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Carlos de oliveira
Legislativa do Estado do Espírito Santo a ser 
entregue em sessão solene, anualmente, no mês de 
julho, preferencialmente na semana em que é 
celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo, a 
fim de prestar o devido reconhecimento pelos 
serviços executados pelas cooperativas registradas 
em favor do desenvolvimento do Estado do Espírito 
Santo. 

Segundo o autor, no Espírito Santo existem 
121 cooperativas devidamente legalizadas, com 
aproximadamente 237 mil cooperador que atuam em 
diversos setores. Juntas elas geram mais de 27 mil 
empregos diretos e indiretos.  

Da análise da matéria em questão, verifica-se 
que a aplicação de seus dispositivos não resulta na 
criação de despesa obrigatória de caráter continuado, 
não gerando direitos subjetivos, com repercussão 
financeira oponível ao Estado e a natureza da 
proposição não traz qualquer implicação discordante 
quanto à sua compatibilidade ou adequação com o 
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual. 

Sendo assim, preenchendo os pressupostos 
legais para aplicação do Projeto de Resolução nº 
023/2017 de autoria do Deputado Estadual Marcos 
Mansur, sugiro aos ilustres pares desta Comissão a 
adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 089/2017 
 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS é pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Resolução nº 023/2017 de autoria do Sr. 
Deputado Estadual Marcos Mansur. 

 
Sala das Comissões, em 11 de Dezembro de 

2017. 
 

DARY PAGUNG 
Presidente 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Relator 

JAMIR MALINI 
LUZIA TOLEDO 

JOSÉ ESMERALDO 
ENIVALDO DOS ANJOS 

 
 

38 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRTIO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 

 
Projeto de Resolução nº 24/2017 
Autor: Deputado Bruno Lamas 
Ementa: Cria na Assembleia Legislativa a Ordem do 

providências. 

I - RELATÓRIO 
 

O presente Projeto de Resolução n° 
24/2017, ora apresentado, de autoria do Deputado 
Bruno Lamas, visa 

C  
A matéria foi protocolada em 26 de maio de 

2017, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 
30 de maio de 2017 e encontra-se publicado Diário 
do Poder Legislativo deste Poder, do dia 06 de junho 
de 2017, as páginas 145 e 146 dos autos.  

O presente Projeto de Resolução veio a esta 
Procuradoria para exame e parecer na forma do 
disposto no art. 41, inciso I, da Resolução 2.700/2009 
(Regimento Interno desta Augusta Assembleia 
Legislativa). 

É o relatório. 
 
 

II - PARECER DO RELATOR 
 
DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 
LEGALIDAE, DA CONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL EMATERIAL E DA JURIDICIDADE.  
 

A iniciativa em foco Projeta de Resolução nº 
24/2017, proposta pelo Deputado Bruno Lamas, 
objetiva criar na Assembleia Legislativa a Ordem do 

providências. 
em memória 

a menina Araceli, uma das mais emblemáticas vítimas 
de violência contra a criança no país, o dia 18 de maio 
foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, com a aprovação da Lei Federal 
9.970/2000. 

Araceli Cabrera Crespo tinha oito anos quando 
foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada, 
no Espírito Santo, em 1973. Após a prisão, julgamento e 
absolvição dos acusados, o processo foi arquivado pela 
Justiça. 

 
Hoje lutamos para proteger nossas crianças 

e adolescentes de abusos e explorações sexuais. Toda 
criança merece e tem o direito de ter a sua infância 
preservada. 

A violência contra as crianças e adolescentes 
é um problema social que atinge todas as etnias, 
religiões, escolaridade e classes sociais. É uma 
violação de direitos humanos e liberdades 
fundamentais. Por isso este tipo de violência não 
pode ser ignorado ou disfarçado. Precisa ser 
denunciado por toda a sociedade. 

Importante destacar, que apesar do caso da 
menina Araceli ter ocorrido há 44 anos, nos dias de 
hoje vemos casos que causam repulsas a todos nós 
capixabas, como o que aconteceu no dia 18/05/2017, 
pasmem no dia nacional de combate à violência 
sexual contra a criança e adolescente, a menina Identificador: 34003100390035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Fabiane Isadora Claudino morreu após ser agredida 
e estuprada pelo padrasto. 

Esse projeto visa homenagear as pessoas do 
nosso Estado que se destacam nas suas atividades de 
combate ao abuso e violência sexual contra criança e 
ao adolescente, na sociedade, no Judiciário, nos 

 
Referente ao assunto em tela, o dia 18 de 

maio realiza-
Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração 
Se
instituído pela Lei Federal n° 9970/2000 em memória 
de Araceli Cabrera Crespo. 

Sabe-se que atualmente a violência sexual 
contra crianças e adolescentes é um tema bastante 
complexo, necessitando da conscientização da 
população com efetivação de políticas públicas 
visando o monitoramento e implantação de 
mecanismos que promovam a garantia deste 
fenômeno de violência, em defesa da população 
infanto-juvenil. 

Consoante o art. 227 da Constituição Federal, 
é dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar com absoluta prioridade a efetivação de 
direitos que visam promover a segurança de Crianças 
e Adolescentes, colocando-os à salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

Sob o prisma da constitucionalidade formal, 
não há quaisquer obstáculos a serem levantados, visto 
que a matéria-objeto da proposição é de competência 
exclusiva do Poder Legislativo, sendo o presente 
Projeto de Resolução amparado pelo art.56, inciso II, 
da Constituição do Estado do Espírito Santo, que 
versa, in verbis: 

 
Art. 56. É de competência 
exclusiva da Assembleia 
Legislativa, além de zelar pela 
preservação da sua competência 
legislativa em face de atribuição 
normativa dos outros Poderes:  
I - eleger a Mesa; 
II - dispor sobre seu regimento 
interno. 

 
No que tange a iniciativa legislativa, 

constatamos que compete ao Deputado autor iniciar o 
referido Projeto de Resolução na conformidade do 
art. 151, §1º, inciso V e 152, inciso I, todos da 
Constituição Estadual, a saber: 
 

Art. 151. Os projetos serão de 
resolução, de decreto legislativo e 
de lei.  
 
§ 1º Os projetos de resolução são 
destinados a regular, com eficácia 
de lei ordinária, matérias da 
competência privativa da 
Assembleia Legislativa e as de 

caráter político, processual, 
legislativo ou administrativo, ou 
quando deva a Assembleia 
Legislativa pronunciar-se em casos 
concretos, tais como:  
 
I - (...); 
  
V - matéria de natureza 
regimental; 
 
Art. 152. A iniciativa de projetos 
na Assembleia Legislativa, nos 
termos da Constituição Estadual e 
deste Regimento Interno, será:  
 
I - de Deputados; 

Verifica-se que a espécie normativa 
adequada para tratar do tema e a Resolução, estando 
o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 
Constituição Estadual, conforme descrito no artigo 
265 do Regimento Interno. 

 
Art. 265. O Regimento Interno 
poderá ser modificado mediante 
projeto de resolução da 
Assembleia Legislativa.  

 
A proposição será submetida ao regime de 

tramitação ordinária conforme dispõe o artigo. 265, § 
2º, do Regimento Interno e, o quórum e o respectivo 
processo de votação serão de maioria simples estando 
presente no mínimo à maioria absoluta dos membros 
em votação simbólica, na forma do art. 200, I e art. 
201, do Regimento Interno (Resolução nº 
2700/2009). 

Após análise dos aspectos constitucionais 
formais, resta-nos analisar os aspectos materiais, 
comparando o conteúdo do projeto com os preceitos 
constitucionais. Assim, as normas introduzidas no 
referido projeto encontram compatibilidade com os 
preceitos constantes das Constituições, Federal e 
Estadual. 

Em ato contínuo, a proposição deverá seguir 
para a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação (artigo 41, inciso I, do Regimento 
Interno) e, após, para a Mesa Diretora (artigo 17, 
inciso XXI, do Regimento Interno).  

Em tempo, no que concerne ao ponto da 
vigência da lei no tempo, tem-se que, por se tratar de 
objeto normativo de fácil aplicabilidade, não há 
parâmetros de razoabilidade em se exigir prazo de 
vacatio legis para a entrada em vigor do Projeto de 
Resolução nº 004/2017, na hipótese de ser o mesmo 
transformado em Resolução. Nota-se, inclusive, que a 
necessidade de imediata aplicabilidade do projeto 
ampara-se na avaliação e ordenança da própria 
Assembleia Legislativa, haja vista tratar-se de 
matéria interna corporis de natureza regimental. 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso 
Identificador: 34003100390035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Compatibilidade com os Princípios, Direitos e 
Garantias Previstos no art. 5º da Constituição 
Federal), observa-se que os mesmos formam um 
acervo exemplificativo de Direitos Humanos Civis 
(Individuais ou Negativos) que garante uma esfera de 
proteção do indivíduo contra a ação danosa e 
indevida juridicamente do próprio Estado. 

Ora, cabe novamente destacar que os direitos 
humanos individuais possuem natureza de proteção 
do indivíduo em face da ação não autorizada 
juridicamente do Estado. Desta forma, o Projeto de 
Resolução nº 39/2015 não possui qualquer 
ressonância com esses Direitos Fundamentais, haja 
vista que não trata de ação incidente sobre os 
indivíduos presentes na sociedade e nem em relação 
aos seus bens, mas somente de simples alteração dos 
procedimentos regimentais dos trabalhos legislativos 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 

Em suma, por não possuir alcance sobre os 
direitos fundamentais previstos no art. 5º da 
Constituição Federal e nem em qualquer outro 
diploma constitucional ou legal. Frente a isso e por 
não ser incompatível com qualquer direito humano, 
cabe confirmar ampla compatibilidade da pretensa 
norma com a hodierna ordem constitucional. 

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso 

Princípio Constitucional da Isonomia), a análise 
converge também para o que se registrou no 
parágrafo anterior. Ou seja, o Projeto de Resolução nº 
004/2017 não possui qualquer ressonância com 
Direitos Fundamentais e esse quadro específico da 
proposição inclui o Princípio da Isonomia que possui 
endereço no próprio art. 5º, caput e inciso I, da 
Constituição Federal. Vejamos: 
 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
I - homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição; 

 
Desta forma, aflora da análise que o projeto 

em comento não produz resultado que afronta a 
condição de isonomia das pessoas, pela simples razão 
de que não versa sobre matéria de direitos 
fundamentais, mas, somente, de mero procedimento 
legislativo de natureza regimental. Disso, não resta 
outra posição que a óbvia confirmação de pleno 
respeito, por parte do objeto normativo do Projeto de 
Resolução nº 004/2017, ao Princípio Constitucional 
da Isonomia.  

Quanto ao quesito previsto no art. 9º, inciso 

Direito Adquirido, ao Ato Jurídico Perfeito e a Coisa 
Julgada), contempla-se que o mesmo igualmente 
converge para o art. 5º da Constituição Federal. In 
verbis: 

 
 

 
5º........................................................
............ 
XXXVI - a lei não prejudicará o 
direito adquirido, o ato jurídico 

 
 

Nesse diapasão a Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 
4.657/1942) foi recepcionada pela atual Constituição 
Federal e passou a integrá-la infra 
constitucionalmente, inclusive para fins de conceituar 
juridicamente tais Institutos de Segurança Jurídica, 
que são importantes garantidores de Paz Social. 
Assim, dita a ordem legal: 
 

imediato e geral, respeitados a ato 
jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada. 
 
§1º. Reputa-se ato jurídico perfeito 
o já consumado segundo a lei 
vigente ao tempo em que se 
efetuou. 
 
§2º. Consideram-se adquiridos 
assim os direitos que o seu titular, 
ou alguém por ele, possa exercer, 
como aqueles cujo começo do 
exercício tenha termo pré-fixo, ou 
condição pré-estabelecida 
inalterável, a arbítrio de outrem. 

 
§3º. Chama-se coisa julgada ou 
caso julgado a decisão judicial de 

 
 

Desta forma nos termos constitucionais e 
legais, o Projeto de Resolução nº 24/2017 não inova a 
ordem jurídica para produzir efeito no que diz 
respeito da capacidade de ampliar a concessão de 
homenagens em favor dos profissionais da educação, 
não implica em desatendimento ao que juridicamente 
foi firmado por partes ou decidido em definitivo pela 
prestação jurisdicional. Em outros termos, a 
proposição legislativa indicada não desrespeita estes 
Institutos Jurídicos (Direito Adquirido, Ato Jurídico 
Perfeito e Coisa Julgada) pela simples razão de que 
não normatiza nada antinômico ao interesse ou 
direitos de pessoas físicas e jurídicas, mas, somente, 
trata sobre simples matéria pertinente ao regimento 
interno do Poder Legislativo Estadual. Identificador: 34003100390035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Toda a realidade jurídica aferida da análise 
técnica constrói incontest a conclusão única e plena 
de que a proposição é, material e formalmente, 
constitucional, tanto perante a ordem constitucional 
republicana, quanto perante a ordem constitucional 
estadual. 

Por seu turno, estendendo a análise técnica 
da proposição, verifica-se que não há oposição na 
doutrina ou na jurisprudência dos Egrégios Tribunais 
Superiores pátrios que impeça, material ou 
formalmente, o projeto de ser aprovado, 
consequentemente, recebe o grau de jurídico. 

Diante dos Ordenamentos Jurídicos, a 
normatividade do projeto de resolução não afronta a 
legislação federal e estadual, ao contrário atende a 
todos os preceitos, em especial a estipulada para a 
aprovação de modificações parciais do Regimento 
Interno (art. 265 da Resolução nº 2.700/2009).  

Quanto à técnica legislativa empregada, a 
propositura atende as normas estabelecidas na Lei 
Complementar Federal nº 95/1998, com as alterações 
introduzidas pela Lei Complementar Federal 
nº107/2001, que versam sobre a elaboração, redação, 
alteração e a consolidação das Leis, conforme 
determina o parágrafo único do art. 59 da 
Constituição Federal e estabelecem normas para 
consolidação dos atos normativos que menciona 
consoante destacada as fls. 06 dos autos, as quais são 
por sua adoção.  

Por sua vez a Diretoria de Documentação e 
Informação menciona que não existem normas legais 
em vigor, em tramitação correlatas ou similares com 
a matéria, fls. 04 dos autos. 

Isto posto, opinamos pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa do Projeto de Resolução nº 
24/2017, de autoria do Deputado Bruno Lamas; 
 

PARECER N.º 329/2017 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela Constitucionalidade, Legalidade, 
Juridicidade e Boa Técnica do Projeto de 
Resolução nº 024/2017, de autoria do Deputado 
Bruno Lamas. 

 
 

Plenário Rui Barbosa, em 01 de agosto de 
2017. 

 
GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

Relator 
GILSINHO LOPES 

JANETE DE SÁ 
RAQUEL LESSA 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS DIREITOS 
HUMANOS 

 
Projeto de Resolução n° 024/2017 
Autor: Deputado Bruno Lamas 

ida as normas sobre concessão da 

 
 

RELATÓRIO 
 

O Projeto de Lei n° 024/2017, de autoria do 
Deputado Bruno Lamas, tem como finalidade de 
consolidar as normas sobre a concessão da Ordem de 
Méri
providências, comemorado sempre no mês de maio, 
desde o ano da publicação da Lei nº 9.970/00, que o 
instituiu. 

Às fls. 02 conta o que este PL foi 
protocolado no dia 30/05/2017 e publicado no DIO 
06/06/17, conforme consta às fls. 15. 

Analisado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e redação, recebeu parecer 
favorável, sem emendas, conforme consta às fls. 
32/40. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

O presente projeto foi devidamente 
fundamento em sua justificativa. 

A matéria atrai a atenção de toda a sociedade, 
haja vista a necessidade de incentivar aqueles que 
trabalham em prol da proteção e cuidado daqueles 
que estão na idade de desenvolvimento mental, 
intelectual e físico. 

De forma geral, a Constituição Federal, em 
seu art. 227 trata da proteção das crianças, 
adolescentes e jovens. Corroborando a esse 
entendimento, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente proporciona, na forma da lei, a proteção 
e o bom desenvolvimento das crianças e 
adolescentes. 

Vejamos o disposto no art. 227, da 
Constituição Federal: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.  

O caso envolvendo a menor conhecida como 
Araceli tomou proporção nacional, não havendo 
quem não se comova com o sofrimento por ela 
vivido. 

E mais, a vítima neste caso não foi só a 
criança; a família também sofreu e ainda sofre as 
mazelas da perda imensurável. Identificador: 34003100390035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Tal situação - o sofrimento da vítima 
propriamente dita e de seus familiares - é de tão 
grande tamanho que pode ser descrito como terrível, 
catastrófico e inaceitável, atingindo a toda a 
sociedade, pois o mal que é feito a um é feito a todos. 

Na contramão dos ataques às indefesas 
crianças, inúmeras pessoas e instituições têm se 
levantado e oferecido seus esforços na luta pela 
proteção e cuidado, na tentativa de evitar as agressões 
e na recuperação em casos onde já houve abuso. 

Nesse contexto, não se pode limitar a 
conduta de abusar ou molestar pessoa de tenra idade 
ou em fase de desenvolvimento físico, moral e 
intelectual à conotação sexual, devendo ser os verbos 
analisados lato sensu, a fim de que se atinja o 
objetivo principal: a proteção total e irrestrita da 
criança e do adolescente. 

Homenagear àqueles que lutam de forma 
incessante e despretenciosa em favor dos mais fracos 
é sem dúvida promover a cidadania e consolidar a 
aplicação dos direitos humanos não só para a criança 
ou o adolescente, mas também para a sua família e a 
sociedade. 

É público e notório o crescimento da 
violência contra as crianças e adolescentes, nas suas 
diversas modalidade e somente o combate constante 
poderá inibir novos ataques, assim como tratar 
aqueles já consumados, inclusive contribuindo para a 
punição dos agressores. 

O projeto de lei ofertado é pertinente e 
demonstra estar alinhavado com o direito à cidadania 
e aos direitos humanos, tão amplamente consagrados 
em nosso sistema legal. 

Ante o exposto, concluímos pela aprovação 
do Projeto de Lei em epígrafe, recomendando aos 
nobres pares desta Comissão a adoção do seguinte: 
 
 

PARECER N.º 76/2017 
 

A COMISSÃO DE CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS é pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Lei nº 024/2017, de autoria do Deputado 
Bruno Lamas. 

 
Sala das Comissões, em 05 de setembro de 

2017. 
 

NUNES 
Presidente 

PASTOR MARCOS MANSUR 
ESMAEL DE ALMEIDA 

Relator 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO CONTROLE E TOMADA DE 

CONTAS 

PARECER DO RELATOR 

PROPOSIÇÃO: Projeto de Resolução nº 024/2017 
AUTOR: Deputado Estadual Bruno Lamas 
EMENTA: Consolida as normas sobre a concessão 

outras providências. 
 

1) RELATÓRIO 
 

Trata-se do Projeto de Resolução nº 
024/2017, de autoria do Deputado Estadual Bruno 
Lamas que tem o objetivo consolidar as normas sobre 

 
A matéria foi protocolizada no dia 

26/05/2017, lida no expediente da sessão ordinária do 
dia 30/05/2017 e publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 06 de junho de 2017 (FLS. 15-16). 

Após, juntou-se o parecer técnico-jurídico da 
procuradoria que pugnou pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e, 
posteriormente, remetido para a Comissão de 
Constituição e Justiça, Servidor Público e Redação 
para efeito de análise, oferecendo parecer de n.º 
329/2017, pela constitucionalidade do presente 
projeto (fls. 32-40). 

Posteriormente os autos foram encaminhados 
pala a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos 
que proferiu parecer de n.º 76/2017, pela aprovação 
do presente projeto de lei (fls. 45-47). 

Por fim, os autos foram remetidos a esta 
Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas, designando este que a 
subscreve para análise e parecer conforme emana o 
art. 90 do Regimento Interno. 

É o Relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

Para cumprimento do trâmite, a resolução nº 
2.700 de 15 de julho de 2009 designou para a 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas compete 
opinar sobre todas as proposições quanto ao aspecto 
financeiro, que concorram diretamente para aumentar 
ou diminuir a despesa, como preconiza o art. 42, 
inciso V:  

Art. 42. À Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas compete opinar sobre:  

V - todas as proposições quanto ao aspecto 
financeiro, que concorram diretamente para aumentar 
ou diminuir a despesa, assim como a receita pública; 

Nesse contexto, o presente projeto de 
resolução de autoria do Deputado Estadual Bruno 
Lamas tem por finalidade criar a ordem do mérito 

concedida às pessoas que se destacam na sociedade 
capixaba, por relevantes serviços prestados na defesa 
dos direitos e combate a violência e ao abuso e 
exploração sexual contra as crianças e adolescentes. Identificador: 34003100390035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Em memória de Araceli, criança que foi a 
óbito há 44 anos por um crime bárbaro que chocou o 
Espírito Santo, o autor justifica a apresentação da 
proposta expressando que a violência contra as 
crianças e adolescentes é um problema social que 
ainda atinge todas as etnias, religiões, escolaridades e 
classes sociais, portanto, a concessão da honraria em 
questão seria uma homenagem para estimular as 
pessoas que realizam alguma atividade eficaz na 
proteção dos menores de idade.   

Da análise da matéria em questão, verifica-se 
que a aplicação de seus dispositivos não resulta na 
criação de despesa obrigatória de caráter continuado, 
não gerando direitos subjetivos, com repercussão 
financeira oponível ao Estado e a natureza da 
proposição não traz qualquer implicação discordante 
quanto à sua compatibilidade ou adequação com o 
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual. 

Sendo assim, preenchendo os pressupostos 
legais para aplicação do Projeto de Resolução nº 
024/2017 de autoria do Deputado Estadual Bruno 
Lamas sugiro aos ilustres pares desta Comissão a 
adoção do seguinte: 
 
 

PARECER N.º 088/2017 
 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS é pela APROVAÇÃO do 
Projeto de Resolução nº 024/2017 de autoria do Sr. 
Deputado Estadual Bruno Lamas. 

 
Sala das Comissões, em 11 de Dezembro de 

2017. 
 

DARY PAGUNG 
Presidente 

EUCLÉRIO SAMPAIO 
Relator 

JAMIR MALINI 
LUZIA TOLEDO 

JOSÉ ESMERALDO 
ENIVALDO DOS ANJOS 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) -  Publiquem-se e incluam-se na 
Ordem do Dia para cumprimento do prazo recursal os 
que carecerem desse despacho. 

 
O SR. DA VITÓRIA - (PDT) - Senhor 

Presidente, pela ordem! Acabou de chegar ao 
plenário o nosso Deputado Dary Pagung. Desejo a S. 
Ex.ª muita paz e muita saúde! Que Deus o abençoe 
com muitos anos de vida, tendo em vista que é o 
aniversariante do dia. V. Ex.ª já o parabenizou hoje, 
pela manhã, falando, principalmente, da importância 
da região dele e todas as comemorações que farão. 
Mas acredito que será em todo estado do Espírito 
Santo. Parabéns, Senhor Deputado Dary Pagung! 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - PMDB) - Em nome da Mesa Diretora e 
dos colegas Deputados, abraçamos o Senhor 
Deputado Dary Pagung. V. Ex.ª não esteve no 
almoço hoje, mas foi cantado um Parabéns, para ele. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

39 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 
154/2017 

 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 
Constituição Estadual, requer a V. Exª que 
encaminhe ao Exmº Sr. Secretário de Estado de 
Saúde, os seguintes pedidos de informações, acerca 
dos leitos comprados pelo Estado junto aos Hospitais 
privados: 
 

1 - Em que circunstâncias são 
realizadas as compras dos leitos? 
Qual a média de gasto por 
paciente? 

 
Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2017. 

 
BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 
40 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO 

 
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

155/2017 
 
Senhor Presidente: 
 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e regimentais, 
especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da 
Constituição Estadual, requer a V. Exª que 
encaminhe ao Exmº Sr. Secretário de Transportes e 
Obras Públicas, o seguinte pedido de informação, 
quanto a ES-010, Jacaraípe, Serra/ES: 
 

Tendo em vista anúncio do Governo 
do Estado na data de 13/12/2017, do 
investimento de aproximadamente 
trezentos milhões na recuperação das 
rodovias estaduais e ainda a construção 
de pontes e vias, além da pavimentação 
de estradas de terra, pergunta-se. 
1 - Será contemplado o trecho da 
Rodovia ES - 010 denominado Identificador: 34003100390035003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


