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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADDO ESTADUAL GILDEVAN FERNANDES 

 
PROJETO DE LEI Nº 98/2018 

 
Dispõe sobre Direitos do 
Consumidor na utilização de 
serviço de estacionamento pago 
em Shoppings ou 
estabelecimentos comerciais 
congêneres.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º É direito do Consumidor cliente de 
Shopping Center ou de outros estabelecimentos 
comerciais congêneres que mantenham 
estacionamento pago, a carência de até 30 (trinta) 
minutos de permanência no local após ter 
efetuado o pagamento do estacionamento já 
utilizado. 
 
Art. 2º É direito do Consumidor cliente de 
Shopping Center ou de outros estabelecimentos 
comerciais congêneres que mantenham 
estacionamento pago, não pagar pelo serviço nos 
20 (vinte) primeiros minutos de utilização do 
serviço. 
 
Art. 3º Caso o cliente ultrapasse o tempo previsto 
nos artigos 1º e 2º desta Lei, passará a vigorar a 
tabela de preços utilizada normalmente pelo 
estabelecimento, ficando o cliente, desta forma, 
obrigado a pagar o estacionamento.  
 
Art. 4º Ficam os Shopping Centers e os 
estabelecimentos comerciais congêneres 
obrigados a divulgar o conteúdo desta lei por 
meio da colocação de cartazes ou banners 
eletrônicos em suas dependências.  
  
Art. 5º  Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 10 
de abril de 2018. 
 

GILDEVAN FERNANDES 
Deputado Estadual  PTB 

JUSTIFICATIVA 
 
O presente Projeto de Lei visa alcançar a política 
nacional das relações de consumo, que tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito a sua dignidade, proteção de 
seus interesses econômicos, bem como a 
transparência e harmonização dos interesses dos 
participantes das relações de consumo. Sempre 
reconhecendo a vulnerabilidade do consumidor no 
mercado de consumo e ação governamental no 
sentido de proteger efetivamente o consumidor.  
 
Temos plena consciência que esse projeto contribuirá  
bastante  para facilitar a vida dos consumidores do 
serviço de estacionamento em Shoppings Centers ou 
estabelecimentos comerciais congêneres, tornando a 
relação entre as partes mais justa. 
 
Desta forma, em face a relevância da presente 
proposta, é que tanto contamos com o apoio dos 
nobres pares para aprovação deste Projeto de Lei. 
 
 

 
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
MENSAGEM Nº 048/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 
as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 
09/2018, que 
frequentadores e a comercialização de ingressos em 
eventos realizados no Estado do Espírito Santo, e dá 

de autoria do Deputado 
Amaro Neto, aprovado nessa Casa, relacionado ao 
Projeto de Lei nº 297/2015, para cumprimento das 
formalidades constitucionais de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar e a análise técnica realizada 
pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor (PROCON), a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 
constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 
presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 
que seguem transcritos: 

 
Da violação ao princípio do Pacto 

Federativo e da competência legislativa 
municipal para legislar sobre assuntos 
de interesse local  artigos 18 e 30, I da 
CF. O autógrafo em foco se ocupa de 
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regrar a comercialização de ingressos 
em eventos realizados no Estado. 
Basta ver, para tanto, que tais 
preceptivos impõem obrigações, 
como a identificação dos 
compradores, que devem ser 
observadas pelos estabelecimentos 
que realizarem venda, 
comercialização, distribuição de 
cortesias e ordenação de qualquer 
outra natureza de ingressos. 
 

A questão que se impõe no presente caso 
é sobre a competência legislativa que 
deve reger a regulação normativa da 
atividade de comercialização dos 
ingressos nos eventos. Quanto a isso, o 
constituinte de 1988 acolheu o princípio 
da predominância do interesse, cabendo 
à União as matérias em que predomina 
o interesse geral, aos Estados as de 
predominante interesse regional e aos 
municípios os assuntos de interesse 
local.  

 

Assim, o art. 30 de nossa Constituição 
Federal edita as matérias que devem ser 
reguladas por cada ente federativo, que 
no tocante aos Municípios é assegurado 
a prerrogativa de editar normas sobre 
assuntos de interesse local (inciso I). 
Desta maneira, as normas locais se 
inserem, por isso mesmo, na órbita de 
competência constitucional dos 
Municípios, inerentes que são ao poder 
de polícia para o ordenamento da vida 
urbana. Sendo assim, tendo por fim a 
defesa do interesse local é 
predominantemente interesse da 
municipalidade, logo, competência 
implícita decorrente do art. 30, I da 
Constituição Federal (interesse local). 

 

Os dispositivos do presente autógrafo, 
ao determinarem a identificação dos 
adquirentes dos ingressos (art. 1º), a 
instituição de um banco de dados com 
nome, RG, CPF e limitando a 
quantidade de aquisição de ingressos 
por pessoa (art. 2º) e balizando a 
aplicação de tais regramentos apenas 
aos eventos cuja previsão de públicos 
seja inferior a 100 (cem) pessoas 
(parágrafo único, art. 1º), afeta a 
competência legislativa privativa do 
Município para assuntos de interesse 
local. 

Sem dúvidas, a atividade caracterizada 
pela fiscalização (polícia 
administrativa) das atividades dos 
responsáveis pelos eventos, incluindo as 
penalidades para quem for identificado 
como participante ou incitador de 
distúrbios no local do evento (art. 4º), é 
da alçada do Poder Municipal, que, 
consequentemente, detém competência 
legislativa exclusiva para dispor sobre 
tal tema.  

 

Nota-se, também, que com a invasão da 
competência legislativa de outro Ente 
federado (Município), as disposições do 
autógrafo ferem o Pacto Federativo, 
cláusula pétrea da ordem constitucional 
vigente, esculpida no art. 18 de nossa 
Carta Magna, e afronta o princípio da 
autonomia municipal (princípio 
constitucional sensível insculpido no art. 

 

 

Contudo, ao legislar sobre assunto de 
interesse predominantemente local o 
legislador estadual invadiu a 
competência legislativa privativa do 
Município, em afronta ao disposto no 
art. 30, I da CF, incorrendo em 
inconstitucionalidade formal, ferindo o 
princípio do Pacto Federativo (art. 18) e 
o princípio constitucional da autonomia 
municipal (art. 34, VII, c). 
 

Os vícios de constitucionalidade aqui 
apontados, por força do nexo de 
absoluta interdependência lógico-
jurídica com os demais dispositivos da 
proposição apresentada, gravam todo o 
Autógrafo de Lei n° 09/2018. 
Consoantes às considerações aqui 
expendidas, sugiro pelo veto do 
Autógrafo de Lei nº 09/2018, haja vista 
tratar-se sobre assunto de interesse 
local, e de competência legislativa 

 
 

Como se verifica, o presente Autógrafo 
incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 
ao disposto nos artigos 18 e 30, inciso I, da 
Constituição Federal, razão pela qual se impõe o veto 
jurídico total ao Autógrafo de Lei nº 009/2018, 
referente ao Projeto de Lei nº 297/2015. 

 
Vitória, 04 de abril de 2018. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 049/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 
as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 
12/2018, que 
patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito 

de autoria da Deputada Luzia Toledo, 
aprovado nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei 
nº 134/2017, para cumprimento das formalidades 
constitucionais de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 
constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 
presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 
que seguem transcritos: 

 

versar sobre a competência legislativa 
dos entes federados, elencou no corpo do 
seu art. 24 a competência concorrente da 
União, Estados e Distrito Federal para 
dispor mediante lei sobre a proteção do 
patrimônio histórico, artístico e cultural. 
Como se vê a salvaguarda do patrimônio 
histórico brasileiro constitui dever de 
todos os entes da Federação  e direito de 
todos os cidadãos.  

 

Segundo art. 23, incisos III, IV e V, da 
Constituição Federal, em se tratando de 
fiscalização, prevenção e recuperação do 
patrimônio, a competência é comum entre 
todos os entes da União. Assim, para 
assegurar esse direito dos brasileiros, a 
Constituição Federal, em seus art. 215 e 
216, define o que constitui patrimônio 
cultural e atribui ao Poder Público a 
tarefa de promover e proteger o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio 
de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e 
preservação.  

 

Logo, em uma primeira análise sob ótica 
formal, nada obsta que ato advindo do 
Poder Legislativo disponha sobre a 
proteção de bens como manifestações 
culturais ou mesmo como integrantes do 

patrimônio cultural brasileiro, posto que 
o art. 216, § 1º da Constituição Federal 
estabelece que o poder público tem o 
dever de protegê-los e em sede de tutela 
do patrimônio cultural vige o princípio da 
máxima amplitude dos instrumentos 
protetivos. Entretanto, tenho que a 
declaração não é a forma adequada de 
promover a proteção do patrimônio 
histórico cultural. O Patrimônio cultural 
pode ser entendido como o conjunto de 
bens materiais e imateriais de uma nação 

estabelecer diálogos temporais e 
espaciais relacionados àquela cultura, 
servindo de testemunho e de referência às 

possuírem este valor incondicional 
inerente a bens públicos, são merecedores 
de tutela especial por parte do ente 
Estatal. 

 

O bem imaterial, por sua vez é aquele 
intangível, essencialmente formador da 
cultura de um povo, qual seja, seus 
costumes, crenças, danças, etc. Em outras 
palavras, o patrimônio cultural imaterial 
é também parte do meio ambiente e 
requer a devida preservação. Uma vez 
que é passado de geração a geração, é 
mister proporcionar-lhe meios para 
conservá-lo. Assim, o principal meio 
efetivo para tanto é o registro. Já o 
registro dos bens imateriais foi instituído 
pelo Decreto Lei nº 3551/00, que também 
deu origem ao Programa Nacional do 
Patrimônio Imaterial - PNPI. Trata-se, 
portanto, de instrumento de natureza 
preventiva, previsto no artigo 216, § 1º, 
da Constituição Federal, sendo 
regulamentado pelo mencionado decreto.  

 

Segundo art. 1º, § 1º do Decreto 3551/00, 
os bens culturais imateriais são 
registrados de acordo com suas 
características em um dos quatro Livros 
existentes para o ato. Assim, o registro 
enseja a realização de inventário de 
referência cultural, que permite o 
mapeamento dessas manifestações no 
território e, com estes dados, se pode 
desenvolver uma política nacional de 
registro e valorização.  

 

No que concerne a competência para 
provocar a instauração do procedimento 
de registro, o Decreto 3551/00 traz dentre 
os legitimados as Secretarias de Estado, 
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de Município e do Distrito Federal. O 
efeito pretendido pelo autógrafo de lei em 

patrimônio histórico cultural imaterial, 
não poder ser alcançado por ausência de 
legitimidade da Assembleia Legislativa 
para dispor sobre a matéria por meio de 
projeto de lei ordinária. Neste ponto, 
torna-se importante destacar o art. 3º e 
seus parágrafos que trazem todo o 
procedimento para reconhecimento de 
patrimônio histórico, desde a proposta até 
o efetivo registro. Assim, a simples 
declaração por meio de lei ordinária a 

histórico cultural imaterial, sob o abrigo 
dos art. 215 e 216 da CF, não constitui 
instrumento hábil para a busca da 
proteção, conservação, preservação e 
promoção dos bens culturais, materiais 
ou imateriais, sejam eles públicos ou 
privados, independentemente da 
existência prévia de ato administrativo 
declaratório de seu valor referencial. 

 

O ato legislativo pode reconhecer a 
relevância da expressão cultural, sem, 
contudo, categorizar tal bem como 
Patrimônio Cultural Imaterial, resultado 
que decorre da análise de dados, 
pesquisas e aplicação do Registro de Bens 
Culturais Imateriais. A Constituição 
deixou claro em seu art. 216, § 1º, 
mediante uma enumeração meramente 
exemplificativa, que o rol de instrumentos 
de preservação do patrimônio cultural é 
amplo, podendo ser ele protegido por 
meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de 

pública a gestão da documentação 
governamental e as providências para 
franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem (§ 2º, art. 216, CF). 

 

A edição de lei que confere a declaração 
de patrimônio histórico cultural imaterial, 
sem obedecer aos regramentos 
necessários, dispostos no Decreto nº 
3551/00, à preservação do patrimônio a 
que se quer conferir tal título, não atende 
corretamente ao interesse público, motivo 
pelo qual sugerimos o seu veto integral. 
Conclui-se que o autógrafo nº 12/2018 
deve ser objeto de veto total, conforme 

 

Importante ainda destacar que o autógrafo de 
lei em exame também foi submetido à apreciação da 
Secretaria de Estado de Cultura (SECULT) que 
considerou válida a iniciativa que visa valorizar essa 
prática esportiva, aumentar a visibilidade do nosso 
Estado e fomentar ainda mais o turismo, porém tal 
medida esbarra na determinação disposta na Lei 
Estadual nº 6.237/2000, que institui esse tipo de 
Registro como prerrogativa do Conselho Estadual de 
Cultura. 

 

Como se verifica, o presente Autógrafo 
incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 
ao disposto no artigo 63, inciso VI, da Constituição 
Estadual, razão pela qual se impõe o veto jurídico 
total ao Autógrafo de Lei nº 012/2018, referente ao 
Projeto de Lei nº 134/2017. 

 
Vitória, 04 de abril de 2018. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 050/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º e § 3º da Constituição 
Estadual, as razões do VETO PARCIAL ao inciso 
II do Artigo 1°  do Autógrafo de Lei nº 31/2018, 

Fixa os subsídios do Governador, do Vice-
de autoria 

da Mesa Diretora, referente ao Projeto de Lei nº 
85/2018, para cumprimento das formalidades 
constitucionais de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, e a observância às disposições 
da Constituição, em decorrência da atual conjuntura 
econômica do País, com reflexos em nosso Estado, 
não se configura oportuna a decisão de reajustar os 
subsídios dos Agentes Políticos a partir de janeiro de 
2019, nas proporções apresentadas, razão pela qual se 
impõe a decisão do veto parcial ao presente 
Autógrafo, que ora submeto à apreciação dessa Casa 
de Leis. 

 
Vitória, 06 de abril de 2018. 

 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
MENSAGEM Nº 051/2018 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Altera a 

Lei nº 4.507, de 07 de janeiro de 1991, que 
transformou a Reserva Biológica Estadual de 
Mestre Álvaro e o Parque Florestal em Área de 
Proteção Ambiental Estadual de Mestre Álvaro  

 
 
A alteração proposta visa retificar as 

dimensões da Área de Proteção Ambiental - APA 
Estadual de Mestre Álvaro, constantes da Lei nº 
4.507, de 1991, passando de 3.470 hectares para 
2.389,6639 hectares, bem como incluir a planta 
planimétrica e o memorial descritivo, com 
respectivo levantamento topográfico atual. 

 
 
A atualização faz-se necessária em razão 

das novas dimensões apuradas em levantamento 
topográfico, promovido pelo Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo  
IDAF, em 2008, que contou com a utilização de 
equipamentos de GPS, permitindo, assim, delimitar 
a área com maior precisão.  

 
 
Importante observar que o novo 

levantamento realizado pelo IDAF respeitou a área 
de 2.388,67 hectares, delineada na primeira 
medição, ocorrida entre os anos de 1978/1979, em 
consonância com o disposto na parte final do §1ºdo 
art. 1º da Lei nº 3.075, de 09 de agosto de 1976. 

 
 
Ademais, considerando a convergência de 

interesses manifestada pelo município de Serra, 
propõe-se, também, a possibilidade de 
transferência da administração da Área de Proteção 
Ambiental Estadual de Mestre Álvaro para o 
referido ente municipal.   

 

 
Diante das considerações acima expostas, 

Senhor Presidente e Senhores Deputados, solicito o 
empenho de Vossas Excelências no sentido de 
aprovar o presente Projeto de Lei. 

Vitória, 10 de abril 2018. 
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 99/2018 
 

Altera a Lei nº 4.507, de 07 de 
janeiro de 1991, que transformou 
a Reserva Biológica Estadual de 
Mestre Álvaro e o Parque 
Florestal em Área de Proteção 
Ambiental Estadual de Mestre 
Álvaro. 

 
 
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 4.507, de 07 de janeiro 
de 1991, que transformou a Reserva Biológica 
Estadual de Mestre Álvaro e o Parque Florestal em 
Área de Proteção Ambiental Estadual de Mestre 
Álvaro, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
 
Art. 1º Ficam transformados a 

Reserva Biológica Estadual de 
Mestre Álvaro e o Parque Florestal, 
cuja criação foi autorizada pela Lei 
nº 3.075, de 09 de agosto de 1976, 
em Área de Proteção Ambiental 
Estadual de Mestre Álvaro, com 
área 23.896.639,45m² e perímetro 
de 24.962,997m, conforme planta 
topográfica e memorial descritivo, 
constantes nos Anexos I e II desta 

(NR) 
 
 
Art. 2º O art. 3º da Lei nº 4.507, de 1991, passa a 
vigorar acrescido do parágrafo único com a 
seguinte redação: 
 
 

(...) 
Parágrafo único. A administração 
da Área de Proteção Ambiental 
Estadual de Mestre Álvaro poderá 
ser transferida para o Município da 
Serra, por meio de parceria 
específica a ser celebrada entre as 
partes que definirá os limites de 

 . (NR)   
 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 4.507, de 1991 

 

PLANTA PLANIMÉTRICA 
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a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 

4.507, de 1991 
 

M E M O R I A L    D E S C R I T I V O 
 
Imóvel: APA de Mestre Álvaro 
Município: Serra 
UF: Espírito Santo 
Área (ha): 23.896.639,45 ha.
 Perímetro:
 24.962.997 m. 
 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de 
coordenadas N 7772180.270 m. e E 361133.190 m., 
situado no limite com Rostand Reyne Castelo, 
deste, segue com azimute de 142°30'51,745" e 
distância de 134.015 m., confrontando neste trecho 
com Gilvert Piazzorolo, até o vértice 2, de 
coordenadas N 7772074.600 m. e E 361215.579 m.;  
deste, segue com azimute de 142°30'04,976" e 
distância de 77.567 m., confrontando neste trecho 
com Gilvert Piazzorolo, até o vértice 3, de 
coordenadas N 7772013.446 m. e E 361263.278 m.;  
deste, segue com azimute de 117°07'12,941" e 
distância de 39.227 m., confrontando neste trecho 
com Gilvert Piazzorolo, até o vértice 4, de 
coordenadas N 7771995.854 m. e E 361298.334 m.;  
deste, segue com azimute de 179°41'26,154" e 
distância de 198.120 m., confrontando neste trecho 
com Gilvert Piazzorolo, até o vértice 5, de 
coordenadas N 7771797.776 m. e E 361300.975 m.;  
deste, segue com azimute de 44°49'14,465" e 
distância de 301.161 m., confrontando neste trecho 
com Gilvert Piazzorolo, até o vértice 6, de 
coordenadas N 7772013.046 m. e E 361511.522 m.;  
deste, segue com azimute de 74°25'41,031" e 
distância de 112.002 m., confrontando neste trecho 
com Gilvert Piazzorolo, até o vértice 7, de 
coordenadas N 7772043.966 m. e E 361619.146 m.;  
deste, segue com azimute de 141°26'47,600" e 
distância de 95.210 m., confrontando neste trecho 
com Clube Capixaba de Golfe , até o vértice 8, de 
coordenadas N 7771969.997 m. e E 361679.073 m.;  
deste, segue com azimute de 28°41'29,588" e 
distância de 37.588 m., confrontando neste trecho 
com Clube Capixaba de Golfe, até o vértice 1, de 
coordenadas N 7772003.112 m. e E 361696.855 m.;  
deste, segue com azimute de 127°25'18,341" e 
distância de 56.067 m., confrontando neste trecho 
com Clube Capixaba de Golfe, até o vértice 10, de 
coordenadas N 7771969.399 m. e E 361741.638 m.;  
deste, segue com azimute de 46°14'23,692" e 
distância de 163.271 m., confrontando neste trecho 
com Clube Capixaba de Golfe, até o vértice 11, de 
coordenadas N 7772083.236 m. e E 361858.643 m.; 
deste, segue com azimute de 97°40'21,569" e 
distância de 175.378 m., confrontando neste trecho 
com Clube Capixaba de Golfe, até o vértice 12, de 
coordenadas N 7772061.213 m. e E 362032.597 m.;  

deste, segue com azimute de 101°04'52,655" e 
distância de 85.856 m., confrontando neste trecho 
com Clube Capixaba de Golfe, até o vértice 13, de 
coordenadas N 7772045.379 m. e E 362116.969 m.;  
deste, segue com azimute de 69°03'46,260" e 
distância de 178.623 m., confrontando neste trecho 
com Clube Capixaba de Golfe, até o vértice 14, de 
coordenadas N 7772110.521 m. e E 362283.261 m.;  
deste, segue com azimute de 72°48'45,743" e 
distância de 110.263 m., confrontando neste trecho 
com Clube Capixaba de Golfe, até o vértice 15, de 
coordenadas N 7772143.932 m. e E 362388.320 m.;  
deste, segue com azimute de 111°09'02,684" e 
distância de 32.770 m., confrontando neste trecho 
com Clube Capixaba de Golfe , até o vértice 16, de 
coordenadas N 7772132.346 m. e E 362418.972 m.;  
deste, segue com azimute de 135°51'37,074" e 
distância de 163.316 m., confrontando neste trecho 
com Clube Capixaba de Golfe, até o vértice 17, de 
coordenadas N 7772016.074 m. e E 362533.614 m.;  
deste, segue com azimute de 82°33'21,758" e 
distância de 34.069 m., confrontando neste trecho 
com Clube Capixaba de Golfe, até o vértice 18, de 
coordenadas N 7772020.753 m. e E 362567.347 m.;  
deste, segue com azimute de 180°50'34,074" e 
distância de 102.890 m., confrontando neste trecho 
com Pequena Comunidade de Jesus, até o vértice 
19, de coordenadas N 7771917.880 m. e E 
362566.646 m.;  deste, segue com azimute de 
148°33'42,018" e distância de 219.340 m., 
confrontando neste trecho com Pequena 
Comunidade de Jesus, até o vértice 20, de 
coordenadas N 7771731.683 m. e E 362682.508 m.;  
deste, segue com azimute de 112°22'49,198" e 
distância de 229.984 m., confrontando neste trecho 
com Victor Edson Ferreira Rodrigues , até o 
vértice 21, de coordenadas N 7771645.811 m. e E 
362895.822 m.; deste, segue com azimute de 
42°51'06,967" e distância de 141.874 m., 
confrontando neste trecho com Moisés Tarcísio 
Falqueto, até o vértice 22, de coordenadas N 
7771750.560 m. e E 362991.474 m.;  deste, segue 
com azimute de 85°16'33,550" e distância de 759.816 
m., confrontando neste trecho com Moisés Tarcísio 
Falqueto, até o vértice 29, de coordenadas N 
7771819.089 m. e E 363748.062 m.;  deste, segue 
com azimute de 142°09'17,488" e distância de 
486.948 m., confrontando neste trecho com J.A Silva 
Empreendimentos Imobiliários , até o vértice 30, 
de coordenadas N 7771436.979 m. e E 364049.769 
m.;  deste, segue com azimute de 151°51'08,425" e 
distância de 331.713 m., confrontando neste trecho 
com Locival Teixeira Corrêa Fagundes, até o 
vértice 31, de coordenadas N 7771145.782 m. e E 
364208.508 m.;  deste, segue com azimute de 
123°10'06,339" e distância de 334.498 m., 
confrontando neste trecho com Locival Teixeira 
Corrêa Fagundes, até o vértice 32, de coordenadas 
N 7770965.000 m. e E 364489.875 m.;  deste, segue 
com azimute de 115°08'44,722" e distância de 
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238.452 m., confrontando neste trecho com Locival 
Teixeira Corrêa Fagundes, até o vértice 33, de 
coordenadas N 7770865.375 m. e E 364706.476 m.;  
deste, segue com azimute de 141°35'36,537" e 
distância de 531.321 m., confrontando neste trecho 
com João Cimar Brandão, até o vértice 34, de 
coordenadas N 7770451.677 m. e E 365039.728 m.;  
deste, segue com azimute de 88°02'02,572" e 
distância de 411.306 m., confrontando neste trecho 
com Lourdes Ribeiro, até o vértice 35, de 
coordenadas N 7770468.977 m. e E 365450.602 m.;  
deste, segue com azimute de 62°07'33,013" e 
distância de 346.420 m., confrontando neste trecho 
com Lourdes Ribeiro, até o vértice 36, de 
coordenadas N 7770633.279 m. e E 365755.507 m.;  
deste, segue com azimute de 58°05'18,132" e 
distância de 182.784 m., confrontando neste trecho 
com Lourdes Ribeiro, até o vértice 37, de 
coordenadas N 7770731.082 m. e E 365909.888 m.;  
deste, segue com azimute de 158°51'02,369" e 
distância de 333.658 m., confrontando neste trecho 
com Lourdes Ribeiro, até o vértice 38, de 
coordenadas N 7770420.887 m. e E 366032.647 m.;  
deste, segue com azimute de 158°51'14,090" e 
distância de 141.574 m., confrontando neste trecho 
com Contek Eng S.A, até o vértice 39, de 
coordenadas N 7770289.272 m. e E 366084.729 m.;  
deste, segue com azimute de 150°31'44,721" e 
distância de 200.004 m., confrontando neste trecho 
com Contek Eng S.A, até o vértice 40, de 
coordenadas N 7770115.939 m. e E 366184.449 m.;  
deste, segue com azimute de 141°33'27,584" e 
distância de 155.458 m., confrontando neste trecho 
com Herdeiros de Alberto e José  Cribari, até o 
vértice 41, de coordenadas N 7769994.949 m. e E 
366282.022 m.;  deste, segue com azimute de 
132°19'36,037" e distância de 141.628 m., 
confrontando neste trecho com Herdeiros de 
Alberto e José  Cribari, até o vértice 42, de 
coordenadas N 7769900.414 m. e E 366387.440 m.;  
deste, segue com azimute de 159°17'00,681" e 
distância de 295.069 m., confrontando neste trecho 
com Herdeiros de Alberto e José  Cribari, até o 
vértice 43, de coordenadas N 7769625.281 m. e E 
366493.915 m.;  deste, segue com azimute de 
302°55'51,516" e distância de 47.834 m., 
confrontando neste trecho com Tervap Pitanga 
Mineração e Pavimentação Ltda, até o vértice 44, 
de coordenadas N 7769650.968 m. e E 366453.580 
m.;  deste, segue com azimute de 275°13'46,273" e 
distância de 96.083 m., confrontando neste trecho 
com Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação 
Ltda, até o vértice 45, de coordenadas N 
7769658.994 m. e E 366357.850 m.;  deste, segue 
com azimute de 253°11'41,395" e distância de 
243.604 m., confrontando neste trecho com Tervap 
Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda, até o 
vértice 46, de coordenadas N 7769586.781 m. e E 
366125.236 m.;  deste, segue com azimute de 
178°14'47,240" e distância de 36.033 m., 

confrontando neste trecho com Tervap Pitanga 
Mineração e Pavimentação Ltda, até o vértice 47, 
de coordenadas N 7769550.783 m. e E 366126.615 
m.;  deste, segue com azimute de 141°05'39,603" e 
distância de 105.694 m., confrontando neste trecho 
com Tervap Pitanga Mineração e Pavimentação 
Ltda, até o vértice 48, de coordenadas N 
7769469.058 m. e E 366193.621 m.;  deste, segue 
com azimute de 138°11'40,739" e distância de 
240.150 m., confrontando neste trecho com Tervap 
Pitanga Mineração e Pavimentação Ltda, até o 
vértice 49, de coordenadas N 7769291.320 m. e E 
366355.055 m.;  deste, segue com azimute de 
232°47'32,695" e distância de 78.597 m., 
confrontando neste trecho com Tervas Pitanga 
Mineração e Pavimentação Ltda , até o vértice 50, 
de coordenadas N 7769243.315 m. e E 366292.828 
m.;  deste, segue com azimute de 249°25'23,616" e 
distância de 149.834 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 51, de 
coordenadas N 7769189.590 m. e E 366152.994 m.;  
deste, segue com azimute de 332°19'38,604" e 
distância de 24.982 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 52, de 
coordenadas N 7769211.616 m. e E 366141.217 m.;  
deste, segue com azimute de 281°04'43,263" e 
distância de 126.252 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 53, de 
coordenadas N 7769234.919 m. e E 366017.156 m.;  
deste, segue com azimute de 195°53'47,606" e 
distância de 63.808 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 54, de 
coordenadas N 7769173.428 m. e E 366000.157 m.;  
deste, segue com azimute de 219°28'42,115" e 
distância de 38.050 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 55, de 
coordenadas N 7769143.880 m. e E 365976.203 m.;  
deste, segue com azimute de 323°39'21,167" e 
distância de 193.561 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 56, de 
coordenadas N 7769298.872 m. e E 365860.314 m.;  
deste, segue com azimute de 60°16'28,621" e 
distância de 33.595 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano -PMS, até o vértice 57, de 
coordenadas N 7769315.747 m. e E 365889.349 m.; 
deste, segue com azimute de 315°34'02,846" e 
distância de 84.345 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 58, de 
coordenadas N 7769375.512 m. e E 365829.853 m.;  
deste, segue com azimute de 268°19'01,686" e 
distância de 61.213 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 59, de 
coordenadas N 7769373.236 m. e E 365768.691 m.;  
deste, segue com azimute de 195°26'08,423" e 
distância de 21.071 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano -PMS 0, até o vértice 60, de 
coordenadas N 7769352.890 m. e E 365763.240 m.;  
deste, segue com azimute de 174°54'30,816" e 
distância de 18.771 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 61, de 
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coordenadas N 7769334.214 m. e E 365765.049 m.;  
deste, segue com azimute de 201°34'19,347" e 
distância de 27.857 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 62, de 
coordenadas N 7769308.226 m. e E 365755.013 m.;  
deste, segue com azimute de 150°10'02,177" e 
distância de 307.555 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 63, de 
coordenadas N 7769042.665 m. e E 365910.042 m.;  
deste, segue com azimute de 176°28'40,687" e 
distância de 176.774 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 64, de 
coordenadas N 7768866.353 m. e E 365922.256 m.;  
deste, segue com azimute de 225°40'37,985" e 
distância de 69.069 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 65, de 
coordenadas N 7768817.716 m. e E 365873.228 m.;  
deste, segue com azimute de 289°44'19,436" e 
distância de 108.599 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 66, de 
coordenadas N 7768853.596 m. e E 365770.753 m.;  
deste, segue com azimute de 212°01'47,693" e 
distância de 112.775 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano  PMS, até o vértice 67, de 
coordenadas N 7768757.553 m. e E 365711.692 m.;  
deste, segue com azimute de 156°15'44,248" e 
distância de 74.302 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 68, de 
coordenadas N 7768689.782 m. e E 365742.123 m.;  
deste, segue com azimute de 218°29'26,757" e 
distância de 35.816 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 69, de 
coordenadas N 7768661.576 m. e E 365720.048 m.;  
deste, segue com azimute de 202°55'12,156" e 
distância de 34.507 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 70, de 
coordenadas N 7768629.697 m. e E 365706.864 m.;  
deste, segue com azimute de 195°46'36,235" e 
distância de 134.158 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano -  PMS, até o vértice 71, de 
coordenadas N 7768500.339 m. e E 365671.390 m.;  
deste, segue com azimute de 231°12'05,501" e 
distância de 37.361 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS , até o vértice 72, de 
coordenadas N 7768476.712 m. e E 365642.455 m.;  
deste, segue com azimute de 250°09'58,512" e 
distância de 77.719 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 73, de 
coordenadas N 7768449.780 m. e E 365569.574 m.;  
deste, segue com azimute de 254°01'51,135" e 
distância de 19.362 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 74, de 
coordenadas N 7768444.305 m. e E 365551.000 m.;  
deste, segue com azimute de 266°08'24,852" e 
distância de 108.625 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS , até o vértice 75, de 
coordenadas N 7768436.159 m. e E 365442.702 m.;  
deste, segue com azimute de 265°18'54,638" e 
distância de 69.029 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 76, de 

coordenadas N 7768429.993 m. e E 365373.957 m.;  
deste, segue com azimute de 271°01'00,587" e 
distância de 145.173 m., confrontando neste trecho 
com Perímetro Urbano - PMS, até o vértice 77, de 
coordenadas N 7768431.437 m. e E 365228.820 m.;  
deste, segue com azimute de 258°46'20,512" e 
distância de 56.406 m., confrontando neste trecho 
com Antônio Carlos, até o vértice 78, de 
coordenadas N 7768420.027 m. e E 365173.588 m.;  
deste, segue com azimute de 198°32'21,099" e 
distância de 61.670 m., confrontando neste trecho 
com Antônio Carlos , até o vértice 79, de 
coordenadas N 7768361.422 m. e E 365154.438 m.;  
deste, segue com azimute de 228°33'07,502" e 
distância de 115.873 m., confrontando neste trecho 
com Antônio Carlos, até o vértice 80, de 
coordenadas N 7768284.061 m. e E 365068.197 m.;  
deste, segue com azimute de 225°34'03,579" e 
distância de 155.895 m., confrontando neste trecho 
com Ericson Teixeira Duarte, até o vértice 81, de 
coordenadas N 7768174.083 m. e E 364957.751 m.;  
deste, segue com azimute de 190°04'16,292" e 
distância de 49.708 m., confrontando neste trecho 
com Ericson Teixeira Duarte 0, até o vértice 82, de 
coordenadas N 7768125.082 m. e E 364949.444 m.;  
deste, segue com azimute de 173°52'39,117" e 
distância de 237.651 m., confrontando neste trecho 
com Ericson Teixeira Duarte 0, até o vértice 83, de 
coordenadas N 7767889.026 m. e E 364976.624 m.;  
deste, segue com azimute de 121°16'57,024" e 
distância de 67.258 m., confrontando neste trecho 
com Ericson Teixeira Duarte, até o vértice 84, de 
coordenadas N 7767854.558 m. e E 365034.360 m.;  
deste, segue com azimute de 133°10'44,895" e 
distância de 22.890 m., confrontando neste trecho 
com Ericson Teixeira Duarte , até o vértice 85, de 
coordenadas N 7767839.033 m. e E 365051.174 m.;  
deste, segue com azimute de 147°30'10,338" e 
distância de 99.539 m., confrontando neste trecho 
com Ericson Teixeira Duarte, até o vértice 86, de 
coordenadas N 7767755.506 m. e E 365105.294 m.;  
deste, segue com azimute de 156°10'55,148" e 
distância de 248.380 m., confrontando neste trecho 
com Ericson Teixeira Duarte, até o vértice 87, de 
coordenadas N 7767529.109 m. e E 365207.335 m.;  
deste, segue com azimute de 167°16'26,356" e 
distância de 44.026 m., confrontando neste trecho 
com Ericson Teixeira Duarte 0, até o vértice 88, de 
coordenadas N 7767486.246 m. e E 365217.373 m.;  
deste, segue com azimute de 199°36'38,646" e 
distância de 29.765 m., confrontando neste trecho 
com Ericson Teixeira Duarte, até o vértice 89, de 
coordenadas N 7767458.139 m. e E 365207.600 m.;  
deste, segue com azimute de 159°51'39,896" e 
distância de 59.712 m., confrontando neste trecho 
com João Carlos Ribeiro, até o vértice 90, de 
coordenadas N 7767402.247 m. e E 365228.588 m.;  
deste, segue com azimute de 215°01'28,795" e 
distância de 360.984 m., confrontando neste trecho 
com João Carlos Ribeiro, até o vértice 91, de 
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coordenadas N 7767105.090 m. e E 365023.748 m.;  
deste, segue com azimute de 219°37'32,509" e 
distância de 362.656 m., confrontando neste trecho 
com João Carlos Ribeiro, até o vértice 92, de 
coordenadas N 7766824.016 m. e E 364794.683 m.;  
deste, segue com azimute de 247°30'21,864" e 
distância de 92.761 m., confrontando neste trecho 
com Aluízio Sá dos Santos, até o vértice 93, de 
coordenadas N 7766787.873 m. e E 364709.265 m.;  
deste, segue com azimute de 248°44'12,613" e 
distância de 71.137 m., confrontando neste trecho 
com Furnas Centrais Elétricas, até o vértice 94, de 
coordenadas N 7766761.564 m. e E 364643.187 m.;  
deste, segue com azimute de 243°16'20,372" e 
distância de 297.528 m., confrontando neste trecho 
com Furnas Centrais Elétricas, até o vértice 95, de 
coordenadas N 7766625.703 m. e E 364378.548 m.;  
deste, segue com azimute de 315°36'50,938" e 
distância de 466.073 m., confrontando neste trecho 
com Espólio de José Nunes Pereira, até o vértice 
96, de coordenadas N 7766956.162 m. e E 
364049.998 m.;  deste, segue com azimute de 
273°20'47,632" e distância de 189.555 m., 
confrontando neste trecho com Espólio de José 
Nunes Pereira, até o vértice 97, de coordenadas N 
7766965.740 m. e E 363860.715 m.;  deste, segue 
com azimute de 240°48'08,705" e distância de 
580.214 m., confrontando neste trecho com Espólio 
de José Nunes Pereira, até o vértice 98, de 
coordenadas N 7766678.777 m. e E 363356.550 m.;  
deste, segue com azimute de 239°54'21,601" e 
distância de 273.273 m., confrontando neste trecho 
com Espólio de José Nunes Pereira, até o vértice 
99, de coordenadas N 7766539.916 m. e E 
363121.242 m.;  deste, segue com azimute de 
323°27'33,342" e distância de 441.311 m., 
confrontando neste trecho com Espólio de José 
Nunes Pereira, até o vértice 100, de coordenadas N 
7766892.336 m. e E 362855.743 m.;  deste, segue 
com azimute de 293°47'13,818" e distância de 
535.293 m., confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
101, de coordenadas N 7767104.329 m. e E 
362364.308 m.;  deste, segue com azimute de 
245°08'22,734" e distância de 215.286 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
102, de coordenadas N 7767012.294 m. e E 
362169.731 m.;  deste, segue com azimute de 
175°24'47,448" e distância de 116.871 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
103, de coordenadas N 7766895.891 m. e E 
362180.003 m.;  deste, segue com azimute de 
311°18'03,105" e distância de 29.775 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda , até o vértice 
104, de coordenadas N 7766915.355 m. e E 
362157.477 m.;  deste, segue com azimute de 
325°09'59,644" e distância de 118.317 m., 

confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
105, de coordenadas N 7767011.922 m. e E 
362089.140 m.;  deste, segue com azimute de 
278°07'28,452" e distância de 45.343 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
106, de coordenadas N 7767017.972 m. e E 
362044.205 m.;  deste, segue com azimute de 
222°18'16,796" e distância de 20.328 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
107, de coordenadas N 7767002.826 m. e E 
362030.646 m.;  deste, segue com azimute de 
268°23'26,150" e distância de 59.949 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
108, de coordenadas N 7767000.669 m. e E 
361970.752 m.;  deste, segue com azimute de 
307°10'53,194" e distância de 86.488 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
109, de coordenadas N 7767052.378 m. e E 
361901.435 m.;  deste, segue com azimute de 
318°17'35,234" e distância de 57.157 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
110, de coordenadas N 7767094.741 m. e E 
361863.075 m.;  deste, segue com azimute de 
254°37'16,424" e distância de 60.662 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
111, de coordenadas N 7767078.189 m. e E 
361804.727 m.;  deste, segue com azimute de 
283°12'02,056" e distância de 37.541 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda 00, até o 
vértice 112, de coordenadas N 7767086.473 m. e E 
361768.118 m.;  deste, segue com azimute de 
293°19'51,621" e distância de 47.112 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda , até o vértice 
113, de coordenadas N 7767104.784 m. e E 
361724.717 m.;  deste, segue com azimute de 
316°55'19,108" e distância de 34.573 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
114, de coordenadas N 7767129.840 m. e E 
361700.912 m.;  deste, segue com azimute de 
267°26'33,718" e distância de 88.066 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
115, de coordenadas N 7767125.210 m. e E 
361612.984 m.;  deste, segue com azimute de 
314°06'37,912" e distância de 26.182 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
116, de coordenadas N 7767143.283 m. e E 
361594.037 m.;  deste, segue com azimute de 
306°06'30,981" e distância de 82.590 m., 
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confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
117, de coordenadas N 7767191.409 m. e E 
361526.938 m.;  deste, segue com azimute de 
332°00'25,211" e distância de 47.720 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
118, de coordenadas N 7767233.365 m. e E 
361504.210 m.;  deste, segue com azimute de 
322°57'53,363" e distância de 57.973 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
119, de coordenadas N 7767279.347 m. e E 
361468.928 m.;  deste, segue com azimute de 
283°37'13,865" e distância de 90.081 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
120, de coordenadas N 7767299.860 m. e E 
361381.226 m.;  deste, segue com azimute de 
264°22'54,081" e distância de 22.772 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
121, de coordenadas N 7767297.448 m. e E 
361358.585 m.;  deste, segue com azimute de 
256°00'03,122" e distância de 66.382 m., 
confrontando neste trecho com J M 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, até o vértice 
122, de coordenadas N 7767280.879 m. e E 
361294.323 m.;  deste, segue com azimute de 
345°30'21,795" e distância de 182.115 m., 
confrontando neste trecho com Fernando Cesar 
Nunes Pereira, até o vértice 123, de coordenadas N 
7767456.799 m. e E 361247.342 m.;  deste, segue 
com azimute de 341°46'15,515" e distância de 
131.418 m., confrontando neste trecho com 
Fernando Cesar Nunes Pereira, até o vértice 124, 
de coordenadas N 7767581.268 m. e E 361205.235 
m.;  deste, segue com azimute de 302°31'14,992" e 
distância de 85.161 m., confrontando neste trecho 
com Fernando Cesar Nunes Pereira, até o vértice 
125, de coordenadas N 7767626.469 m. e E 
361133.084 m.;  deste, segue com azimute de 
258°30'20,768" e distância de 33.563 m., 
confrontando neste trecho com Fernando Cesar 
Nunes Pereira, até o vértice 126, de coordenadas N 
7767619.515 m. e E 361100.252 m.;  deste, segue 
com azimute de 298°50'35,190" e distância de 
192.591 m., confrontando neste trecho com 
Fernando Cesar Nunes Pereira, até o vértice 127, 
de coordenadas N 7767711.057 m. e E 360930.842 
m.;  deste, segue com azimute de 326°05'40,203" e 
distância de 551.271 m., confrontando neste trecho 
com Fernando Cesar Nunes Pereira, até o vértice 
128, de coordenadas N 7768166.043 m. e E 
360619.724 m.;  deste, segue com azimute de 
346°11'15,840" e distância de 415.468 m., 
confrontando neste trecho com Fernando Cesar 
Nunes Pereira, até o vértice 129, de coordenadas N 
7768568.615 m. e E 360517.310 m.;  deste, segue 
com azimute de 234°51'15,457" e distância de 

369.599 m., confrontando neste trecho com 
Fernando Cesar Nunes Pereira, até o vértice 130, 
de coordenadas N 7768353.472 m. e E 360216.861 
m.;  deste, segue com azimute de 296°54'57,066" e 
distância de 50.941 m., confrontando neste trecho 
com Fernando Cesar Nunes Pereira, até o vértice 
131, de coordenadas N 7768376.157 m. e E 
360171.260 m.;  deste, segue com azimute de 
315°54'59,461" e distância de 89.968 m., 
confrontando neste trecho com Fernando Cesar 
Nunes Pereira , até o vértice 132, de coordenadas N 
7768440.269 m. e E 360108.157 m.;  deste, segue 
com azimute de 328°09'19,795" e distância de 
200.445 m., confrontando neste trecho com 
Fernando Cesar Nunes Pereira, até o vértice 133, 
de coordenadas N 7768609.657 m. e E 360001.053 
m.;  deste, segue com azimute de 346°13'57,662" e 
distância de 71.938 m., confrontando neste trecho 
com Fernando Cesar Nunes Pereira, até o vértice 
134, de coordenadas N 7768679.375 m. e E 
359983.368 m.;  deste, segue com azimute de 
300°56'33,055" e distância de 80.507 m., 
confrontando neste trecho com Fernando Cesar 
Nunes Pereira, até o vértice 135, de coordenadas N 
7768720.210 m. e E 359914.000 m.;  deste, segue 
com azimute de 264°26'48,583" e distância de 41.133 
m., confrontando neste trecho com Fernando Cesar 
Nunes Pereira, até o vértice 136, de coordenadas N 
7768715.901 m. e E 359873.100 m.;  deste, segue 
com azimute de 342°07'41,068" e distância de 
248.797 m., confrontando neste trecho com 
Fernando Cesar Nunes Pereira, até o vértice 137, 
de coordenadas N 7768952.028 m. e E 359794.850 
m.;  deste, segue com azimute de 15°36'54,726" e 
distância de 137.595 m., confrontando neste trecho 
com Élbio Ribeiro, até o vértice 138, de coordenadas 
N 7769084.820 m. e E 359830.813 m.;  deste, segue 
com azimute de 82°19'06,569" e distância de 185.328 
m., confrontando neste trecho com Élbio Ribeiro, até 
o vértice 139, de coordenadas N 7769111.070 m. e E 
360014.235 m.;  deste, segue com azimute de 
62°35'59,905" e distância de 312.432 m., 
confrontando neste trecho com Élbio Ribeiro, até o 
vértice 140, de coordenadas N 7769257.061 m. e E 
360290.409 m.;  deste, segue com azimute de 
3°02'38,389" e distância de 313.809 m., confrontando 
neste trecho com Élbio Ribeiro, até o vértice 141, de 
coordenadas N 7769570.495 m. e E 360304.548 m.;  
deste, segue com azimute de 358°41'44,660" e 
distância de 219.819 m., confrontando neste trecho 
com Élbio Ribeiro, até o vértice 142, de coordenadas 
N 7769790.178 m. e E 360297.784 m.;  deste, segue 
com azimute de 5°31'01,857" e distância de 344.867 
m., confrontando neste trecho com Élbio Ribeiro, até 
o vértice 143, de coordenadas N 7770133.654 m. e E 
360328.166 m.;  deste, segue com azimute de 
357°44'42,508" e distância de 212.793 m., 
confrontando neste trecho com Élbio Ribeiro, até o 
vértice 144, de coordenadas N 7770346.171 m. e E 
360318.088 m.;  deste, segue com azimute de 
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350°47'19,197" e distância de 261.934 m., 
confrontando neste trecho com Rostand Reyne 
Castelo, até o vértice 145, de coordenadas N 
7770604.337 m. e E 360274.086 m.;  deste, segue 
com azimute de 32°07'20,815" e distância de 345.700 
m., confrontando neste trecho com Rostand Reyne 
Castelo, até o vértice 146, de coordenadas N 
7770898.538 m. e E 360455.519 m.;  deste, segue 
com azimute de 24°46'13,668" e distância de 95.842 
m., confrontando neste trecho com Rostand Reyne 
Castelo, até o vértice 147, de coordenadas N 
7770985.873 m. e E 360494.970 m.;  deste, segue 
com azimute de 2°53'27,535" e distância de 290.968 
m., confrontando neste trecho com Rostand Reyne 
Castelo, até o vértice 148, de coordenadas N 
7771276.525 m. e E 360507.314 m.;  deste, segue 
com azimute de 356°22'16,404" e distância de 
451.832 m., confrontando neste trecho com Rostand 
Reyne Castelo, até o vértice 149, de coordenadas N 
7771727.141 m. e E 360475.101 m.;  deste, segue 
com azimute de 31°07'37,745" e distância de 129.615 
m., confrontando neste trecho com Rostand Reyne 
Castelo, até o vértice 150, de coordenadas N 
7771838.607 m. e E 360541.203 m.;  deste, segue 
com azimute de 64°55'50,599" e distância de 193.178 
m., confrontando neste trecho com Rostand Reyne 
Castelo, até o vértice 151, de coordenadas N 
7771921.847 m. e E 360715.490 m.;  deste, segue 
com azimute de 55°12'50,868" e distância de 188.620 
m., confrontando neste trecho com Rostand Reyne 
Castelo, até o vértice 152, de coordenadas N 
7772030.676 m. e E 360869.512 m.;  deste, segue 
com azimute de 65°14'03,781" e distância de 252.106 
m., confrontando neste trecho com Rostand Reyne 
Castelo, até o vértice 153, de coordenadas N 
7772138.101 m. e E 361097.543 m.;  deste, segue 
com azimute de 40°40'06,575" e distância de 55.229 
m., confrontando neste trecho com Rostand Reyne 
Castelo, até o vértice 1, de coordenadas N 
7772180.270 m. e E 361133.190 m.; ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da 
RBMC de CEFETES de coordenadas E 362241,724 e 
N 7753574,912 , e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 
39 WGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000. 
Todos os azimutes são elipsóidicos e todas as 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no 

(NR) 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 053/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 
as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 
15/2018, que 
apresentação de obras cinematográficas adaptadas 
para pessoas com deficiência auditiva, utilizando o 
recurso da legendagem em português nos filmes 
nacionais ou estrangeiros em salas de cinema no 
Estado do Espírito S de autoria da Deputada 
Janete de Sá, aprovado nessa Casa, relacionado ao 
Projeto de Lei nº 401/2017, para cumprimento das 
formalidades constitucionais de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar e a análise técnica realizada 
pela Secretaria de Estado da Cultura (SECUTL), a 
Procuradoria Geral do Estado (PGE), ao apreciar os 
aspectos constitucionais, manifestou-se pelo veto 
total ao presente Autógrafo de Lei, pelas razões e 
argumentos que seguem transcritos: 

 
eiro lugar, tem-se que o objeto 

do presente autógrafo de lei é matéria 
afeta ao pleno exercício dos direitos 
culturais, cujo preceito encontra-se 
esculpido no art. 215, da Constituição 
Federal. Note-se que a amplitude do 
preceito citado, conjugado com o disposto 
no inciso IX e XIV do art. 24 da Carta 
Maior, que trata da competência 
legislativa concorrente do Estado-
membro para cuidar sobre a proteção e 
integração social das pessoas portadoras 
de deficiência, bem como sobre o acesso à 
cultura e lazer, deixam evidente que o 
Estado do Espírito Santo pode legislar 
acerca do assunto em foco. 

 

Além disso, não se pode olvidar ainda a 
competência comum da União, dos 
Estado, do Distrito Federal e dos 
Municípios cuidar da proteção e garantia 
das pessoas portadora de deficiência (art. 
23, II, CF) e proporcionar a todos os 
meios de acesso à cultura (art. 23, V, CF), 
o dever público de promover a sua 
integração à vida comunitária (art. 203, 
IV, da CF), incentivar para todos o lazer, 
como forma de promoção social (art. 217, 
§ 3º CF), a democratização do acesso aos 
bens de cultura (art. 215, § 3°, IV, CF), a 
universalização do acesso aos bens e 
serviços culturais (art. 216-A § 1°, II, 
CF).  
 

De fato, as pessoas com deficiência 
auditiva têm assegurado o direito de 
acesso ao cinema, que se consubstancia 
na materialização de expressão cultura, 
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formada pela conjugação do direito de 
acesso à expressão cultural e informação, 
de modo que, surge o dever do Poder 
Público fiscalizar a efetivação destes 
direitos e das exibidoras e distribuidoras 
em adequar-se a disposições contidas na 
Lei 10.098/2000, que traçou diretrizes 
para a promoção de acessibilidade das 
pessoas com deficiência, bem como na Lei 
13.146/2015, que institui o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, assegurando a 
acessibilidade em todas as sessões de 
obras cinematográficas. 

 

Todavia, ainda que seja nobre a intenção 
do legislador estadual, a grande questão 
que se impõe é que, tendo em vista a 
importância e o caráter difuso e 
multifacetado da distribuição de obras 
cinematográficas adaptadas com recursos 
audiovisuais para deficientes auditivos, 
justifica-se a necessidade de um 
tratamento uniforme para a matéria em 
todo o território nacional. Para tanto, há 
a Agencia Nacional do Cinema  
ANCINE, autarquia especial, vinculada 
ao Ministério da Cultura, que tem por 
objetivo institucional o fomento, a 
regulação e a fiscalização das atividades 
cinematográficas e videofonográficas e 
pelas políticas/diretrizes emanadas do 
Conselho Superior do Cinema, de acordo 
com seu Regimento Interno instituído pela 
Medida Provisória nº 2.228-1/2001.  

 

Desse modo, dada a importância da 
inclusão das pessoas com deficiências, 
para que tenha acesso à cultura, através 
de obras cinematográficas e 
videofonográficas, há que se reconhecer 
que cabe ao Governo Federal, através do 
Ministério da Cultura e sua agência 
reguladora, adequar e implantar as 
políticas inclusivas neste aspecto. Como 
sabemos, a exibição dos filmes decorre de 
um cronograma preestabelecido pela 
empresa distribuidora de filmes, a partir 
de um estudo de mercado do circuito a ser 
percorrido por cada filme, de modo que 
tais delimitações envolvem, também, a 
definição quanto a quais versões seriam 
disponibilizadas para exibição 
(legendada, dublada, 3D, etc.). 
Regulamentando o disposto no estatuto, a 
Lei nº 10.098/2000, ao estabelecer 
normas gerais e critérios básicos para a 
promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, não trouxe 

regramentos quando a exigibilidade 
especificamente da legenda, uma vez que 
cabe a agência reguladora, no uso de 
suas atribuições e competências analisa 
qual(is) instrumento(s) permitirá a 
efetivação da acessibilidade aos 
deficientes auditivos às obras 
audiovisuais exibidas em salas de cinema. 

 

A ANCINE expediu Instrução Normativa 
nº 128/2016 regulamentando o 
provimento dos recursos de acessibilidade 
visual e auditiva nos seguimentos de 
distribuição e exibição cinematográfica, 
em que o exibidor deverá dispor de 
tecnologia que garanta a oferta e fruição 
da obra audiovisual com os recursos de 
legendagem, legendagem descritiva, 
audiodescrição e LIBRAS, em todas as 
sessões comerciais, sempre que solicitado 
pelo espectador. Logo, não há limitação 
quanto ao número de sessão da obra a ser 
disponibilizada, bem como é livre ao 
exibidor a escolha de qual modalidade 
mais atende seu mercado, estando, 
portanto, em descompasso com a 
determinação nacional sobre o tema.  

 

Destarte, o art. 1º do presente autógrafo, 
ao trazer obrigatoriedade às empresas 
exibidoras (cinema) de obras 
cinematográficas de exibição de filmes 
nacionais e estrangeiros com legenda e 
em ao menos uma sessão diária de cada 
obra, não atende ao escopo de inclusão 
efetiva e acessível as pessoas com 
deficiência auditiva. Ao possibilitar a 
exibição de ao menos uma sessão diária 
de cada obra, o legislador acaba por 
restringir o acesso das pessoas com 
deficiência auditiva às obras 
cinematográficas veiculadas, em pleno 
descompasso com a orientação da 
Instrução Normativa 128/2016 que 
estabelece adaptação na modalidade 
fechada em todas as sessões e 
disponibilização sempre que solicitado 
pelo espectador, neste caso, deficiente 
auditivo. Ao estabelecer tais regramentos 
o legislador estadual trouxe inovação, 
ofendendo a competência do Ente 
Federado para dispor sobre esse assunto.  

 

Em temas de competência concorrente, há 
predominância da União, na medida em 
que se firma o império das normas gerais, 
razão pela qual a legislação produzida 
com a finalidade de ditar tais diretrizes 
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assume a feição de legislação nacional, 
que transcende as contingências regionais 
e locais e vincula todos os entes políticos 
(União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios) à sua soberania. Em outras 
palavras, cabe a União editar norma para 
determinar a adequação dos padrões de 
editais, contratos e quaisquer outros 
instrumentos, tornando obrigatória que 
todas as cópias de produções 
audiovisuais financiadas e/ou 
patrocinadas, destinadas ao mercado 
nacional, contemplem adaptações com o 
fito de proporcionar acessibilidade das 
pessoas com deficiência auditiva a seu 
conteúdo. 

 

Flagrante é, pois, a generalidade das 
disposições trazidas pelo projeto em 
análise, transborda os limites legislativos 
constitucionais, para ingressar em espaço 
no qual impera a competência legislativa 
da União. A repartição de competência 
legislativa entre os entes federativos 
norteia-se pelo princípio da 
predominância do interesse. Cabe à 
União, no que concerne a proteção e 
inclusão das pessoas com deficiência, 
edição de normas gerais que busquem 
padronização nacional e aos Estados 
compete legislar de forma supletiva ou 
complementar, desde que observadas as 
regras federais. No caso, a competência 
concorrente para legislar sobre cultura e 
proteção/integração social das pessoas 
portadoras de deficiência auditiva não 
afasta a necessidade de atuação 
normativa da União para a edição de 
norma regulamentadora de caráter 
nacional. 

(_) 

 

As medidas dispostas na Instrução 
Normativa 128/2016 ainda estão em fase 
de implementação, de modo que os 
objetivos do presente autógrafo ficam 
condicionados a produção com 
adaptações por parte das distribuidoras 
de filmes no Brasil. Corrobora-se, 
portanto, a necessidade de tratamento 
uniforme sobre o tema a ser observado 
por todos os Estados da Federação.  

 

Há que se reconhecer que os contornos 
que envolvem a matéria afetam a 
competência da União para legislar sobre 
assuntos de interesse geral, para que seja 

dado tratamento uniforme sobre a 
questão ao definir os critérios e os 
instrumentos adequados para permitir a 
efetiva acessibilidade. Trata-se de normas 
gerais que situam fora da competência 
legislativa do Estado prevista no art. 24 
da Constituição Federal, estando, 
portanto, inconstitucionais. 

 

Importante destacar que cabe a ANCINE 
a fiscalização das atividades 
cinematográficas e aplicação de multas 
por descumprimento. Desse modo, assim 
não fosse, o presente autógrafo de lei ao 
constituir infração a exibição de obras 
cinematográficas não adaptadas, em 
desacordo com o disposto na lei, e 
estabelecer multa pelo descumprimento 
(art. 2º, parágrafo único do projeto) 
acaba trazendo indevidas atribuições à 
Administração Pública Estadual. Assim, 
caberia, a nível estadual, à Secretaria de 
Estado da Cultura, fiscalização da 
exibição das obras cinematográficas 
adaptadas e aplicação de multas em caso 
de descumprimento, atividades essas 
inexequíveis sem mobilização da máquina 
administrativa. 

 

Logo, proposta de iniciativa parlamentar, 
ao impor ao Chefe do Poder Executivo 
deveres cuja execução exige mobilização 
da máquina administrativa, contraria os 

a, da Constituição da República, restando 
inconstitucional também neste aspecto. 
Em razão das conclusões aqui esposadas, 
fica claro que o exercício da competência 
legislativa que culminou na edição do 
autógrafo de lei sob análise se deu em 
descompasso com os condicionamentos 
próprios da competência legislativa 
suplementar, conferida pelo art. 24 e 
parágrafos ao Estado-membro. Assim, o 
inteiro teor do Autógrafo de Lei n.º 
15/2018 deve ser objeto de veto total, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade 
formal, já que veicula normas gerais em 
desacordo com a competência legislativa 
dos Estados prevista no art. 24 da 

 
 

Como se verifica, o presente Autógrafo 
incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 
ao disposto no artigo 24,§§ 1º e 4º, da Constituição 
Federal, razão pela qual se impõe o veto jurídico 
total ao Autógrafo de Lei nº 015/2018, referente ao 
Projeto de Lei nº 401/2017. 
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Vitória, 10 de abril de 2018. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES
Governador do Estado 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 054/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 
as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 
16/2018, que 
presença de motorista e cobrador de passagens, sem 
acúmulo de função, nos veículos de transportes 
coletivos urbanos da Região Metropolitana no 
Estado do Espírito Santo e dá outras providênci
de autoria da Deputada Janete de Sá, aprovado 
nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei nº 
400/2017, para cumprimento das formalidades 
constitucionais de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 
constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 
presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 
que seguem transcritos: 

 
Da inconstitucionalidade formal  

Reserva de iniciativa. Invasão da 
competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo Estadual para legislar sobre 
matéria administrativa.De início, é 
possível perceber que o texto normativo 
proposto traz obrigações que evidenciam 
atribuições tipicamente administrativas, 
incorrendo em inconstitucionalidade 
formal, consubstanciada na inobservância 
do procedimento exigido pelos artigos 61, 

artigo 63, parágrafo único, incisos III e 
VI , da Constituição Estadual. 
 

Trata-se de matéria que interfere 
diretamente nas relações jurídico-
contratuais existentes entre o concedente 
e as empresas concessionárias, de modo 
que irá alterar as condições previstas na 
licitação e formalmente estipuladas no 
contrato de concessão para atender as 
exigências do presente projeto. Viola, 
pois, os art. 175, caput e incisos I, III e IV 

do parágrafo único  e art. 37, XXI  da 
Constituição Federal. 
 

Como se sabe, é por órgão ou entidade do 
Poder Executivo que se dá a imediata 
fiscalização das empresas 
concessionárias ou permissionárias de 
serviços públicos. Ou seja, é da alçada 
exclusiva do Executivo a direção superior 
da administração pública (CF, art. 84, 

âmbito se insere a celebração, 
modificação ou extinção de contratos 
administrativos. Neste viés caminhou o 
entendimento do Supremo Tribunal 
Federal ao examinar a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2733/ES.  
 

Por certo, o projeto de lei em análise tem 
o condão de interferir no contrato 
existente entre o Governo do Estado e a 
empresa responsável pelo serviço de 
transporte público coletivo 
intermunicipal. Este entendimento, reside 
na obrigação trazida na proposição, que 
determina que a CETURB fiscalize as 
empresas de ônibus 
concessionárias/permissionárias 
integrantes do sistema de transporte 
coletivo de passageiros urbano da Região 
Metropolitana do Estado quanto a 
presença de motorista e cobrador no 
veículo. 
 

A CETURB é um órgão que pertence à 
Administração Pública do Estado, 
vinculada à Secretaria Estadual dos 
Transportes e Obras Públicas  SETOP. 
Neste contexto, a legislação que imponha 
competências e atribuições a órgãos da 
administração pública indireta do Poder 
Executivo são da iniciativa do Chefe 
deste. A violação do Princípio da 
Separação dos Poderes, portanto, é 
evidente, uma vez que a alteração de 
contratos de concessão ou de permissão é 
matéria tipicamente administrativa, imune 
às ingerências do parlamento. Nessa 
linha, já decidiu o Excelso Pretório Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 
2364/AL (ADI-MC 2364/AL, MEDIDA 
CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, 
Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Julgamento:  01/08/2001, Órgão 
Julgador: Tribunal Pleno). 

 

Destaca-se, ainda que a matéria sob 
exame foi disciplinada nos arts. 210, 
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caput e incisos I a IV e 32, inciso XXI  da 
Constituição Estadual. Constata-se, 
portanto, que, na hipótese em comento, 
não compete ao Poder Legislativo 
capixaba tomar medidas que interfiram 
na execução do contrato de concessão em 
foco, mesmo que pretenda promover 
melhorias. Tal prerrogativa, conforme 
demonstrado, pertence ao Poder 
Executivo, que a exerce por meio da 
CETURB-ES, uma empresa pública de 
direito privado criada justamente para 
atuar na concessão de serviços 
intermunicipais de transportes públicos 
de passageiros da Grande Vitória. 

 

Compete à CETURB-ES a 
regulamentação, o controle e a 
fiscalização da prestação dos serviços de 
transportes por parte das empresas 
concessionárias (Lei Complementar 
Estadual nº 877/2017, artigos 3º, 7º 8º e 
13). Toda obrigatoriedade que se 
pretenda às concessionárias deve constar 
nos referidos contratos administrativos, 
de modo que a presente imposição por lei 
de iniciativa da Assembleia Legislativa, 
viola a competência privativa do Poder 
Executivo para inciar processo legislativo 
sobre a matéria. 

 

Diante de tais considerações, o autógrafo 
em análise, invadindo competência do 
Poder Executivo, pretende estabelecer 
determinações aos transportes coletivos 
urbanos, incorrendo assim em vício de 
inconstitucionalidade. Conclui-se que o 
inteiro teor do Autógrafo de Lei nº 
16/2018 deve ser objeto de veto total, 
tendo em vista padecer de 

 

 

Importante ainda destacar, que o Autógrafo 
em exame também foi submetido à apreciação da 
CETURB que, ao analisar os aspectos técnicos, 
manifestou- cabe registrar que tal proposição já 
é utilizada no Sistema Metropolitano, ou seja as 
linhas que operam o Sistema Transcol 
(Alimentadoras e Troncais) com veículos 
convencionais ou articulados possuem motorista e 
cobrador, e as linhas que são operadas por veículos 
do tipo micro-ônibus e o Sistema Seletivo 

.  

 

Como se verifica, o presente Autógrafo 
incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 
ao disposto nos artigos 37, inciso XXI; 61, §1º, inciso 

II, 
parágrafo único, incisos I, III e IV, da Constituição 
Estadual e artigos 32, inciso XXI; 63, parágrafo 
único, incisos III e VI; e 210, incisos I a IV, da 
Constituição Estadual, razão pela qual se impõe o 
veto jurídico total ao Autógrafo de Lei nº 
016/2018, referente ao Projeto de Lei nº 400/2017. 

 
Vitória, 10 de abril de 2018. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 055/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 
as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 
18/2018, que isquer 
explicações ao consumidor diante da negativa de 
pagamento da taxa facultativa de 10% (dez por 
cento), a título de gorjeta, nos estabelecimentos como 
bares, restaurantes, lanchonetes e similares, e dá 

de autoria do Deputado 
Marcos Bruno, aprovado nessa Casa, relacionado ao 
Projeto de Lei nº 34/2016, para cumprimento das 
formalidades constitucionais de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar e a análise técnica realizada 
pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do 
Consumidor (PROCON), a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 
constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 
presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 
que seguem transcritos: 

 
Da violação ao princípio do Pacto 

Federativo e da competência legislativa 
municipal para legislar sobre assuntos 
de interesse local  artigos 18 e 30, I da 
CF. Conforme já mencionado, o 
autógrafo em foco se ocupa de regrar o 
desempenho do pagamento da taxa 
facultativa de gorjeta nos 
estabelecimentos como bares, 
restaurantes, lanchonetes e similares que 
estejam em funcionamento no Estado. 
Basta ver, para tanto, que tais preceptivos 
impõem obrigações que devem ser 
observadas pelas empresas e agentes que 
atuam nesse setor. 
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O art. 30 de nossa Constituição Federal 
edita as matérias que devem ser 
reguladas por cada ente federativo, que 
no tocante aos Municípios é assegurado a 
prerrogativa de editar normas sobre 
assuntos de interesse local (inciso I). 

 

Desta maneira, as normas locais se 
inserem, por isso mesmo, na órbita de 
competência constitucional dos 
Municípios, inerentes que são ao poder de 
polícia para o ordenamento da vida 
urbana. Sendo assim, tendo por fim a 
defesa do interesse local é 
predominantemente interesse da 
municipalidade, logo, competência 
implícita decorrente do art. 30, I da 
Constituição Federal (interesse local). 

 

O artigo 1º parágrafo único deste 
autógrafo de lei ao estabelecer como 
sanção ao descumprimento do disposto no 
caput a suspenção da licença de 
funcionamento pelo prazo não inferir a 
seis meses, incorre em ofensa a 
competência legislativa privativa do 
Município para assuntos de interesse 
local. 

 

Sem dúvidas, a atividade caracterizada 
pela fiscalização (polícia administrativa) 
das atividades dos estabelecimentos 
comerciais, incluindo a concessão de 
alvarás e licenças de funcionamento, é da 
alçada do Poder Municipal, que, 
consequentemente, detém competência 
legislativa exclusiva para dispor sobre tal 
tema.  

 

Nota-se, também, que com a invasão da 
competência legislativa de outro Ente 
federado (Município), as disposições do 
autógrafo ferem o Pacto Federativo, 
cláusula pétrea da ordem constitucional 
vigente, esculpida no art. 18 de nossa 
Carta Magna, e afronta o princípio da 
autonomia municipal (princípio 
constitucional sensível insculpido no art. 

 

 
No entanto, é de bom alvitre frisar que 
sequer o poder constituinte derivado 
federal, através de emenda à Constituição 
Federal, pode alterar as disposições 
referentes à autonomia entre as esferas 
federativas (art. 60, § 4°, I da CF ), muito 

menos o legislador ordinário poderia 
fazê-lo. 
 

Contudo, ao legislar sobre assunto de 
interesse predominantemente local o 
legislador estadual invadiu a competência 
legislativa privativa do Município, em 
afronta ao disposto no art. 30, I da CF, 
incorrendo em inconstitucionalidade 
formal, ferindo o princípio do Pacto 
Federativo (art. 18) e o princípio 
constitucional da autonomia municipal 
(art. 34, VII, c). 
 

Os vícios de constitucionalidade aqui 
apontados, por força do nexo de absoluta 
interdependência lógico-jurídica com os 
demais dispositivos da proposição 
apresentada, gravam todo o Autógrafo de 
Lei n° 18/2018. Assim, sugiro pelo veto do 
Autógrafo de Lei nº 18/2018, haja vista 
tratar sobre assunto de interesse local, de 
competência legislativa privativa do 

 
 

Como se verifica, o presente Autógrafo 
incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 
ao disposto nos artigos 18; 30, inciso I; e 34, inciso 

qual se impõe o veto jurídico total ao Autógrafo de 
Lei nº 018/2018, referente ao Projeto de Lei nº 
34/2016. 

 
Vitória, 10 de abril de 2018. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 056/2018 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição Estadual, 
as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 
20/2018, que Tapetes da Festa de 
Corpus Christi patrimônio imaterial do Estado do 

de autoria da Deputada Luzia 
Toledo, aprovado nessa Casa, relacionado ao Projeto 
de Lei nº 225/2017, para cumprimento das 
formalidades constitucionais de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que norteou a 

iniciativa parlamentar, a Procuradoria Geral do 
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Estado (PGE), ao apreciar os aspectos 
constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 
presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos 
que seguem transcritos: 

 
rto que a Constituição Federal, ao 

versar sobre a competência legislativa 
dos entes federados, elencou no corpo do 
seu art. 24 a competência concorrente da 
União, Estados e Distrito Federal para 
dispor mediante lei sobre a proteção do 
patrimônio histórico, artístico e cultural. 
Como se vê a salvaguarda do patrimônio 
histórico brasileiro constitui dever de 
todos os entes da Federação  e direito de 
todos os cidadãos.  

 

Segundo art. 23, incisos III, IV e V, da 
Constituição Federal, em se tratando de 
fiscalização, prevenção e recuperação do 
patrimônio, a competência é comum entre 
todos os entes da União. Assim, para 
assegurar esse direito dos brasileiros, a 
Constituição Federal, em seus art. 215 e 
216, define o que constitui patrimônio 
cultural e atribui ao Poder Público a 
tarefa de promover e proteger o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio 
de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e 
preservação.  

 
Logo, em uma primeira análise sob ótica 
formal, nada obsta que ato advindo do 
Poder Legislativo disponha sobre a 
proteção de bens como manifestações 
culturais ou mesmo como integrantes do 
patrimônio cultural brasileiro, posto que 
o art. 216, § 1º da Constituição Federal 
estabelece que o poder público tem o 
dever de protegê-los e em sede de tutela 
do patrimônio cultural vige o princípio da 
máxima amplitude dos instrumentos 
protetivos. Entretanto, tenho que a 
declaração não é a forma adequada de 
promover a proteção do patrimônio 
histórico cultural.  

 
Patrimônio cultural pode ser entendido 
como o conjunto de bens materiais e 
imateriais de uma nação que possuem a 

diálogos temporais e espaciais 
relacionados àquela cultura, servindo de 
testemunho e de referência às gerações 
prese

valor incondicional inerente a bens 
públicos, são merecedores de tutela 
especial por parte do ente Estatal. 

 

O bem imaterial, por sua vez é aquele 
intangível, essencialmente formador da 
cultura de um povo, qual seja, seus 
costumes, crenças, danças, etc. Em outras 
palavras, o patrimônio cultural imaterial 
é também parte do meio ambiente e 
requer a devida preservação. Uma vez 
que é passado de geração a geração, é 
mister proporcionar-lhe meios para 
conservá-lo. Assim, o principal meio 
efetivo para tanto é o registro. 

 

O registro dos bens imateriais foi 
instituído pelo Decreto Lei nº 3551/00, 
que também deu origem ao Programa 
Nacional do Patrimônio Imaterial - PNPI. 
Trata-se, portanto, de instrumento de 
natureza preventiva, previsto no artigo 
216, § 1º, da Constituição Federal, sendo 
regulamentado pelo mencionado decreto.  

 

Segundo art. 1º, § 1º do Decreto 3551/00, 
os bens culturais imateriais são 
registrados de acordo com suas 
características em um dos quatro Livros 
existentes para o ato. Assim, o registro 
enseja a realização de inventário de 
referência cultural, que permite o 
mapeamento dessas manifestações no 
território e, com estes dados, se pode 
desenvolver uma política nacional de 
registro e valorização.  
 

No que concerne a competência para 
provocar a instauração do procedimento 
de registro, o Decreto 3551/00 traz dentre 
os legitimados as Secretarias de Estado, 
de Município e do Distrito Federal. O 
efeito pretendido pelo autógrafo de lei em 
análise, qual seja, conferir ao

patrimônio histórico cultural imaterial, 
não poder ser alcançado por ausência de 
legitimidade da Assembleia Legislativa 
para dispor sobre a matéria por meio de 
projeto de lei ordinária. 
 

Neste ponto, torna-se importante destacar 
o art. 3º e seus parágrafos que trazem 
todo o procedimento para reconhecimento 
de patrimônio histórico, desde a proposta 
até o efetivo registro. Assim, a simples 
declaração por meio de lei ordinária a 
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fim de alcançar a tradição dos 

patrimônio histórico cultural imaterial, 
sob o abrigo dos art. 215 e 216 da CF, 
não constitui instrumento hábil para a 
busca da proteção, conservação, 
preservação e promoção dos bens 
culturais, materiais ou imateriais, sejam 
eles públicos ou privados, 
independentemente da existência prévia 
de ato administrativo declaratório de seu 
valor referencial. 
 

O ato legislativo pode reconhecer a 
relevância da expressão cultural, sem, 
contudo, categorizar tal bem como 
Patrimônio Cultural Imaterial, resultado 
que decorre da análise de dados, 
pesquisas e aplicação do Registro de Bens 
Culturais Imateriais. 
 

A Constituição deixou claro em seu art. 
216, § 1º, mediante uma enumeração 
meramente exemplificativa, que o rol de 
instrumentos de preservação do 
patrimônio cultural é amplo, podendo ser 
ele protegido por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e 

administração pública a gestão da 
documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta 
a quantos dela necessitem (§ 2º, art. 216, 
CF). 
 

A edição de lei que confere a declaração 
de patrimônio histórico cultural imaterial, 
sem obedecer aos regramentos 
necessários, dispostos no Decreto nº 
3551/00, à preservação do patrimônio a 
que se quer conferir tal título, não atende 
corretamente ao interesse público, motivo 
pelo qual sugerimos o seu veto integral. 
Conclui-se que o autógrafo nº 20/2018 
deve ser objeto de veto total, conforme 
e  

 

Importante ainda destacar, que o Autógrafo 
em exame também foi submetido à apreciação da 
Secretaria de Estado de Cultura (SECULT), que, 
apesar de considerar válida a iniciativa parlamentar, 
observou que a medida esbarra na determinação 
disposta na Lei Estadual nº 6.237/2000, que institui 
esse tipo de Registro como prerrogativa do Conselho 
Estadual de Cultura.  

 

Como se verifica, o presente Autógrafo 
incorre em vício de inconstitucionalidade por ofensa 

ao disposto no artigo 63, inciso VI, da Constituição 
Estadual, razão pela qual se impõe o veto jurídico 
total ao Autógrafo de Lei nº 020/2018, referente ao 
Projeto de Lei nº 225/2017. 

 
Vitória, 10 de abril de 2018. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 
 

 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.421 

 

ROBSON JOSÉ DE AGUIAR. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, e pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º 

 Robson José de Aguiar, pelos relevantes 
serviços de cunhos religioso e social, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
11 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.422 
 

PAULO ROBERTO PONTES. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
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conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, e pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º 

 Paulo Roberto Pontes, pelos relevantes 
serviços de cunhos religioso e social, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
11 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.423 

 
Concede Come

MÁRIO SOUZA SANTOS. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, e pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º 

 Mário Souza Santos, pelos relevantes 
serviços de cunhos religioso e social, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
11 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.424 
 

JOSÉ WELLINGTON COSTA JUNIOR. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, e pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º 

 José Wellington Costa Junior, pelos 
relevantes serviços de cunhos religioso e social, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
11 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.425 

 

JOSÉ LUIZ DE SOUZA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, e pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º 

 José Luiz de Souza, pelos relevantes 
serviços de cunhos religioso e social, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
11 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.426 

 

EDENIN PONTES. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
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SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, e pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º 

 Edenin Pontes, pelos relevantes serviços 
de cunhos religioso e social, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
11 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.427 
 

JAIR CHAVES PEREIRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, e pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º 

 Jair Chaves Pereira, pelos relevantes 
serviços de cunhos religioso e social, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
11 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.428 
 

DELURDES DE OLIVEIRA GUIMARÃES 
DUTRA. 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, e pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, 
promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica 

 Delurdes de Oliveira Guimarães Dutra, 
pelos relevantes serviços de cunhos religioso e social, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
11 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.429 

 

RONALDO RODRIGUES DE SOUZA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, e pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fi

 Ronaldo Rodrigues de Souza, pelos 
relevantes serviços de cunhos religioso e social, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
11 de abril de 2018. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 
ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.430 

 

ROSILENE ARAÚJO PONTES. 
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A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, e pela Resolução 
2.251, de 23.9.2005, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
 
Art. 1º Fica concedid

 Rosilene Araújo Pontes, 
pelos relevantes serviços de cunhos religioso e 
social, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 11 de abril de 2018. 
 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

 

 

 
ATO Nº 280 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
 CONCEDER LICENÇA ao Deputado 
ENIVALDO DOS ANJOS, para tratamento de 
saúde, por 03 (três) dias, a partir de 16/04/2018, 
na forma do Art. 305, inciso II, do Regimento 
Interno. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 16 de abril de 2018. 
 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 

 

 
ATO Nº 281 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

 31 de 
janeiro de 1994, PAULO ARNALDO, do cargo 
em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Bruno Lamos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 180736/2018, a partir de 13/04/2018. 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 
 

ATO Nº 282 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

janeiro de 1994, NETY FAÇANHA DA COSTA, 
do cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código TJGRP, do 
gabinete da Deputada Janete de Sá, por solicitação da 
própria Deputada, contida no processo nº 
180734/2018. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 
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ATO Nº 283 
 

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, RODRIGO PÊGAS DE CARVALHO, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete da Deputada Janete de Sá, por 
solicitação da própria Deputada, contida no processo 
nº 180733/2018. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 284 

 
 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, NETY FAÇANHA DA COSTA, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 285 
 
 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, WALDEIR DA SILVA SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador 
Especial de Contabilidade, código CECT, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 286 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, de 04 
de outubro de 2017, publicada em 06 de outubro de 
2017, a qual regulamenta a concessão de assistência à 
saúde na forma de auxílio financeiro aos servidores 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, nos termos do art. 189 e 191 da Lei 
Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e o 
que consta no processo nº 180530, resolve, 
 
 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 ao servidor MAURICIO 
DE MELLO FONSECA CORVINO, matrícula nº 
209435, ocupante do cargo em comissão de Técnico 
Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TSGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 287 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, de 04 
de outubro de 2017, publicada em 06 de outubro de 
2017, a qual regulamenta a concessão de assistência à 
saúde na forma de auxílio financeiro aos servidores 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, nos termos do art. 189 e 191 da Lei 
Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e o 
que consta no processo nº 180566, resolve, 
 
 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 ao servidor SEBASTIÃO 
DA SILVEIRA CARLOS NETO, matrícula nº 
209441, ocupante do cargo em comissão de Diretor 
de Infraestrutura e Logística, código DIL. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 288 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, de 04 
de outubro de 2017, publicada em 06 de outubro de 
2017, a qual regulamenta a concessão de assistência à 
saúde na forma de auxílio financeiro aos servidores 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, nos termos do art. 189 e 191 da Lei 
Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e o 
que consta no processo nº 180514, resolve, 
 
 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 ao servidor EDUARDO 
SASSEMBURG VECCI, matrícula nº 208671, 
ocupante do cargo em comissão de Técnico Sênior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 289 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, de 04 
de outubro de 2017, publicada em 06 de outubro de 
2017, a qual regulamenta a concessão de assistência à 
saúde na forma de auxílio financeiro aos servidores 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, nos termos do art. 189 e 191 da Lei 
Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e o 
que consta no processo nº 180586, resolve, 
 
 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 ao servidor GABRIEL 
AUGUSTO CORTES CALIXTO, matrícula nº 
208792, ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 290 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 DESIGNAR a servidora efetiva SIMONE 
SUELO DE CASTRO REIS, matrícula nº 203341, 
ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo 
Sênior, para exercer a Função Gratificada de 
Coordenação do Setor de Folha de Pagamento, FG3, 
em substituição ao servidor RODRIGO 
FRANCISCO TEIXEIRA DE MIRANDA, 
matrícula nº 207945, afastado a partir de 
23/04/2018, por motivo de férias, enquanto durar seu 
afastamento. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 291 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

CESSAR, os efeitos do Ato nº 1011, 
publicado em 28/04/2011, que designou o servidor 
efetivo WALDEIR DA SILVA SANTOS, matrícula 
nº 207003, para o exercício da seguinte Função 
Gratificada:  Coordenação do Setor de Contabilidade 
- FG3. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 
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ATO Nº 292 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 ELEVAR para 4,23% (quatro vírgula vinte e 
três por cento) a partir de 01/04/2018, na forma do 
artigo 108 da Lei Complementar nº 46/94, o 
ADICIONAL DE ASSIDUIDADE a que faz jus 
PAULO CESAR CANDEIA MOTTA, matrícula nº 
201639, Assessor Júnior da Secretaria - AJS, 
referente ao 2º decênio de 03/04/2008 a 31/03/2018. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 293 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 CONCEDER 02% (dois por cento) a partir 
de 02/03/2018 (Data da posse/exercício no novo 
vínculo), na forma do artigo 108 da Lei 
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
ASSIDUIDADE a que faz jus LENORA COELHO 
PEREIRA RIBEIRO, matrícula nº 205031, Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação Parlamentar - 
TJGRP, referente ao 1º decênio de 05/01/2005 a 
02/01/2015. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 294 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, e: 
 

CONSIDERANDO a publicação da Lei nº 
10.825 em 06/04/2018; 

CONSIDERANDO a nova redação dada ao 
§ 5º do art 3º da Lei nº 8.950/2008, acrecentado pela 
Lei nº 10.083/2013; 
 
 RETIFICAR o Ato nº 500, de 11/06/2014, 
publicado em 12/06/2014, 
 
 Onde se lê: 
 

CONCEDER à servidora TANIA REGINA 
DOS SANTOS BERMUDES, Técnico Legislativo 
Sênior - ETLS, matrícula nº 203343, o 2º (segundo) 
INCENTIVO EDUCACIONAL de 5% (cinco por 
cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 
efetivo, a partir de 10/03/2014, conforme art. 3º da 
Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 10.083/2013 e 
Lei nº 10.225/2014. 
 

Leia-se: 
 

CONCEDER à servidora TANIA REGINA 
DOS SANTOS BERMUDES, Técnico Legislativo 
Sênior - ETLS, matrícula nº 203343, o 2º (segundo) 
INCENTIVO EDUCACIONAL de 5% (cinco por 
cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 
efetivo, a partir de 01/01/2009, conforme art. 3º da 
Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 10.083/2013 e 
Lei nº 10.225/2014. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 

 
ATO Nº 295 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 Considerando o Ato nº 3260, de 01/08/2008, 
publicado em 03/09/2008, alterado pelo Ato nº 267, 
de 31/03/2010, que regulamenta a concessão de 
Incentivo Educacional, resolve: 
 
 CONCEDER à servidora MONICA 
FERREIRA PAES, Taquígrafo Parlamentar - 
ETP, matrícula nº 201376, o 1º (primeiro) 
INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% (cinco 
por cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 
efetivo, a partir de 04/01/2018, conforme art. 3º 
da Lei nº 8.950/2008, alterada pela Lei nº 
10.083/2013 e pela Lei nº 10.225/2014. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
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ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 296 

 
 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve, 
 

CONCEDER 10% (dez por cento), a 
partir de 02/03/2018 (Data da posse/exercício no 
novo vínculo), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus LENORA 
COELHO PEREIRA RIBEIRO, matrícula nº 
205031, Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar - TJGRP. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 297 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 ELEVAR para 15% (quinze por cento), a 
partir de 30/03/2018, de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus MEROIZA 
FERREIRA, matrícula nº 208859, Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar - TJGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 298 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 

 ELEVAR para 15% (quinze por cento), a 
partir de 06/03/2018, de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus WANDER 
SANTOS SIQUEIRA, matrícula nº 205022, 
Supervisor-Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar - SGGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 299 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 ELEVAR para 10% (dez por cento), a partir 
de 26/03/2018, de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus SERGIO 
MARÇAL GOUVEIA, matrícula nº 206110, 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar - SCGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
ATO Nº 300 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 ELEVAR para 48% (quarenta e oito por 
cento), a partir de 18/03/2018, de acordo com art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, combinado com art. 1º 
da LC nº 128/98 de ADICIONAL DE TEMPO DE 
SERVIÇO, a que faz jus HERTZ LINCOLN DE 
FREITAS, matrícula nº 201071, Consultor Parlamentar 
Temático - ECPT. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 
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ATO Nº 301 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 CONCEDER 05% (cinco por cento), a partir 
de 08/03/2018, de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus JARLOS 
NUNES SOBRINHO, matrícula nº 205881, Técnicoo 
Sênior de Gabinete de Representação Parlamentar - 
TSGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 302 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 16/03/2018, de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus FABIO 
LÚCIO RODRIGUES, matrícula nº 207477, 
Assistente de Gabinete de Representação Parlamentar 
- ASGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
16 de abril de 2018. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 

 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

2. CONTRATADO: MATHEUS ROSÁRIO 
LYRA DOS SANTOS 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL - 
Ensino Médio 

4. VIGÊNCIA: 16.04.2018 a 15.04.2019 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 800,55 (oitocentos 
reais e cinquenta e cinco 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

13 de abril de 2018. 

 
JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 

 
 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

2. CONTRATADO: LUCAS 
MIERTSCHINK 
LOVATTI 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 18.04.2018 a 17.04.2019 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 946,10 (novecentos e 
quarenta seis reais e dez 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.36.00 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 de abril de 2018. 

 
JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 
 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

2. CONTRATADO: KAIO HEREDIA 
BROCCO 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO 
EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 17.04.2018 a 16.04.2019 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 946,10 (novecentos e 
quarenta seis reais e dez 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 

3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

16 de abril de 2018. 

 
JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 

Diretor-Geral da Secretaria 
 

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
Pregão Eletrônico nº 012/2018 

Processo nº 160018/2016 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público aos interessados que a 
Mesa Diretora ADJUDICOU e 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 
012/2018, referente a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços 
continuados de operação, manutenção preventiva 
e manutenção corretiva dos sistemas de 
ventilação e ar condicionado, do tipo expansão 
indireta, baseado em 02 (duas) unidades 
resfriadoras de líquido (chillers) tipo parafuso 
com condensação a água e aparelhos splits, com 
fornecimento de peças, mão de obra, ferramental 
e materiais/componentes necessários à execução 
dos mesmos, inclusive tratamento químico de 
água gelada e condensada, no edifício sede da 
Ales, que teve como resultado do lote único: 
A.T.M. INDUSTRIAL EIRELI - ME (CNPJ 
nº 06.008.417/0001-87), com valor total de R$ 
1.389.989,33 (um milhão, trezentos e oitenta e 
nove mil, novecentos e oitenta e nove reais e 
trinta e três centavos) para o período de 12 
(doze) meses. 
 
Maiores informações através do e-mail: 
scl@al.es.gov.br ou pelo Tel. (27) 3382-3874 
 

Vitória/ES, 16 de abril de 2018. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

 
 

TERÇA-FEIRA - 17.04.18  
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 COMISSÃO DE CULTURA Reunião Ordinária 
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02h50 COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO 

Reunião Ordinária 

03h45 COMISSÃO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
DIREITOS DA MULHER 

Audiência Pública 

05h50 COMISSÃO DE SAÚDE Reunião Ordinária 

05h20 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV desta semana apresenta a experiência de 
sucesso do produtor Vilmar de Almeida, do Sítio Araúna 
(Planaltina/DF), que optou pelo sistema agroecológico em sua 
propriedade e hoje é considerado referência para outros agricultores 
interessados em deixar o modelo convencional de cultivo. 

08h00 STJ: STJ NOTÍCIAS Lojas que não cumprirem  com o prazo  de entrega de mercadorias 
terão  que pagar multa  para cliente. Na reportagem  especial, o 
programa aborda os serviços oferecidos de graça pela justiça. 

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

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

09h00 COMISSÃO DE SAÚDE (V) Reunião Ordinária 

12h00 A GRANDE 
REPORTAGEM 

A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. Esta 
reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação dos 
recursos hídricos.  

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

12h30 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça Mônica Bermudes Medina Pretti apresenta as 
ações do Ministério Público Estadual, para assegurar direitos e 
auxílios aos capixabas atingidos, cobrando e fiscalizando ações das 
empresas envolvidas na tragédia da barragem de rejeitos da 
mineradora Samarco em Mariana (MG). 
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13h00 DEDO DE PROSA Sara Passabon apresenta o livro "A Performance Bantu do Caxambu", 
resultado de sua pesquisa acadêmica. A obra analisa manifestações do 
caxambu nas comunidades tradicionais do sul do Espírito Santo e 
também registra as experiências da pesquisadora em Moçambique, na 
África.  

13h30 COMISSÃO DE JUSTIÇA 
(V) 

Reunião Ordinária 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

15h00 TRABALHOS DO 
LEGISLATIVO ESTADUAL 
(V) 

Sessão Ordinária 

18h00 COM A PALAVRA Conexão Ciência conversa com Fábio Suinaga, pesquisador da 
Embrapa, para saber mais sobre as pesquisas voltadas ao 
melhoramento genético da alface 

19h00 HOMENAGEM AO DIA DO 
DIÁCONO (V) 

Sessão Solene 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

22h15 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe a artista capixaba Bárbara Greco, que se 
revela no cenário musical com um Forró irreverente e versátil, que vai 
do Baião ao Maracatu. 

22h45 DEDO DE PROSA Sara Passabon apresenta o livro "A Performance Bantu do Caxambu", 
resultado de sua pesquisa acadêmica. A obra analisa manifestações do 
caxambu nas comunidades tradicionais do sul do Espírito Santo e 
também registra as experiências da pesquisadora em Moçambique, na 
África.  

 
Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo 
 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 



Vitória-ES, terça-feira, 17 de abril de 2018 Diário do Poder Legislativo - 31 

 
PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, 
DE ABASTECIMENTO E REFORMA AGRÁRIA, 
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Bom dia a todos e a todas! 

Havendo número legal, invocando a proteção 
de Deus declaro abertos os trabalhos desta Comissão. 

Obrigada aos telespectadores que nos assistem 
pela TV Assembleia e a todos os nossos servidores que 
nos acompanham neste trabalho, bem como a assessoria 
da Comissão de Agricultura por meio nosso engenheiro-
agrônomo e diretor desta Casa, Zé Roberto. Nosso 
agradecimento a todos.  

Daremos início a mais uma etapa de nossos 
trabalhos da Comissão de Agricultura, de Silvicultura, 
de Aquicultura e Pesca, de Abastecimento e de Reforma 
Agrária, com a presença do meu querido Senhor 
Deputado Freitas e da minha querida Senhora Deputada 
Eliana Dadalto. 

Dispenso a leitura da Ata da reunião anterior 
para darmos celeridade aos trabalhos.  

Solicito à senhora secretária que proceda à 
leitura do Expediente.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Ofício n.º 703/2017  SGM: do senhor Wagner 
Soares Padilha, secretário-geral da Mesa da 
Câmara dos Deputados, informando que o 
relatório final da CPI da Funai e do Incra, 
encontra-se disponível no endereço eletrônico 
que especifica. 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Ciente, À secretaria da comissão para análise.  
Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
Ofício n.º 46/2017: da Prefeitura Municipal de 
Alfredo Chaves encaminhando abaixo-assinado 
visando isenção de cobrança de uso de água 
naquele município.  
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Ciente, À secretaria para análise e posterior 
deferimento.  

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 11/2018/CGRF/SRA/SEAD/CC-
PR: da senhora Raquel Porto Santori, 

subsecretária de Reordenamento Agrário - 
SRA/SEAD/CC-PR, comunicando a liberação 
de recursos que especifica.  
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Ciente. Favor enviar à Comissão de Finanças.  
Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
Ofício n.º 28 e 31/2018/INCAPER-DP: do 
senhor Marcelo de Souza Coelho, diretor-
presidente do Incaper, comunicando a 
celebração de Convênios que especifica.  
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Ciente. Favor enviar à Comissão de Finanças 
para análise.  

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
Ofício CIRCULAR n.º 20/2018 - CIPE RIO 
DOCE / CERI / ALES - do senhor Hernandes 
M. Bermudes, coordenador administrativo 
Cipe-Rio Doce (ES), para a Semana Legislativa 
de Proteção do Rio Doce que acontecerá entre 
os dias 12 e 16 de março do corrente ano, nesta 
casa de Leis.  
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Ciente. Favor enviar cópia do convite aos 
demais membros desta comissão, efetivos e suplentes, e 
ao presidente da Assembleia.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
Ofício GDJS n.º 114/2018: da excelentíssima 
senhora Janete de Sá, Deputada Estadual e 
Presidente desta Comissão, solicitando aos 
demais deputados membros a aprovação de 
duas reuniões com a presença do engenheiro-
agrônomo Aladim Fernando Cerqueira, 
secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, para falar sobre o Programa 
Reflorestar e o Projeto de Recuperação do Rio 
Mangaraí, localizado no município de Santa 
Leopoldina - ES.  
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Ciente. Deliberar na Ordem do Dia.  

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
Ofício GDJS n.º 119/2018: da excelentíssima 
senhora Janete de Sá, Deputada Estadual e 
Presidente desta Comissão, solicitando aos 
demais Deputados membros a aprovação de 
uma reunião com representantes da Associação 
dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais 
da Região Sul e Caparaó - Sulcaflor, para 
apresentarem o trabalho desenvolvido naquelas 
regiões.  
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Ciente. Deliberar na Ordem do Dia.  
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
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PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES:  

Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período.  
 
ORDEM DO DIA:  
 
Deliberaremos sobre o Ofício n.º 114/2018, 

de nossa autoria como presidente desta comissão, 
solicitando aos demais colegas a aprovação de duas 
reuniões com a com a presença do engenheiro-
agrônomo Aladim Fernando Cerqueira, secretário de 
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para 
falar sobre o Programa Reflorestar e o Projeto de 
Recuperação do Rio Mangaraí, localizado no 
município de Santa Leopoldina - ES.  

Senhores Deputados, gostariam de discutir a 
matéria? (Pausa) 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Freitas. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Não tem o que 

discutir, deputada.  
Parabenizo V. Ex.ª pela sensibilidade e 

atenção com a necessidade de trazer o secretário de 
Meio Ambiente, o extraordinário secretario Aladim 
Fernando Cerqueira Junior para explicar a respeito 
dos temas. 
 Voto pela aprovação. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Como vota a Senhora Deputada Eliana 
Dadalto? 
 
 A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 
Voto pela aprovação. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Obrigada. Está aprovado. À secretaria. 
Verifique duas datas compatíveis também com a 
agenda do secretário e dentro do nosso horário de 
sessão todas as terças-feiras às 10h para que 
prosseguirmos com esse debate.  
 Deliberar também sobre o Ofício n.º 
119/2018, de nossa autoria, solicitando aos demais 
deputados que aprovem uma reunião com 
representantes da Associação dos Produtores de 
Flores e Plantas Ornamentais da Região Sul e 
Caparaó do nosso Estado,  Sulcaflor, para 
apresentarem o trabalho desenvolvido naquelas 
regiões. 
 Como votam os senhores deputados? 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Pela aprovação. 

 A SR.ª ELIANA  DADALTO - (PTC) - 
Pela aprovação.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - À secretaria para deliberar data dentro de 
nossas reuniões.  
 Atendendo à solicitação do presidente do 
sindicato rural de Cachoeiro de Itapemirim, Wesley 
Mendes, quero colocar também em deliberação a 
vinda dos organizadores da segunda Exposul Rural 
de 2018, que será realizada entre os dias 11 e 15 de 
abril no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa 
em Cachoeiro de Itapemirim para apresentação da 
programação do evento. Trata-se do maior evento 
agropecuário do sul do estado  que terá como foco 
Negócios de Sustentabilidade, Tecnologia e 
Inovação. 
 Gostaria de saber como se posicionam os 
senhores deputados? 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Pela aprovação. 
 
 A SR.ª ELIANA  DADALTO - (PTC) - 
Pela aprovação.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - A data sugerida foi 20 de março, agora, às 
10h na reunião da comissão. Os deputados 
concordam? 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Concordado. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Ok. Já foi pactuado com o presente sindicato 
rural e fica definido o dia 20 de março de 2018. 
 Tem também uma exposição que eu gostaria 
de trazer para que vocês apreciem e possam conhecer 
que será proferida pelo senhor Alberto e membros da 
Feira Agrícola que será realizada aqui no nosso 
estado no mês de agosto. É uma feira que trata tanto 
do agronegócio na agricultura como na pecuária, de 
implementos na agricultura, de novas tecnologias 
desenvolvidas pela Europa.  
 Essa feira é uma versão da que eu estive no 
mês de janeiro e início de fevereiro, na Itália, em 
Verona custeada inclusive pela organização da feira 
no nosso estado. Gostaria também de colocar em 
deliberação para que vocês pudessem conhecer e até 
mesmo ajudarmos na divulgação desse importante 
evento que acontecerá no Espírito Santo e que há 
mais de cem anos acontece na Itália. É um dos 
maiores eventos na área de agricultura e pecuária da 
Europa e que estamos trazendo para o Espírito Santo. 
 É um grande ganho para a nossa agricultura, 
nossa pecuária e o agronegócio. Os novos 
conhecimentos que poderão ser compartilhados em 
uma feira dessa envergadura em uma feira que terá 
expositores internacionais e nacionais. Gostaria de 
trazer o senhor Alberto, coordenador da Verona Feira 
no nosso estado, para poder estar também fazendo 
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uma exposição desse trabalho grandioso de como a 
feira acontecerá no Espírito Santo. 
 Gostaria de colocar para apreciação de meus 
colegas. 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Pela aprovação. 
 
 A SR.ª ELIANA  DADALTO - (PTC) - 
Pela aprovação.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Quero agradecer aos deputados. Não há mais 
nada a tratar. 
 Pergunto ao Senhor Deputado Freitas se 
gostaria de fazer suas considerações desse início de 
reunião, a retomada dos nossos trabalhos na 
Comissão de Agricultura e em seguida a Senhora 
Deputada Eliana Daldalto poderá, se desejar, trazer 
algum posicionamento sobre esse reinício de 
trabalho. 
 Concedo a palavra ao Senhor Deputado 
Freitas. 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Pois bem, 
cumprimento a presidente da Comissão de 
Agricultura, Senhora Deputada Janete de Sá; 
cumprimento também a colega Deputada Eliana 
Dadalto, e junto conosco a Senhora Deputada Raquel 
Lessa e o Senhor Deputado Padre Honório compõem 
esta Comissão Permanente de Agricultura. 
 Retomamos os trabalhos neste ano de 2018 e 
cumprimento os nossos servidores da comissão, todos 
eles, os da TV Assembleia, nossa assessoria e peço a 
todos os servidores da Assembleia que assistem a 
nossa comissão, à taquigrafia, peço proteção a Deus 
no início dos trabalhos desta comissão, neste ano 
legislativo. Que possamos atender à expectativa de 
todo o povo capixaba, especialmente do setor 
produtivo do agronegócio no nosso estado. Que 
estejamos destemidos e tenhamos coragem o 
suficiente para parlar, para nos posicionar segundo os 
interesses da sociedade, sempre voltados a dar o 
melhor de nós em benefício do querido estado do 
Espírito Santo e do nosso setor produtivo, para que 
possamos, cada vez mais, alcançar êxito e resultados 
positivos, favorecer de forma que as políticas 
públicas estejam ao alcance de quem mais precisa do 
Governo do Estado, observando que o governo nada 
mais é que o conjunto de ações em favor dos 
produtores agrícolas do estado do Espírito Santo a 
partir desta comissão e que assim possamos nos 
comportar, atendendo, exclusivamente, aos anseios 
dos espírito-santenses. 

Cumprimento todos e quero também, nesta 
primeira reunião de comunicação, de instalação dos 
trabalhos, comunicar à nossa presidência, aos colegas 
da comissão, e até sugerir um voto de congratulações 
ao Edmilson Varejão e ao Edilson Varejão, nosso 
Cicinho Varejão. Edilson Varejão é o novo 
presidente da ABQM, Associação Brasileira dos 
Criadores do Cavalo Quarto de Milha. 

O maior plantel de animais equinos no Brasil 
é o plantel da raça quarto de milha, uma associação 
extremamente organizada, e que elegeu o Edilson 
Varejão, nosso querido Cicinho Varejão, para ser seu 
presidente para o próximo biênio. 

O haras Floriano Varejão, do Edmilson 
Varejão e do Edilson Varejão, promoverá, no dia 3, 
próximo sábado, a partir das 14h, na área de eventos 
do Shopping Vila Velha - aproveito para sugerir o 
voto de congratulações e convidar todos para que 
possam prestigiar - um extraordinário leilão da raça 
quarto de milha.  

Estarão à venda animais do haras Floriano 
Varejão e também de convidados do Brasil todo. 
Acredito que será um grande evento para o estado do 
Espírito Santo. Mostra a raça produzida no estado e 
também a raça quarto de milha, representada pelo 
Brasil todo, por meio dos convidados que estarão 
ofertando seus animais nesse leilão do haras Floriano 
Varejão, às 14h, dia 3, no próximo sábado, no 
Shopping Vila Velha. 

Farei todo o possível para estar presente 
prestigiando os amigos, e representando, lógico, este 
Parlamento e esta comissão. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Parabéns, Senhor Deputado Freitas, pela 
lembrança. Só corrigi os nomes, porque tenho laços 
de sangue com eles. O senhor Floriano era tio de 
minha avó. Somos todos de Itaquari. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Mas o Edilson e 

o Edmilson são irmãos. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Eu sei. São de Itaquari, dois grandes 
pecuaristas que hoje, inclusive, expandiram para a 
criação de cavalos quarto de milha, que costumo 
chamar, e têm muitas atividades e um serviço 
grandioso prestado ao Espírito Santo. Boa lembrança!  

Tem o meu voto. 
 
Como vota a Senhora Deputada Eliana 

Dadalto? 
 
A SR.ª ELIANA DADALTO - Com certeza 

voto pela aprovação. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Aprovamos o voto de congratulações. 

Solicito também um voto de congratulações 
para o doutor Nabih Amin, outro capixaba, que 
preside a Associação dos Criadores de Nelore do 
Brasil. Também é uma pessoa importante no nosso 
estado, que se destaca nacionalmente, presidindo essa 
agremiação de âmbito nacional. 

Verifico com os colegas se nos acompanham 
nesse voto? 

Como vota a Senhora Deputada Eliana 
Dadalto?
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A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - Pela 
aprovação. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Senhor Deputado Freitas? (Pausa) 
Senhora Deputada Eliana Dadalto e Senhor 

Deputado Freitas, meu agradecimento. 
Concedo a palavra à Senhora Deputada 

Eliana Dadalto. 
 
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) - 

Breves palavras. Desejo boas-vindas a todos os 
colaboradores desta Comissão, cumprimento a nossa 
Senhora Presidente Janete de Sá e também o nosso 
querido Senhor Deputado Freitas, do interior. Somos 
do interior e precisamos também representar a 
agricultura, não é, Senhora Deputada Janete de Sá? 
Assim como a Senhora Deputada Janete de Sá me 
incentivou a permanecer nesta Comissão. 

Digo a todos que tenhamos, neste ano que se 
inicia com a retomada dos trabalhos, saúde. 
Precisamos de muita saúde porque o resto, tiramos de 
letra. Desejo saúde a todos e que tenhamos um 
trabalho de unidade como sempre tivemos.   

Parabenizo a nossa Senhora Presidente Janete 
de Sá, que tão bem conduz esta Comissão. Estamos 
nesta luta, mais uma vez, em 2018, para que 
possamos levar melhorias de vida para nossos 
agricultores. Não é, Senhora Deputada Janete de Sá e 
Senhor Deputado Freitas? Somos do interior, Senhor 
Deputado Freitas, do Norte, e estamos nesta luta. 
Obrigada. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Parabéns, Senhora Deputada Eliana Dadalto 
e Senhor Deputado Freitas. A Comissão de 
Agricultura retorna seus trabalhos com muita 
disposição, energia e muito trabalho em pró do rural 
capixaba. 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Senhora 
Presidente, pela ordem! Fiz a fala inicial e 
submetemos à aprovação, mas gostaria de fazer ainda 
um comentário para o início dos trabalhos.  

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Pois não. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Tive, juntamente 

com o Senhores Deputados Padre Honório, Raquel 
Lessa, Janete de Sá e Eliana Dadalto, o desprazer de 
ter algumas emendas não pagas pelo Governo do 
Estado no exercício do orçamento de 2017. Penso 
que daqui desta Comissão é o melhor momento e 
oportunidade de fazer a minha fala de desaprovação 
desse ato do Governo de fazer uma política de 
separação, que denomino da tribuna do plenário 
como uma política feita com o fígado.  

Tenho não convicção, mas certeza absoluta 
de que são emendas não pagas, única e 
exclusivamente, porque não se quer pagar. Assim 
como as colegas deputadas, sou muito disciplinado 

no sentido de intermediar, por meio da minha 
assessoria, junto às associações e junto à Secretaria 
de Agricultura toda a documentação das associações 
e das prefeituras, e acompanhar isso rigorosamente, 
dia a dia, para que todo processo de instrução e de 
construção dos documentos que fazem jus ao 
pagamento dessas emendas estejam muito corretos, e 
estavam todos cem por cento corretos. O valor das 
emendas para os equipamentos estavam, 
rigorosamente, no valor correto, haja vista a ata de 
registro de preço, em que colocamos o valor correto 
para não ter nada a acrescentar para se negar a pagar 
determinado bem, determinado equipamento. Mesmo 
assim, tive inúmeras emendas não pagas. 
 Em função disso, posso dizer com toda 
tranquilidade e com toda certeza que não foi paga, 
única e exclusivamente, porque o Governo não quis 
pagar, por meio do secretário de Agricultura, o 
Octaciano Neto, que por sinal é meu amigo. Não 
posso diminuir ou ampliar a amizade em função 
desse papel, em função dessa decisão. Acredito que 
essa decisão o diminui como pessoa, diminui o 
Governo como ação de Governo, mas não diminui 
nossas relações porque não posso pautar uma relação 
antiga nessas situações.  

Poderia dizer que uma das emendas, que V. 
Ex.as foram cúmplices e até colocaram recursos para 
que fosse paga, pois tiveram sensibilidade com a 
questão, e já falei no plenário, por exemplo, era para 
instalar um centro de pesquisa em São Mateus, na 
Ufes, que precisava ser na Ufes, por meio da 
Coopbac, Cooperativa dos Produtores Agropecuários 
da Bacia do Cricaré, em São Mateus. Para quê esse 
cento de pesquisa? Para analisar as características da 
pimenta-do-reino, uma vez que no Norte do estado, 
principalmente em São Mateus, está a maior 
produção de pimenta-do-reino deste estado. 
Observando que a pimenta-do-reino, hoje, é o 
terceiro PIB agrícola deste estado. O primeiro é o 
eucalipto e celulose, o segundo é o café Conilon e o 
terceiro PIB agrícola do estado e a pimenta-do-reino. 
Agora, observem, vocês, noventa e cinco por cento 
de tudo que se produz é exportado - porque são 
consumidos somente cinco por cento aqui no nosso 
país -, e quando da exportação desse produto aqui do 
Espírito Santo, ele será analisado no destino; ou seja, 
a análise do resíduo dessa especiaria é feita lá na 
Europa, lá nos Estados Unidos, lá no Canadá. Para 
onde exporta o navio tem que ficar parado esperando 
a análise da pimenta para depois descarregar o 
container. Isso é um atraso. Pode acontecer de 
encontrar algum defeito, alguma praga e ter que 
devolver, um grande prejuízo para o estado, 
principalmente para o produtor. Por quê? Porque será 
analisado lá.  

Temos a possibilidade  de implantar um 
laboratório de análise de resíduos aqui, na Ufes, no 
polo de São Mateus. Tivemos o carinho de trazer 
aqui nesta Comissão os membros da diretoria da 
Coopbac, os membros da Ufes, os coordenadores do 
curso, os coordenadores de laboratório que têm os 
equipamentos e é só a instalação dos equipamentos; 
portanto é muito barato - trezentos e cinquenta mil 
reais. Tive o carinho, o zelo de pedir aos colegas que 
colocassem, porque não eu podia colocar os trezentos 
e cinquenta, mas coloquei cinquenta e pedi aos 
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colegas que acrescentassem até o volume de trezentos 
e cinquenta mil reais. Conseguimos pela 
sensibilidade dos parlamentares, tramitou, a Coopbac 
e a Ufes alimentaram o projeto, o projeto redondo na 
Secretaria de Agricultura, mas não poderia pagar 
porque se paga é o deputado Freitas que está 
atendendo e isso dá credibilidade e dá popularidade 
para o deputado Freitas. O deputado Freitas é do PSB 
e o PSB tem a liderança maior deste estado, que se 
chama Renato Casagrande, que por sinal fez um 
extraordinário trabalho em todos os setores nos 
quatro anos em que foi governo. Não podemos 
atender o PSB porque fortalece o Renato Casagrande, 
porque fortalece o deputado Freitas. Aí, precisamos 
fazer a política com o fígado e negar uma ação 
extraordinária para o estado do Espírito Santo e 
deixar de ter o laboratório de análise de resíduos que 
fortalece a cadeia produtiva do terceiro PIB agrícola 
deste estado.  

Isso envergonha o estado, não faz crescer o 
estado do Espírito Santo. Isso mostra o modelo da 
política que está estabelecida no estado do Espírito 
Santo. Aí eu digo que não podemos temer porque 
medo é para os fracos, e nós vivemos, hoje, no 
estado, no império do medo. Um estado que tem um 
Executivo que encara a polícia e submete os 
capixabas à perda das suas vidas em favor da vaidade 
de encarar a polícia, de não dialogar com a polícia, de 
não dar aumento para a polícia e submeter os 
capixabas a pagar com a vida o bel-prazer da vaidade 
política.  
 Nós, parlamentares, estamos com prejuízo 
nas nossas emendas. Eu, indignado com esses 
prejuízos, começo a citar, daqui, emendas que não 
foram pagas. Tive que citar essa relatando todo esse 
contexto, mas citarei nas próximas reuniões desta 
Comissão as emendas das associações, de trator, de 
máquina de pilar, de secador. O absurdo que é não 
pagar um secador de café para uma associação 
importante, uma máquina de pilar. Isso não pode ser 
um governo democrático e republicano, e sim um 
governo ditador que governa no império do medo. 
Mas, o deputado Freitas não tem medo e continuará 
relatando isso o ano todo com a graça e a proteção de 
Deus. 
 Muito obrigado!  
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Obrigada, Senhor Deputado. 
 Obrigada, Senhora Deputada Eliana Dadalto 
e Senhor Deputado Freitas, por comporem o quorum 
e realizarmos essa reunião grandiosa e de muito 
trabalho. 
 Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a reunião e convoco os Senhores 
Deputados para a próxima, à hora regimental.  
  Está encerrada a reunião.  

Encerra-se a reunião às 10h42min. 
 
 
 

DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 

OITAVA LEGISLATURA, DA COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA MÁFIA 
DOS GUINCHOS, REALIZADA EM 23 DE 
OUTUBRO DE 2017. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) -  Havendo número legal, invocando 
a proteção de Deus declaro abertos os trabalhos desta 
Comissão.  

Convido a Senhora Secretária a proceder à 
leitura da ata da décima reunião ordinária, realizada 
em 09 de outubro de 2017. (Pausa)  

 
(A Senhora Secretária procede à 
leitura da ata) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Há expediente a ser lido? 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

EXPEDIENTE da 11.ª reunião ordinária, da 
3.ª sessão legislativa ordinária, da 18.ª 
legislatura. 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não há. 
 
COMUNICAÇÕES: 
 
Objetivo da Comissão: Apurar denúncias 
relacionadas à Máfia dos Guinchos e pátio, 
estacionamento e depósito de veículos 
apreendidos e possível conluio entre 
autoridades, prestadores de serviços e lesão 
ao cidadão, além investigar a participação de 
servidor público e empresas terceirizadas 
com o intuito de lesar o contribuinte. Apurar 
ainda, denúncias de irregularidades nas 
permissões concedidas pelas administrações 
municipais para a execução de serviço de 
transporte de passageiro, em veículo de 
aluguel a taxímetro no estado do Espírito 
Santo. 
 
CONVOCADOS:  

 
RICARDO SILVA MARTINS - Sócio 
administrador da empresa Vista Group 
Network Sistemas e Empreendimentos Ltda.  
 
WEVER DE ALMEIDA CASTILHO 
(PASSARINHO) - Empresa Vista Group 
Network Sistemas e Empreendimentos Ltda.  
 
WATSON DE ARAÚJO MONTEIRO - 
Secretário Municipal da Fazenda de 
Guarapari. 
 

LÚCIA MARIA RORIZ VERÍSSIMO 
PORTELA - Procuradora-geral do 
município de Guarapari. 
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O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Assiste razão à assessoria da 
Comissão porque, realmente, a aprovação do nome 
do subsecretário não consta da reunião. Um a zero 
para vocês. 

Peço que façam adentrar ao plenário o senhor 
Gabriel de Araújo Costa, secretário da Prefeitura 
Municipal de Guarapari. 

Tudo bem? Bom dia. O senhor, Gabriel, foi 
chamado a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
que apura irregularidades na área de pátios, guinchos, 
contratos de rotativos relacionados às administrações. 

O senhor tem conhecimento desta CPI, 
mesmo que seja por ouvir dizer? 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

Por ouvir dizer. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - O senhor, na Prefeitura de 
Guarapari, exerce qual atividade? 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

Secretário da Fazenda, desde o dia 11 de outubro 
deste ano. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Na Secretaria da Fazenda, nesse 
período em que você responde pela secretaria, passou 
esse processo desse acordo que foi feito entre a 
empresa do rotativo e a administração municipal? 
Você tem conhecimento se... 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

Esse processo existe, tenho conhecimento, passa pela 
Fazenda, sim. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Pois é. Qual é a atividade que a 
Fazenda exerce com relação a esse contrato? 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

A Fazenda é fiscal do contrato; fiscaliza a parte 
financeira, onde são feitos os repasses, as 
renegociações, o controle de emissão de boleto... 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Esse contrato existe desde o início 
desta administração? Começou nesta administração? 
Como é esse contrato? 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

Esse contrato, pelo que tomei conhecimento no 
contrato, nas leis, está desde 2015.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Está funcionando desde 2015 ou 
houve alguma paralisação nesse período? 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

A paralisação, Presidente, não tenho como te 

informar. Sei que no princípio do ano, na mudança da 
gestão, o prefeito fez alguns questionamentos, 
alguma solicitação de embargos, mas pelo que vi na 
rua, a movimentação, ele continua funcionando. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Ele está funcionando? 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

Pela movimentação da rua estava, sim. Ele estava em 
plena atividade. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Como está a operação desse 
contrato com relação à sua Secretaria? Esse contrato 
estabelece que essa empresa tem que repassar um 
valor de quanto por mês à Secretaria, à Prefeitura? 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

Só um instante. Olha só, ela tem um percentual que 
ela tem que passar, que é de trinta e quatro por cento 
sobre a arrecadação. Ela passa esses trinta e quatro 
por cento e o excedente, sessenta e seis por cento, 
ainda tem incidência de 3,5% do ICMS. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Sei. Como está esse repasse? 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

Temos um parcelamento que está sendo pago em dia, 
que tem hoje duzentos e setenta mil, zero vinte e um 
e trinta e oito da dívida parcelada. Acumulada de 
juros dá quarenta e sete mil novecentos e vinte e 
nove. A dívida total dele, desse parcelamento, é 
trezentos e dezenove mil. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Esse parcelamento foi feito 
quando? 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

Trezentos e dezessete. Esse parcelamento? 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Foi aprovado quando? 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

Não tenho ele aqui para... 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Foi depois que você estava na 
Secretaria ou foi antes? 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

Foi antes. Antes da minha gestão, antes de eu 
assumir. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Mas você tem conhecimento se ele 
está em dia desde quando foi feito o parcelamento? 
Está atualizado? 
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O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 
Ele está atualizado. Temos aqui a última paga dele, 
que foi dia 5 de outubro. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deste ano? 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

Deste ano. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - E você sabe qual a causa que ele 
não vinha sendo cumprido? 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

Olha só, tem outro detalhe aqui e queria passar a V. 
Ex.ª. Quando assumimos, quando a gestão atual 
assumiu, houve um bloqueio das senhas de acesso à 
movimentação desses recursos junto à empresa. A 
Prefeitura não tinha acesso ao sistema de 
arrecadação, o que eles tinham. Logo em seguida que 
eles conseguiram atualizar, que a gente conseguiu 
essas senhas... Quando essa administração entrou 
essas senhas foram bloqueadas. Não tinha acesso.  

Em maio tivemos outro problema. Foi 
quando a empresa de TI perdeu a licitação, entrou 
outra empresa, e a empresa que estava atuando 
simplesmente bloqueou todos os nossos dados que 
estavam dentro dele. Temos uma ação judicial 
pedindo de volta o acesso a esses dados. Tivemos que 
construir novamente um novo sistema. Dentro do 
sistema novo tivemos que construir um novo modelo 
para ter acesso. Esse acesso, agora já temos, dentro 
do sistema deles. Eles têm a arrecadação, que vai ao 
sistema deles, e nós temos acesso para entrar no 
sistema deles para ver o saldo. 

Nesse período, só para complementar, 
Presidente, essa arrecadação ficou flutuante, não 
tinha como ser recebida. Tivemos alguma 
manifestação através da empresa para pagamento, 
mas não tínhamos sistema para gerá-lo. Agora 
fizemos até levantamento da dívida desse período de 
janeiro a setembro. Hoje temos de janeiro a setembro, 
de dívida deles, cento e quarenta e quatro mil, 
setecentos e oitenta e quarenta. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Mas deste ano ou do... 

 
O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 

Deste ano. O outro parcelamento está sendo pago 
normalmente. E nove mil oitocentos e trinta e seis 
reais e cinquenta e cinco centavos de ISS. 
Apresentamos esse valor à empresa e eles solicitaram 
um novo parcelamento. Encaminhamos essa 
solicitação a eles junto à Procuradoria porque não 
temos o conhecimento jurídico para determinar um... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Quando a administração atual 
entrou, você não estava na Secretaria da Fazenda? 

 O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 
Não. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Você estava em alguma outra parte 
da administração? 
 
 O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 
Eu estava adjunto de Fazenda. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - E quem era o secretário da Fazenda 
nesse período?  
 
 O SR. GABRIEL DE ARAÚJO COSTA - 
Watson Monteiro Araújo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Ele é que participou dessa 


