociedade. 
Disque 100! Denuncie todo e qualquer, todo e 
qualquer abuso que você perceber. Não feche 
os olhos, proteja nossas crianças e adolescentes. 

Muito obrigado, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Torino 
Marques! 
Com a palavra o deputado Vandinho 

Leite. (Pausa) 
Não estou vendo o Vandinho aqui na 

tela.  
Com a palavra o deputado Adilson 

Espindula. 
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Cumprimento o excelentíssimo senhor 
deputado Dary Pagung, que preside a sessão 
neste momento; todos os demais colegas 
deputados que se encontram aqui presentes, no 
plenário; também os que estão virtualmente; 
cumprimento todos que também estão nos 
acompanhando pela TV Assembleia. 

Antes, senhor presidente, também quero 
parabenizar o aniversariante do dia, nosso 
amigo e deputado Doutor Hércules. Dizer, 
Doutor Hércules, que me sinto muito honrado 
de ser seu colega aqui na Assembleia, de ter 
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participado, junto com V. Ex.ª, da Comissão de 
Assistência Social, onde eu pude conhecer o 
senhor ainda mais, pelo carinho que o senhor 
tem com o povo capixaba e principalmente pelo 
seu amor e sua dedicação com as pessoas mais 
necessitadas. Eu aprendo a cada dia com V. Ex.ª, 
aqui, nesta Casa. Que o nosso bondoso Deus lhe 
abençoe, que possa lhe dar muita saúde, e que 
V. Ex.ª ainda possa prestar um serviço público 
ao estado do Espírito Santo, aos capixabas, por 
muitos e muitos anos. Que o nosso bondoso 
Deus te abençoe muito! 

Hoje, venho prestar uma homenagem a 
uma instituição que é de extrema importância 
para todos os cidadãos brasileiros, a Defensoria 
Pública. 19 de maio é a data escolhida para 
mostrar e dar visibilidade ao trabalho das 
Defensorias Públicas em todo o nosso Brasil. A 
Defensoria Pública é um órgão responsável por 
viabilizar o acesso de todas as pessoas à justiça. 
É a Defensoria que faz a ponte entre a 
população e o Judiciário, intermediando as 
ações, incentivando as conciliações e se 
empenhando para que as situações sejam 
resolvidas de maneira mais rápida e pacífica.  

O defensor público deve ter o seu 
trabalho pautado na defesa dos direitos 
humanos, combatendo as injustiças e prestando 
assistência jurídica integral e gratuita a quem 
não tem condições financeiras de contratar um 
advogado. O defensor público e a Defensoria 
Pública devem ter o seu trabalho valorizado. É 
preciso que se torne público, a cada dia, o que 
esses profissionais fazem para atender às 
demandas da população. É um trabalho 
humanizado, voltado para o lado social de cada 
pessoa atendida por eles. 

Em março deste ano, senhor presidente, 
o município de Santa Maria de Jetibá ganhou 
um presente: o Núcleo Regional da Defensoria 
Pública. Era um pedido muito antigo da 
população de Santa Maria. Agradeço ao 
defensor público-geral, doutor Gilmar Alves 
Batista, pelo atendimento de nosso pedido e 
pelo empenho em ajudar e implantar esse 
serviço, com um trabalho tão primoroso! É uma 
grande conquista para todos nós!  

Hoje, temos o Núcleo da Defensoria 
Pública funcionando aqui, dentro da nossa 

Assembleia Legislativa. Parabéns ao nosso 
presidente Erick Musso, que teve a sensibilidade 
de valorizar esses profissionais, mas, acima de 
tudo, que percebeu o quanto esse núcleo pode 
beneficiar os capixabas, com um atendimento 
digno, prestado pelos defensores públicos, aqui, 
na Casa do Povo. 

Por isso a nossa homenagem, o nosso 
carinho e o nosso respeito às Defensorias 
Públicas e aos defensores públicos do Espírito 
Santo e do Brasil! 

O meu muito obrigado, senhor 
presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Adilson Espindula! 

Com a palavra o deputado Alexandre 
Xambinho. (Pausa) 

Deputado Xambinho! (Pausa) 
Está de forma online, não está nos 

ouvindo. Com a palavra o deputado Bruno 
Lamas. 
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Estou 
aqui, presidente. Ouve-me bem? 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Sim. 
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Bom dia, 
presidente! Bom dia a todos os deputados e 
deputadas, a todos que nos acompanham 
através da TV Assembleia! 

Eu quero fazer uso do meu tempo, 
senhor presidente, deixei para este momento, 
para também render as minhas homenagens ao 
Doutor Hércules. Eu aprendi bem cedo, em casa, 
com os meus pais, com a minha família. Sou um 
homem de família, que respeita as famílias, 
valorizo aqueles que respeitam as famílias 
também, como o Doutor Hércules, que, por 
tudo que planta de bom na vida, colhe frutos 
como este, essas homenagens sinceras, de 
coração, e que tem o privilégio de ter trazido a 
filha ao mundo e tem o privilégio de ter uma 
neta nascendo no dia do seu aniversário. 

É de gente assim que a gente precisa no 
mundo, de gente que constrói pontes, gente 
que prega a paz, gente que respeita o próximo! 
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O Doutor Hércules é um exemplo para a gente, 
de resiliência, de trabalho sério. Sem um risco 
na sua história de vida, de médico, de advogado, 
de vereador que não tinha salário, de deputado 
estadual sempre presente, daqueles que sobe 
escada, que não usa elevador, sempre com uma 
palavra amiga, sempre com um conselho, sem 
sequer levantar a voz. 

Então, na pessoa do Doutor Hércules, o 
aniversariante do dia, a quem eu tenho muito 
respeito, eu cumprimento todas as famílias do 
nosso Estado e desejo uma boa sessão para 
todos! E, no meu próximo pronunciamento, 
quero falar sobre o Bônus Educação, senhor 
presidente, que chegou à Casa para votar. É 
uma matéria de suma importância para a 
educação do nosso Estado. 

Deus abençoe a todos! Uma boa sessão! 
Eu devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Bruno Lamas!  

Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Obrigado, presidente, deputado 
Dary Pagung! 

 Quero render as justas homenagens ao 
nosso deputado Doutor Hércules pelo seu 
aniversário, pessoa que por onde passou 
abrilhantou a atividade política, que é muito 
ojerizada, que é muito combatida. Mas ele é um 
exemplo de um bom político, ele é um exemplo 
de um excelente político e, dessa forma, desejo 
muitos anos de vida para o deputado Doutor 
Hércules.  

Venho também falar sobre os nossos 
renomados policiais militares que amargam o 
pior salário da nação brasileira.  

Não temos nada do que nos vangloriar 
deste Governo, um Governo que fez um acordo, 
assinou, lá, no papel, que iria dar o mínimo 
possível para reajustar o salário dos policiais 
civis, bombeiros e policiais militares, em 
princípio, mas não honrou. A gente já imagina, 
pois é comum dele, é comum dos seus asseclas 
também. Muitos asseclas sobem à tribuna para 
defender o Governo, né? Talvez porque tenham 
dívidas gigantescas de campanha.  

Mas, vai chegar a hora da valorização do 
policial militar, vai chegar a hora da valorização 
do policial civil, vai chegar a hora da valorização 
dos bombeiros militares e de todas as categorias 
da segurança pública, de todas as categorias 
ligadas à proteção da criança e do adolescente, 
do pessoal do Iases e também da Polícia Penal. 
Tem oportunidade para tudo!  

O que quero deixar destacado é que, 
independentemente dessa situação de penúria 
que o senhor governador colocou, todos os 
componentes da segurança pública, até mesmo 
aqueles que não estão vinculados à Secretaria 
de Segurança Pública, estão desempenhando 
sobremaneira o seu papel; sobremaneira.  

E falo sempre do policial militar, porque 
o policial militar vive debaixo de um 
regulamento muito rígido e que foi piorado por 
causa da atuação do governador. Ano passado, 
foi votado, aqui, o código de ética, uma coisa 
horrível para os policiais militares.  

E o policial militar não deve nada a 
governador nenhum não. Governos são 
passageiros, governadores são passageiros. Mas 
o compromisso com a segurança pública vem 

através de um juramento, e é nesse juramento 
que o policial militar tem se destacado todos 
os dias, mesmo com um deficit de quase três 
mil policiais.  

Para os senhores terem uma noção da 

crise na segurança pública, que não passa pela 
atuação dos policiais, muito pelo contrário, o 
próprio secretário de Segurança Pública foge 
da Assembleia Legislativa. Queremos ouvi-lo. 
E no dia que ele vier para a Segurança Pública, 
o link vai estar disponibilizado para todos os 
deputados. Quem quiser babar o ovo do 
secretário, fique à vontade. Mas nós vamos 
apresentar dados para ele, da covardia que 
ele está fazendo usando os nobres policiais 
militares para crescer politicamente. E cargo 
de secretário de Segurança Pública não é para 
isso não. Cargo de secretário Segurança 
Pública é para poder usar da sua condição 
para beneficiar principalmente as categorias 
da segurança pública.  

Falo sempre, deputados, que quando 
você privilegia a categoria da segurança 
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pública, automaticamente quem vai ser 
beneficiado vai ser a população.  

Eu o estou aguardando, secretário. Eu 
estou aguardando a sua presença na Comissão 
de Segurança. Temos muitas coisas a discutir.  

Muito obrigado, senhor presidente!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSD) – Com a palavra o deputado Carlos Von. 
(Pausa) 

Não respondendo, com a palavra o 
deputado Coronel Alexandre Quintino. (Pausa) 

Deputado Hércules, V. Ex.ª... 
Deputado Adilson, assume aqui para 

mim, para que eu possa usar da palavra. 
Coronel Alexandre Quintino. (Pausa) 
Não nos ouvindo, vou usar da palavra. 
Passo a presidência para o deputado 

Adilson Espindula. (Pausa) 
 
  O SR. DARY PAGUNG – (PSB) - Senhor 

presidente, deputado Adilson Espindula, quero, 
aqui, registrar a presença do deputado Sergio 
Majeski, do deputado Hércules, do deputado 
Torino, do deputado Capitão Assumção e 
também dos deputados e das deputadas que 
estão de modo virtual. E agradecer quem nos 
acompanha pela TV Assembleia e pelas redes 
sociais.  

Hoje, protocolamos três indicações, que 
estão na pauta de hoje, mas, infelizmente, não 
foram à votação. A Indicação n.º 1.194 pedindo 
a reforma e modernização das instalações do 
destacamento da Polícia Militar no município de 
Baixo Guandu. Quero falar dessa indicação 
outro dia.  

Hoje, senhor presidente deputado 
Adilson, quero registrar que protocolamos nesta 
Casa a indicação da construção de uma nova 
creche pública no distrito Fazenda Guandu, no 
município de Afonso Cláudio. 

Fazenda Guandu é um distrito 
importante do município, na chegada do 
município, que sai da 262 para a sede do 
município.  

No último dia 10 foi registrado, ali, um 
grave acidente. Um caminhão que transportava 
mais de vinte mil litros de combustível tombou 
na descida da serra, em Fazenda Guandu, e 

parte desse combustível teve vazamento indo 
em direção ao Rio Guandu.  

E não tenho dúvida nenhuma de que a 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado, com a 
secretaria do município, Defesa Civil também do 
município, trabalharam de forma muito rápida 
para conter esse combustível, para que os danos 
ambientais fossem menores. E o fogo no 
caminhão tombado o fez explodir. E ali tem 
muitas residências, aproximadamente uma área 
urbana.  

Então, precisamos urgentemente 
trabalhar junto ao Governo do Estado, com 
nosso secretário Vitor Angelo, para que 
possamos mudar a creche de local. A creche fica 
muito próxima à rodovia. E não tenho dúvida 
nenhuma de que o município... A informação 
que tenho, até na última gestão já tinha o 
terreno. Precisamos trabalhar agora com o 
governador Renato, com Vitor, com o prefeito 
Pimenta, para mudar a creche de lugar, no 
distrito da Fazenda Guandu.  

Então, deputado Adilson, nosso 
presidente, esse é o nosso pedido hoje. E não 
tenho dúvida de que vamos conquistar uma 
nova creche para o distrito Fazenda Guandu, 
uma vez que naquele local não podemos deixar 
mais que os meninos possam correr risco de um 
novo acidente.  

Então, essa é a indicação nossa. Vamos 
trabalhar junto ao Governo, junto ao prefeito 
municipal, junto à comunidade daquele distrito, 
para que nós possamos mudar a creche de local 
na Fazenda Guandu. 
 Obrigado, deputado Adilson! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o deputado 
Delegado Danilo Bahiense. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Bom dia, presidente Adilson 
Espindula; bom dia, senhores deputados e 
deputadas; bom dia a todos que nos assistem 
pela TV Assembleia e aos nossos servidores. 
 Ontem, presidente, foi comemorado o 
Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual 
Infantil. Aqui no estado do Espírito Santo, como 
bem disse o deputado Torino Marques, há 
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quarenta e oito anos, foi drogada, violentada e 
queimada a criança Araceli Cabrera Crespo, que 
tinha apenas – apenas! – oito anos de idade. 
 Ontem, nós participamos de um evento 
aqui no final da Praia de Camburi, ali no viaduto 
que recebe o nome de Araceli Cabrera Crespo, e 
eu quero parabenizar a iniciativa do prefeito de 
Vitória, meu colega, delegado Lorenzo Pazolini. 
Estavam presentes o prefeito, a vice-prefeita, 
vários deputados federais, todos os vereadores 
de Vitória, o deputado Torino Marques estava lá 
conosco e a ministra Damares. 
 Nós não temos muito a comemorar aqui 
no estado do Espírito Santo. Nós estamos à 
frente, no momento, da Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente e de Política sobre 
Drogas, mas, nos trinta e três anos que 
passamos na Polícia Civil do Estado do Espírito 
Santo, investigando crimes nos setenta e oito 
municípios, vimos muita coisa ruim 
acontecendo, inclusive, com as nossas crianças. 
 Recentemente agora, uma menina de 
apenas seis anos foi violentada, espancada pelo 
padrasto e teve morte cerebral confirmada, aqui 
em Vitória. Recordo-me, foi recordado naquele 
evento de ontem, das duas crianças mortas lá 
em Linhares: uma, era filha do autor do crime e, 
a outra, enteada. Dois anjos que foram 
executados e violentados sexualmente. 
 Eu, na ocasião, estava na 
Superintendência de Polícia Técnico-Científica e 
fui procurado ali pelo autor do crime, que 
queria a liberação dos corpos das crianças. E, 
numa entrevista de apenas cinco minutos, nós 
não tínhamos dúvidas de que ele estava dentro 
do crime. Ligamos, imediatamente, para o 
delegado de Linhares passando as informações, 
o delegado intensificou as investigações e, 
através da perícia, conseguimos comprovar a 
autoria daquele crime, e esse cidadão está 
sendo processado. 
 Eu vou passar para os nobres colegas e 
para a população do estado do Espírito Santo 
alguns números assustadores de violência 
contra a criança e o adolescente no estado do 
Espírito Santo. 
 De janeiro a março deste ano, vinte e 
oito crianças e adolescentes foram assassinados. 
De acordo com dados da Secretaria de Saúde, 

de janeiro a abril, foram quinhentas e dezenove 
notificações de pacientes com menos de 
quatorze anos que sofreram abusos sexuais. Ou 
seja, crianças e adolescentes de zero a quatorze 
anos, números assustadores, quinhentos e 
noventa e nove abusos sexuais. 
 De acordo com a Sesp, os estupros de 
vulneráveis, em 2019, foram mil e onze. 2019, 
mil e onze! 2020, oitocentos e trinta e sete 
crianças e adolescentes foram estuprados. Em 
2021, de janeiro a abril, já temos duzentos e 
cinquenta e três.  
 Na Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, em 2021, foram oitenta e cinco 
denúncias. Nós temos essa delegacia aqui em 
Vitória. Prisões por estupro de vulneráveis 
foram vinte e oito prisões, e investigações em 
andamento, quarenta e seis. 
 De acordo com dados da Ouvidoria 
Nacional de Direitos Humanos, em 2021, foram 
quinhentas e setenta e quatro denúncias de 
violências contra crianças e adolescentes. Dois 
mil, cento e sessenta e seis registros de 
violações de direitos humanos. A violação sexual 
apareceu em mil, setecentos e trinta e cinco 
ocasiões, somente em 2021. Mil, setecentos e 
trinta e cinco ocasiões aconteceram registro de 
violação sexual de criança e adolescente.  
 Nó temos, aqui no estado do Espírito 
Santo, alguns canais para denúncia. Nós temos o 
Disque 100, que as pessoas podem usar 
anonimamente; nós temos o Disque-Denúncia 
181; nós temos também o telefone da Comissão 
de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é o 
3382-3610; e colocamos aqui também o nosso 
telefone celular à disposição de toda a 
população, para que denuncie, que é o (27) 
99969-0988.  

Nós precisamos dar um basta a essa 
violência contra as nossas crianças e 
adolescentes. E aqui, eu conclamo o Governo do 
Estado para que aumente o número de 
chamado de policiais civis nesse concurso em 
andamento para que possamos equipar melhor 
de seres humanos as nossas Delegacias de 
Proteção à Criança e ao Adolescente.  

Aqui na capital, nós temos a DPCA que 
tem apenas dois policiais por município. Dois 
policiais, como no caso de Serra, para atender 
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mais de quinhentos mil moradores. Mas as 
delegacias do interior, onde nós temos plantões 
e existe a DPCA, essa funciona junto com a 
Delegacia de Proteção à Mulher, e, em alguns 
casos, nessas unidades, nós temos apenas um 
policial para atender todas as mulheres do 
município em estado de necessidade e também 
todas as crianças vítimas de abuso. 

Então, eu conclamo aqui o Governo do 
Estado para que aproveite o maior número 
possível de policiais para recompor os quadros 
da Polícia Civil. 

Muito obrigado, presidente! Retorno a 
palavra a V. Ex.ª. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o 
aniversariante do dia, deputado Doutor 
Hércules.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente, prezados colegas, não vou 
falar mais sobre as homenagens que eu recebi 
hoje, porque, realmente, eu já fiquei muito 
emocionado. Eu quero agradecer a todos que 
falaram e os que não falaram pelo gesto de 
carinho, que mandaram mensagem pelo meu 
aniversário, o da minha filha também e o da 
minha sobrinha Larissa, a minha filha Renata.  

Mas eu quero, naturalmente, dizer – já 
agradeci ao presidente Marcelo, que presidia a 
sessão no momento – que nós tivemos que 
transgredir o Regimento Interno, coisa que eu 
não gosto, mas fizeram meia hora de 
homenagem com o meu nome, um carinho 
imenso, que eu não vou esquecer nunca. 

Mais uma vez dizer da satisfação de 
tanta homenagem, muitas vezes até imerecida, 
mas dizer que a nossa luta vai continuar, 
naturalmente, em favor da saúde. Só faço parte 
de duas comissões aqui, de Saúde e de 
Assistência Social, porque luto pela saúde e 
também pela assistência social, pela inclusão. 

Quero agradecer e abraçar a Eliana 
Burgarelli e a Gisele Fontes, as duas moças que 
estão transmitindo a nossa fala em sinais de 
Libras, que também é uma luta de inclusão aqui 
do nosso presidente comigo também. 

Também quero agradecer à taquigrafia, 
que fez uma homenagem para mim muito boa 

hoje. Fiquei emocionado. A todos os meninos da 
taquigrafia, que registram toda a nossa fala 
aqui, muito obrigado! Aos seguranças que, 
inclusive, abriram mão até de muita gente 
entrar aqui no plenário. Agradeço ao meu 
gabinete, a todos do meu gabinete que fizeram 
a homenagem.  

Eu já disse, hoje cedo, que esta gravata 
aqui, o primeiro presente que eu ganhei, foi do 
meu motorista Alemão. É Alexandre, mas é mais 
conhecido por Alemão. É Alexandre, mas é mais 
conhecido por Alemão. 
 Já disse também que esta roupa: este 
paletó e este blazer, a camisa, a calça, quase 
tudo foi o pessoal do gabinete que me deu de 
presente, meus amigos. Disse brincando 
também que eu não podia tirar as peças de 
roupas que me deram de presente, senão não ia 
ficar bem aqui no plenário e na televisão 
também. 
 Bom, a nossa luta tem sido muito grande 
pela saúde, como eu dizia, e pela inclusão. Pela 
saúde, eu lembro bem que desde vereador em 
Vila Velha, que eu fiz uma lei naquela época – 
desculpem-me por falar na primeira pessoa, 
mas eu tenho que falar que eu fiz – dando 
licença-maternidade de cento e oitenta dias. Por 
que cento e oitenta dias? Porque cento e 
oitenta dias ou seis meses é o tempo em que a 
criança não tem ainda autonomia de defesa 
orgânica, a não ser algumas vacinas iniciais da 
vida, mas a autonomia que ela adquire é através 
do leite materno, os anticorpos que a mãe passa 
pelo leite para a criança. 
 Então, vendo isso, e como obstetra, 
como parteiro há mais de quarenta anos, eu 
observei que essas mães tinham que ficar em 
casa, tinham que amamentar seus filhos por 
pelos menos cento e oitenta dias. E 
conseguimos isso em Vila Velha em um dos 
nossos mandatos de vereador, porque eu tive 
cinco em Vila Velha e um em Cachoeiro, um 
mandato de vereador voluntário, naquele 
tempo não tinha salário para vereador. 
 Depois, em 2007, vindo para a 
Assembleia, quando o ex-governador Paulo 
Hartung veio prestar contas, na primeira vez de 
deputado aqui, eu solicitei que ele desse para a 
funcionária pública essa licença também. E ele 
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falou: Vou fazer um estudo, não vou te 
prometer, vou fazer um estudo e vou te dar a 
resposta. E realmente acabou dando a resposta. 

Ele deu a licença-maternidade, 
inicialmente só para as funcionárias efetivas. 
Então a lei não ficou totalmente inteira como eu 
queria, mas, mesmo assim, ele me chamou. 
Tinham três deputadas mulheres aqui: deputada 
Luzia Toledo, deputada Aparecida Denadai e 
deputada Janete e nós fomos ao Palácio 
Anchieta, quando ele sancionou a lei na 
presença do presidente da Sociedade Brasileira 
de Pediatria, Estadual de Pediatria também. Foi 
um momento muito bom, reconhecendo que 
essa lei era muito boa e, naturalmente, ia 
beneficiar as crianças que estavam nascendo. 
 Depois, em 2013, nós continuamos 
pedindo a Indicação 773, pedindo novamente 
que fosse dado para todas as funcionárias o 
mesmo benefício. Na verdade, não é um 
benefício, é um direito que toda criança tem de 
amamentar até seis meses. Aquela mãe que não 
amamenta, mas que acalenta... 
 Presidente, eu peço a V. Ex.ª, hoje é até 
um presente poder falar um pouquinho mais, 
transgredir mais uma vez o Regimento Interno, 
presidente Adilson, nosso querido deputado lá 
de Santa Maria de Jetibá, representa muito bem 
aqui Santa Maria, o estado e os pomeranos 
também. Muito obrigado, então, por essa 
concessão. 
 Então, nós pedimos também ao 
governador, em 2013, para que estendesse para 
todas as mulheres, todas as mamães que 
amamentam e também aquela que não 
amamenta, mas que acalenta a criança no seu 
colo, aquela que sussurra no ouvido da criança 
dando mamadeira e que dá o seu calor também 
do seu peito para a criança. Essa criança 
também com certeza será uma criança mais 
calma e um adolescente melhor. 
 Em 2013, novamente insistindo aqui, 
solicitei, através da Indicação 378, o mesmo 
pedido. E fomos pedindo, fomos insistindo, 
batendo, malhando em ferro frio até que nós 
conseguimos. Em 2014, novamente fazendo 
outra Indicação 602. Em 2015, nós conseguimos 
essa conquista. 

 Hoje, toda funcionária do estado deveria 
ser também. Isso é questão de tempo, porque a 
deputada Jandira Feghali – estive com ela em 
Brasília na ocasião, eu era vereador – lutava por 
isso. E ainda o Brasil vai ter que dar, a CLT vai ter 
que dar cento e oitenta dias para toda mulher 
que esteja amamentando, que adote uma 
criança e que também esteja dando a 
mamadeira.  

Então, a nossa luta, aqui, com certeza foi 
para a inclusão e que nós temos também, agora, 
com a criação do núcleo, presidente, de atenção 
a pessoas, assistente social, inicialmente 
chamava de terceiro setor, mas Carlos Ajur que 
está no meu gabinete hoje, é o cego total 
trabalhando comigo lá e tem honrado muito o 
nosso mandato, tem uma inteligência ímpar, ele 
pediu para mudar. Em vez de terceiro setor, 
porque tem algumas entidades sem fins 
lucrativos que fala terceiro setor, mas na 
verdade são entidades ricas. Não vou citar 
nomes até para não prejudicar ninguém, mas eu 
quero dizer também que o Carlos Ajur vai falar, 
foi criada – quero agradecer à doutora Clenir 
Avanza também – na OAB a Comissão do 
Terceiro Setor e eu fui incluído. 
 Anteontem, eu falei aqui com o 
presidente, nosso presidente Erick Musso, que 
nós estamos representando a Assembleia na 
OAB também, que advogado que sou, registro 
2310. Muita gente me conhece mais como 
médico, mas eu também sou registrado na OAB, 
sou militante da OAB, então, estamos 
representando a Assembleia no terceiro setor 
também.  
 O Carlos Ajur vai falar em setembro, no 
VIII Congresso Médico-Jurídico, do qual faço 
parte porque eu ajudo. Ele vai falar a primeira 
vez que um cego vai falar para o Brasil inteiro 
dessa dificuldade, essa falta de atenção do 
poder público com as pessoas, com essas 
minorias, com essas pessoas que têm deficiência 
e que sofrem, sofrem muito. Então, essa é a 
nossa luta de inclusão, nossa luta da saúde 
também. 

Dizer também que hoje é o Dia 
Internacional das Doenças Inflamatórias 
Intestinais. Sou autor da Lei 11.032, de 2019, 
que institui a Semana Estadual de Sensibilização 
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e Defesa dos Direitos das Pessoas com Doenças 
Inflamatórias Intestinais do Espírito Santo, que 
tem como objetivo alertar a população sobre 
essa doença, e da Indicação 1.548/2021, que 
solicita ao governador a instalação de um centro 
de infusão de medicamentos para pacientes 
com doenças inflamatórias intestinais no 
município de Cachoeiro de Itapemirim. Então, a 
nossa luta também foi essa.  

É o dia também, nosso querido deputado 
presidindo, Adilson Espindula, já falou hoje, 
parabéns por essa lembrança também: é o Dia 
do Defensor Público. Esse advogado brilhante 
que naturalmente defende os menos 
favorecidos pela sorte. Essa data homenageia 
todos os profissionais que se dedicam a 
proporcionar o direito fundamental dos 
cidadãos à Justiça.  

Quero parabenizar os nossos valorosos 
defensores públicos, através do doutor Gilmar 
Alves Batista, defensor público-geral, e da 
presidente e vice-presidente da Associação dos 
Defensores Públicos do Estado do Espírito 
Santo, doutora Vivian Almeida e doutora 
Mariana Sobral.  

É o que eu tinha a dizer, presidente. 
Tinha mais, mas nosso tempo não permite.  

Mais uma vez agradecer todas as 
manifestações, mas primeiramente agradecer a 
Deus por estar aqui com saúde e lutando por 
quem não tem saúde, lutando aqui também 
pela inclusão. Agradecer a São Francisco de 
Assis, meu santo protetor, e também a São 
Camilo que é protetor dos enfermos, dos 
hospitais e também dos profissionais da saúde.  

Muito obrigado, presidente. Obrigado a 
todos pela homenagem. Não tenho palavras 
mais para agradecer tanta homenagem que me 
deixou com o coração acelerado. Obrigado. Bom 
dia a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o deputado 
Doutor Hudson Leal. (Pausa) 

Não respondendo, com a palavra o 
deputado Dr. Emílio Mameri. (Pausa) 

Com a palavra deputado Dr. Rafael 
Favatto. (Pausa) 

Com a palavra o deputado Engenheiro 
José Esmeraldo. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Senhor presidente interino Adilson Espindula, 
brilhante deputado estadual, que representa 
muito bem o seu município e municípios 
adjacentes.  

Eu hoje vou falar pouco, senhor 
presidente. Mas, vou apenas me reportar, me 
referir a um funcionário exemplar, que a 
Assembleia Legislativa tem em seu trabalho na 
Diretoria de Segurança Legislativa. Estou me 
referindo ao Evandro Armini Gomes, técnico 
legislativo sênior, que trabalha na Diretoria de 
Segurança Legislativa. Esse moço, esse homem, 
tem cinquenta e dois anos, vinte deles 
dedicados à Assembleia Legislativa. 

Venho reconhecer uma atitude nobre, 
admirável e honesta praticada por esse servidor 
na última segunda-feira, 17 de maio, quando 
participei de forma presencial de uma reunião, 
onde tinham dezenas de vereadores, prefeitos e 
várias autoridades constituídas, em função do 
não fechamento das comarcas nos vinte e sete 
municípios do estado do Espírito Santo.  

Durante a reunião, quando fui atender e 
retirei o celular do bolso, não percebi que o meu 
dinheiro, que estava no bolso de trás, onde eu 
tinha colocado o celular, também veio ao piso 
do plenário. Foram duzentos, trezentos reais, 
aproximadamente, três notas de cem, se não 
me falha a memória. O servidor percebeu o 
ocorrido e, gentilmente e com muita galhardia, 
me procurou para realizar a entrega da quantia. 
Ele viu quando caiu. Ele estava ao meu lado. Eu 
não tinha visto, essa é a realidade. Ele me 
avisou, e percebi que realmente tinha aquele 
dinheiro, que estava no meu bolso. Quando 
caiu, eu não percebi e jamais iria perceber. 

Então, quero aqui homenagear a atitude 
desse servidor. E dentro da Assembleia 
Legislativa tem dezenas de servidores igual ao 
Evandro Armini Gomes. Tenho cinco mandatos e 
conheço bastante os servidores, converso com 
eles e vejo o trabalho e também a honestidade 
de todos esses homens e mulheres. 

Hoje mesmo o Leonel Ximenes, um 
colunista de A Gazeta, ele até ligou para mim 
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ontem, fez uma matéria cujo título é o seguinte: 
Segurança acha dinheiro, devolve a deputado e 
é homenageado ao vivo no ES.  

Que bom que temos pessoas, e, para 
mim, não foi surpresa, porque conheço bem a 
Assembleia, que trabalham com honestidade, 
com competência, com galhardia, com 
responsabilidade, com respeito a todos.  

Então, essa homenagem não é somente 
feita aqui, não estou fazendo essa homenagem 
somente para o Evandro, mas estou fazendo 
homenagem para todos os servidores da 
Assembleia Legislativa. Não tenho dúvida 
nenhuma que qualquer um deles, que são 
pessoas probas, fariam o mesmo, porque são 
pessoas que estão ali exatamente para servir e 
não para serem servidos. 

Então, meus parabéns ao Evandro! 
Parabéns a todos os funcionários desta Casa! 
Tenho dezenas de amigos que trabalham aí, e 
eles têm liberdade e facilidade de falar comigo. 
Não sou deputado que dificulta o acesso, muito 
pelo contrário. 

E apesar de ainda ter algum tempinho 
para falar, mas como hoje temos o nosso 
Doutor Hércules que está aniversariando, vou, 
em homenagem ao Doutor Hércules, ainda 
tenho um pouco de tempo, e todo mundo sabe 
que gosto de ir até o final e, às vezes, até 
ultrapasso, porque acho cinco minutos é muito 
pouco para um deputado falar. Qualquer 
deputado tem capacidade de falar aí quinze, 
vinte minutos. Já chegamos a ter vinte minutos 
de fala em épocas passadas, mas não sei por 
que diminuíram o tempo. Não foi neste 
Governo, não, foi em outro Governo. Isso é até 
uma estratégia do Governo, diminuir o tempo 
do deputado, que aí ele fala menos. É 
estratégia! Então, isso foi uma estratégia em 
épocas passadas, que diminuíram o tempo dos 
deputados, principalmente daqueles que se 
diziam de oposição, para evitar uma fala maior, 
o que não deveria acontecer. 

O deputado tem que se expressar, ele 
representa uma parcela significativa da 
população do estado. Para isso ele foi eleito, e o 
tempo do deputado é fundamental. Não só o 
repasse através da nossa imagem e da nossa 
fala para alguns municípios, mas sempre cobrei 

para todos os municípios do estado do Espírito 
Santo. Todos os setenta e oito municípios do 
estado do Espírito Santo deveriam conhecer os 
deputados que usam a tribuna da Assembleia 
para defendê-los. 

Aqui estou vendo o meu querido amigo 
Ferração, que o chamo de Ferração, brilhante 
homem público, por quem tenho um grande 
carinho, um grande respeito, de Cachoeiro de 
Itapemirim, uma pessoa que tem um trabalho. 
Durante a sua vida, ele sempre trabalhou em 
prol das pessoas, principalmente dos menos 
favorecidos. Então, estou vendo a Iriny, nossa 
querida Iriny ali também, que foi candidata a 
prefeita. Ajudei a Iriny, ela está toda ali, meio... 
nossa amiga, pessoa brilhante também, já 
ocupou funções importantes dentro do Governo 
Federal, já foi até ministra, deputada federal.  

Então, é muito bom que a gente tenha 
dentro da Assembleia Legislativa pessoas desse 
nível, que a gente também aprende. Ninguém 
nasceu sabendo e ninguém sabe tudo, muito 
pelo contrário, a gente sempre está 
aprendendo. Sempre aprendo um pouquinho. 
Isso, para mim, me fortalece. 

Então, aqui fica a nossa fala nesta 
quarta-feira, agradecendo a Deus, 
principalmente, porque se estamos aqui temos 
que agradecer a Ele, tem muita gente que 
esquece o nome do nosso protetor. Mas com 
certeza a Assembleia Legislativa está de 
parabéns em função dos seus funcionários, 
pessoas que trabalham, que lutam, que têm as 
suas dificuldades, muitas vezes até dificuldades 
financeiras, mas são honestas com o trato da 
coisa pública. 

Então, muito obrigado! Quero agradecer 
também ao meu amigo Adilson Espindula, estou 
vendo aqui o nosso amigo Ferração, estou 
vendo aqui na tela a nossa amiga Iriny, um 
grande abraço a todos! 

 Agora, 10h30min, com a palavra o 
deputado Freitas. (Pausa)  
 Não respondendo, com a palavra o 
deputado Gandini. (Pausa) 
 Com a palavra a deputada Iriny Lopes. 
(Pausa) 
 Com a palavra a deputada Janete de Sá. 
(Pausa) 
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 Com a palavra o deputado Luciano 
Machado. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Luiz Durão. 
(Pausa) 
 Com a palavra o deputado Marcelo 
Santos. (Pausa) 
 Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Marcos 
Madureira. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Pr. Marcos 
Mansur. (Pausa) 
 Com a palavra a deputada Raquel Lessa. 
(Pausa) 
 Com a palavra o deputado Renzo 
Vasconcelos. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 
cumprimentos ao deputado Adilson, meu 
conterrâneo lá de Santa Maria de Jetibá, que 
preside a sessão neste momento; ao Doutor 
Hércules, que ainda se faz presente aqui no 
plenário; aos deputados que estão no plenário 
virtual e àqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia; bem como cumprimento também 
os funcionários desta Casa, que dão suporte aos 
nossos trabalhos. 
  E aproveito para parabenizar hoje os 
defensores públicos. Já muito bem dito aqui 
pelo deputado Adilson, pelo deputado Hércules, 
a Defensoria Pública é um órgão fundamental 
para a sociedade capixaba. 
 Eu hoje vou dividir meu tempo em duas 
partes, e até peço já um pouquinho de paciência 
para eu concluir o meu pensamento. 
 A questão da vacinação dos professores: 
nós estamos muito preocupados. O lançamento 
da campanha de vacinação para professores foi 
feito com pompa e circunstância aqui no estado, 
no entanto, está havendo muita confusão. Até 
agora quase professor nenhum foi vacinado; o 
número de professores vacinados até agora é 
mínimo, há uma confusão sobre agendamento, 
parece-me que agora vai passar para os 
municípios agendarem, quer dizer, há um 
problema muito sério e nós chamamos a 
atenção aí da Secretaria de Saúde, do Governo 
do Estado, porque os professores precisam 

urgentemente ser prioridade máxima nessa 
questão da vacinação. 
 Eu gostaria de falar um pouco sobre a 
reforma administrativa, que está no Congresso 
Nacional para ser votada. É curioso, eu sou 
favorável, nós precisamos de uma reforma 
administrativa, assim como nós precisamos de 
uma reforma do pacto federativo, como 
precisamos de uma reforma tributária, mas tudo 
isso tem que ser muito bem feito. Eu parto do 
princípio que toda vez que você pensa em uma 
reforma, você tem que fazer a reforma 
detectando onde estão os problemas. Primeiro, 
você faz um amplo diagnóstico, onde é que 
estão os problemas? Então, no caso da reforma 
administrativa, onde é que estão os problemas; 
onde há gasto excessivo do Executivo, do 
Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, 
Tribunal de Contas; onde é que estamos 
gastando e gastando mal? Por quê? A proposta 
de reforma administrativa que está no 
Congresso, ela basicamente mexe com a 
questão da estabilidade, forma de contratação, 
progressão, férias, mas isso vai atingir as 
carreiras que têm os menores salários, 
sobretudo professores. Isso não vai atingir 
carreiras típicas do Estado, por exemplo, 
Judiciário, procuradores, etc. Então, para a 
gente fazer uma reforma administrativa, nós 
tínhamos que começar pelo teto, pelas castas 
na verdade existentes no Brasil, porque no setor 
público brasileiro existem castas.  

O Brasil é um dos países que têm o maior 
percentual de gasto com pessoal no setor 
público, muito mais do que países como a 
Argentina, proporcionalmente dizendo, Chile, 
etc. E os serviços não são melhores. Mas esse 
gasto que tem com pessoal, ele é muito 
diferenciado, há uma diferença gigantesca entre 
aqueles que mais ganham no setor público e os 
que menos ganham. Os que menos ganham 
normalmente são os que mais trabalham – 
professores e policiais sobretudo. 

A reforma administrativa, ela tinha que 
começar então no topo do Judiciário, do 
Legislativo e do Executivo. Sem isso não faz o 
menor sentido você estar pensando em 
reformas. Olha só, para se ter uma ideia da 
questão, hoje o orçamento do Legislativo 
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brasileiro federal é de cerca de doze bilhões de 
reais. Isso é maior do que o PIB de um estado 
como Roraima ou como o Acre, por exemplo. O 

orçamento do Judiciário só aqui, no Espírito 
Santo, é de 1,2 bilhão de reais. O orçamento 
da Assembleia Legislativa é de mais de 
duzentos milhões de reais. Então, é necessário 
que isso seja revisto e como esse dinheiro é 
gasto. E o que há de gasto essencial realmente 
com esse dinheiro. 

E nós temos que cortar na própria carne. 
Então, quando se fala, por exemplo, da questão: 
ah, nós estamos discutindo hoje o fechamento 
de comarcas aqui, no Espírito Santo. Mas será 
que são essas comarcas realmente que estão 
exorbitando os gastos do Judiciário, será que 
não têm outros campos que há gastos inúteis 
que não têm um retorno para a sociedade e que 
teriam que ser cortados? Será que o problema é 
esse?  

No Legislativo, tanto em nível federal 
quanto estadual, é necessário repensar essas 
questões. Eu estava observando que, por 
exemplo, como se classifica uma média, uma 
grande e uma pequena empresa no Brasil? 
Então, segundo a classificação, uma 
microempresa é aquela que tem até dezenove 
empregados; uma pequena empresa, aquela 
que tem de vinte a noventa e nove empregados; 
uma média, aquela que tem de cem a 
quatrocentos e noventa e nove empregados; e 
uma grande empresa é classificada aquela que 
tem acima de quinhentos empregados. Se a 
gente observar, por exemplo, aqui, na 
Assembleia Legislativa, só um gabinete de um 
deputado pode ter dezenove funcionários. É 
como se cada gabinete fosse uma 
microempresa. O Congresso Nacional, somando 
Câmara e Senado, tem vinte mil funcionários. E 
isso significa quarenta vezes mais do que é 
considerada uma grande empresa. Então, em 
número de funcionários é como se o Congresso 
Nacional fosse uma gigantesca empresa. Mesmo 
a Assembleia Legislativa, que tem cerca de mil e 
quatrocentos também. Então, essas coisas 
precisam ser observadas.  

E nós precisamos ter coragem de cortar, 
sim, na própria carne e não é possível falar em 
reforma administrativa sobrando só para os 

funcionários que menos ganham e que muito 
trabalham, como professores e policiais, por 
exemplo, no Brasil. É necessário.  

E como o dinheiro público é gasto? 
Porque a gente vê durante o tempo da 
pandemia, por exemplo, esse um ano de 
pandemia, várias empresas fecharam, muitas a 
gente teve que demitir metade dos seus 
empregados ou demitir todos para se manter 
vivo, enquanto isso vários setores do setor 
público contrataram. Houve nomeações no 
Executivo, no Legislativo; o Bandes chegou a 
criar onze novos cargos. Se a gente observar 
aqui, na Assembleia Legislativa, houve 
nomeações durante todo esse tempo também. 
No Executivo também. Aí, eu penso assim: como 
um pequeno empresário, que é quem paga a 
conta, porque ele paga imposto, e a sociedade 
observam isso? Quer dizer, enquanto o cara tem 
que demitir, eu vejo lá o Executivo, o Legislativo, 
o Judiciário, não sei mais quem nomeando. E 
quanto dessas nomeações efetivamente eram 
essenciais? Porque a gente tem visto muito aqui 
no estado é o apadrinhamento político, 
contratando aliado político, é ex-prefeito, é 
vereador, é prefeito que perdeu a eleição e não 
sei mais quem. E isso tudo pago com dinheiro 
público. Realmente nós estamos pagando quem 
vai dar retorno para a sociedade ou nós estamos 
pagando aliados políticos e cabos eleitorais 
antecipados?  

Então, ou a reforma administrativa ela 
começa do teto, do topo do Judiciário, do 
Legislativo, do Executivo, com todos nós, 
membros do Legislativo Federal, Estadual, 
membros do Judiciário, membros do Executivo, 
cortando a própria carne, ou não dá para jogar a 
conta da reforma administrativa para cima de 
professores, policiais e funcionários públicos 
que mais trabalham e que menos ganham. Por 
que não são eles, com certeza, os responsáveis 
pelas exorbitâncias de gastos públicos nos Três 
Poderes e nas três esferas da União. 

Muito obrigado, deputado Adilson. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Com a palavra... 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado Adilson 
Espindula, deputado Freitas (Inaudível) Eu 
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estava com dificuldades no equipamento 
quando V. Ex. ª me chamou para falar. Se V. Ex. 
ª puder me devolver à palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Deputado, eu vou dar a 
palavra, primeiramente ao deputado 
Theodorico Ferraço, o último orador, e depois 
da fala dele eu concedo a palavra a V. Ex.ª.  

Com a palavra o deputado Theodorico 
Ferraço. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Presidente, se quiser passar a palavra primeiro 
ao Freitas, depois eu falarei, então, em seguida, 
não há problema nenhum para mim. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) -  O senhor está com a 
palavra, deputado. 

 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputadas, uma luta se travou na Assembleia 
Legislativa, da maioria esmagadora dos 
senhores deputados, pedindo ao Tribunal de 
Justiça para rever sua posição e não acabar com 
as comarcas, vinte e sete comarcas. Porque elas 
são muito importantes para os municípios. 

Houve reuniões, tentativas de diálogos, 
não foi possível. A OAB resolveu entrar no 
Conselho Nacional da Magistratura fazendo 
sérias acusações sobre a ilegalidade, sobre a 
inconstitucionalidade, em que, em nenhum 
momento depois do nosso projeto ou de 
qualquer pronunciamento de deputado se ouviu 
uma palavra sequer contra o Tribunal de Justiça. 
Todos os pedidos foram pedidos para o diálogo, 
para o entendimento. Só não foi favorável ao 
diálogo quem não quis. Mas eu ouvi muito 
discurso, muitos deputados, então, a luta se 
tornou uma luta de todos nós, em favor dos 
municípios atingidos. 

A OAB conseguiu, inicialmente, uma 
liminar suspendendo o ato, através da 
conselheira Ivana Farina, que na última reunião, 
quis mudar o seu voto para uma outra discussão 
em plenário. E, ontem, a ilustre conselheira 
Ivana Farina, pediu para baixar de pauta o 
julgamento. As causas só ela pode explicar, mas 

eu presumo que ela esteja aguardando a 
decisão da Assembleia Legislativa, que através 
deste modesto deputado, interpretando a 
maioria esmagadora desta Casa, quer dizer, não 
é um ato meu, foi um ato conjuntural, porque 
todos nós temos que votar ou Sim ou Não, mas 
é o sentimento e o desejo da proteção para 
manutenção das comarcas.  

E no nosso projeto de resolução, senhor 
presidente e senhores deputados, ele 
simplesmente pede para sustar. Sustar. Não 
fizemos uma crítica ao Tribunal de Justiça, mas 
tomamos uma atitude corajosa que, para 
muitos, eu fui longe demais; outros acharam 
que, realmente, é o sentimento. Ouvimos 
discursos como a Janete, a própria Iriny, o 
Doutor Hércules, o deputado Freitas, o 
deputado Mameri e tantos outros pedindo para 
votação. 

Houve uma reunião importante na 
Assembleia Legislativa, e a conclusão foi que 
todos estavam favoráveis à votação do projeto. 

Quando ontem, os prefeitos, vereadores 
e, principalmente, aqueles que estiveram à 
frente desse movimento, como o promotor 
doutor Valente, ficaram surpresos de a 
Assembleia não ter votado. 

Eu quero pedir calma, quero pedir 
paciência às comarcas, muita paciência. Ontem, 
com essa retirada de pauta, deu mais tempo 
para a Assembleia Legislativa. Gostaria que cada 
um guardasse as palavras do Presidente da 
Comissão de Justiça, o deputado Gandini, que 
disse que, naquele momento tinha chegado às 
suas mãos, projetos do Governo do Estado, 
vetos que tinham preferência, mas que 
segunda-feira, ele vai voltar para discutir. Se 
Deus quiser o projeto será votado para a 
discussão, naturalmente, decisão do coração, da 
vontade soberana dos senhores deputados. 

Então, eu pediria paciência aos prefeitos, 
aos vereadores, que acreditassem na 
Assembleia Legislativa, acreditassem nos 
deputados. Porque o diálogo deve existir de 
soldado a general; o diálogo deve desistir de 
deputado a governador, o diálogo deve existir 
do Poder Legislativo ao Poder Judiciário. Nós 
todos somos iguais perante a Constituição, 
todos nós somos amigos, todos nós somos 
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companheiros. Temos que lutar pela vida, lutar 
pela vida, lutar pelos direitos que nós 
representamos nesta Casa de Leis. 

 Então, vamos aguardar a segunda-feira. 
Tenho certeza e convicção que a consciência dos 
senhores deputados vai permitir que se chegue a 
bom termo a votação desse projeto, que não tem 
uma crítica, uma crítica ao Tribunal de Justiça. Isso 
impede diálogo. Pede para suspender os efeitos 
da redução do Tribunal de Justiça, simplesmente 
isso. (Inaudível) constitucional, ao contrário das 
acusações que a OAB fez no Conselho mostrando 
que a atitude do Tribunal de Justiça tinha sido 
ilegal, inconstitucional. 

E quero tranquilizar aqui os senhores 
deputados, o projeto de resolução nosso, a 
Assembleia vota, ele não vai nem ao Governo do 
Estado. É um projeto de resolução. O diálogo vai 
continuar, vai permanecer: nós todos somos 
iguais. Ninguém é superior um ao outro. 

Eu sempre aprendi durante todos os meus 
doze ou quinze mandatos que eu estive na vida 
pública; primeiro, eu não era muito de diálogo, 
depois, hoje, eu sou excessivamente favorável ao 
diálogo. E levando sempre uma mensagem de fé, 
de esperança, de tolerância, mas ninguém é bobo. 
Todo mundo sabe o que está acontecendo no 
Espírito Santo. E no momento oportuno a verdade 
vai prevalecer. As ideias, as ideias vão prevalecer. 

Eu tive deputados que até me pediram 
para assinar o meu projeto. Eu disse pode 
procurar na Mesa, na tramitação e assinar o 
projeto. 

 Hoje eu tenho certeza que a vontade 
soberana de cada deputado, o seu voto, mas a 
nossa missão é de paz, é de amor, é de 
tranquilidade e o diálogo vai continuar. 

Porque eu queria que cada um anotasse 
uma coisa importante, o orçamento do Tribunal 
de Justiça é de um bilhão de reais. Estamos 
discutindo apenas doze milhões de reais. E nós 
deputados, prefeitos, governador, podemos 
resolver isso com a maior facilidade. Os deputados 

federais, os senadores, com a maior 
tranquilidade.  

Ninguém quer que o Tribunal de Justiça 
desobedeça a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Nnguém! Nem o próprio Tribunal de Justiça, 
principalmente, que está fazendo tudo isso, 
segundo a decisão, em obediência à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Mas doze milhões perto de um bilhão de 
reais para tantas despesas, tantos problemas, não 
justifica o fechamento de vinte e sete comarcas, 
onde o povo precisa do juiz, precisa do promotor. 
Só não precisa do juiz e do promotor os marginais, 
aqueles que estão desviando dinheiro público; 
aqueles que são responsáveis pela desordem, pela 
bagunça, pelo barulho. Então, vamos ter 
paciência. 

E eu quero aqui terminar o meu discurso... 

 
O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Um 

aparte! Antes de V. Ex.ª terminar, me permite um 
aparte, deputado?  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Darei em seguida.  
Antes, eu quero dizer o seguinte, vamos 

trabalhar juntos, porque se houver vitória, será da 
Assembleia Legislativa, será das comarcas, será do 
Tribunal de Justiça, do Governo Estado, será de 
todos nós! Ninguém aqui está a serviço da 
individualização, de um ato pessoal daquele que 
quer aparecer mais ou aparecer menos. Eu vi 
muitos deputados, quase toda a maioria, fazer 
discurso, gritar, defender o direito das comarcas. 

Com esse pensamento, eu conclamo a união 
e quero dizer o seguinte: seja manso como a 
pomba, prudente como a serpente.  

Antes de concluir o meu discurso, ouço com 
muito prazer o aparte solicitado pelo deputado 
Doutor Hércules, o aniversariante de hoje, que 
luta pela vida. E eu quero aqui desejar a ele 
muitos anos de vida, muitas felicidades, porque 
ele merece.  

Ouço V. Ex.ª, deputado. 
 
O Sr. Doutor Hércules – (MDB) - Obrigado, 

deputado Theodorico Ferraço! Quero agradecer as 
palavras elogiosas e quero aproveitar e dar os 
parabéns pela sua luta, também da deputada 
Norma Ayub, deputada federal, tem lutado 
também em favor da não união das comarcas. 

Na verdade, nós, Ferraço, assim como você 
e vários deputados, nós não fizemos nenhuma 
crítica ao Tribunal de Justiça, pelo contrário, nós 
queremos ajudar o Tribunal de Justiça. E já até 
oferecemos, você mesmo falou, com relação à 
emenda, nós podemos abrir mão da metade das 
nossas emendas, que é de um milhão de reais, e 
destinar ao Tribunal de Justiça para que não feche 
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as comarcas. A gente sabe e a gente respeita ao 
máximo, o presidente do Tribunal sabe da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, ele está trabalhando no 
fio da navalha com relação a isso, ele tem suas 
razões também, mas nós estamos defendendo 
aqui o povo, especialmente o povo deficiente. 

Imagina quem mora lá em Cristal, lá no final 
de Pedro Canário, ter que ir à comarca em São 
Mateus ou em outro lugar? Na verdade é um 
sacrifício muito grande. Nós estamos, assim como 
Ferraço e quase todos os deputados - 
naturalmente todos os deputados –, estamos 
defendendo esse povo. Esse povo que já anda na 
cadeira de roda com tanta dificuldade, vai andar 
para mais longe, Presidente Adilson? 

Tenho certeza que o presidente Adilson 
também está imbuído nessa luta. Nada de ser 
contra o Tribunal, ser contra o presidente, nada 
disso! Estamos a favor do povo necessitado! 

Obrigado, deputado Theodorico! Obrigado, 
presidente Adilson Espindula! 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Obrigado, Doutor Hércules!  
Sei que o meu tempo está terminando, 

então eu quero aqui repetir: a luta continua! Nós 
vamos vencer essa luta, os deputados, os 
desembargadores, o Governo, e principalmente as 
vinte e sete comarcas. Através do diálogo, nós 
vamos vencer! Vamos ter que ter humildade para 
dialogar, para conversar, para discutir, porque 
ninguém é mais importante que o outro, ninguém 
é superior ao outro, nós somos todos iguais 
perante Deus, perante a Constituição. 

Um abraço para todos e vamos à luta! E 
sejam mansos como a pomba, prudentes como a 
serpente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON ESPINDULA 

– PTB) – Com a palavra o deputado Freitas. 
(Pausa) 

Deputado Freitas, consegue nos ouvir? 
O deputado Freitas me ligou que ele estava 

tendo um problema novamente na conexão. 
Deputado Freitas, nós não estamos te 

ouvindo. 
Deputado Freitas. (Pausa) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco as 
senhoras e os senhores deputados para a próxima, 
que será ordinária, híbrida, virtual e presencial, 

segunda-feira, dia 24 de maio de 2021, às 15h, 
para a qual designo: 

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA:  
A mesma pauta da presente sessão, exceto 

as matérias votadas hoje.  
Está encerrada a sessão. 

 
(Comunicamos que a pauta da 
próxima sessão ordinária híbrida – 
virtual e presencial – é a seguinte:  
Discussão única, nos termos do 
art. 66, § 6.º, da Constituição 
Estadual, do veto total aposto aos 
Projetos de Lei n.os 60/2021, 
61/2021, 339/2019, 550/2019 e 
54/2021; Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 16/2021;  
Discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei n.os 
21/2021, 132/2021, 155/2021, 
58/2021, 182/2021, 99/2021 e 
159/2021;    Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de 
Lei Complementar n.º 09/2021; 
Discussão única dos Projetos de 
Lei n.os 933/2019, 352/2019 e 
162/2019; Discussão especial em 
1.ª sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 06/2021;   
Discussão especial em 1.ª sessão, 
dos Projetos de Lei n.os 66/2021,  
69/2021 e 83/2021) 

 
  Encerra-se a sessão às dez horas e 
cinquenta e quatro minutos. 
 
 

*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não registrou 
presença o senhor deputado 
Vandinho Leite. 

 
*As inserções em negrito referem-
se às previsões regimentais 
relativas às fases ou às ocorrências 
desta sessão. 
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