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PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 DE 

FEVEREIRO DE 2018. 

 

(De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, à hora regimental, para ensejar o 

início da sessão, registram presença os 

Senhores Deputados Da Vitória, Doutor 

Hércules, Doutor Rafael Favatto, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, Euclério 

Sampaio, Freitas, Gildevan Fernandes, 

Hudson Leal, José Esmeraldo, Marcelo 

Santos, Padre Honório, Pastor Marcos 

Mansur, Raquel Lessa e Sergio Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a sessão.  

 

(Assume a 1.ª Secretaria a Senhora 

Deputada Raquel Lessa e a 2.ª 

Secretaria o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos)  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Há quorum para a abertura da 

sessão de acordo com o painel eletrônico. Já 

registramos a presença dos ilustres parlamentares: Da 

Vitória, Doutor Hércules, Doutor Rafael Favatto, 

Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos, Euclério 

Sampaio, Freitas, Gildevan Fernandes, Hudson Leal, 

José Esmeraldo, Marcelo Santos, Padre Honório, 

Pastor Marcos Mansur, Raquel Lessa e Sergio 

Majeski. Registro também a presença do Senhor 

Deputado Jamir Malini, vice-líder do Governo.  

Convido a Senhora Deputada Raquel Lessa a 

proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 

 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Pedro, 5:7) 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Jamir Malini) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da trigésima 

segunda sessão extraordinária, realizada em 20 de 

dezembro de 2017. (Pausa)  

 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata)  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Erick Musso) 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Senhor Presidente, peço 

permissão a V. Ex.ª para considerar a ata de ontem 

como lida porque ela registra a abertura da sessão.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Solicitado por quem, por 

gentileza? 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO 

DOS ANJOS – PSD) – Pelo Senhor Deputado 

Sergio Majeski.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Esmael de Almeida) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS –  PMDB) – Atas aprovadas como lidas. 

Inclusive a última, por solicitação do Senhor 

Deputado Jamir Malini.  

Registro a presença do Presidente desta Casa, 

o Senhor Deputado Erick Musso, a quem solicito que 

conduza os trabalhos desta reunião. 

Convido a Senhora 1.º Secretária a proceder 

à leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

01 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 604/2017 

 

Vitória, 21 de dezembro de 2017. 

 

Senhor Presidente:  

 

Venho através deste, justificar minha 

ausência na Sessão Plenária realizada no dia 20 de 

dezembro, com base no §6º, art. 305, do Regimento 

Interno. 

 

Pelo exposto, antecipo os meus sinceros 

agradecimentos. 

 

Atenciosamente, 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Justificada a ausência. À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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02 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

OFÍCIO N.º 510/2017 
 

Vitória, 20 de dezembro de 2017. 
 

Senhor Presidente:  

 

Cumprimentando-o, e nos termos do § 6º do 

artigo 305 do Regimento Interno, justifico minha 

ausência da 119ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão 

Legislativa da 18ª Legislatura do dia 18.12.2017 e 

120ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 18ª 

Legislatura do dia 19.12.2017,  devido a 

compromissos assumidos anteriormente na capital 

federal. 

 

Atenciosamente, 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual – PMDB 
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Justificadas as ausências. À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

03 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 

PRESIDÊNCIA 
 

Brasília, 14 de dezembro de 2017. 
 

Comunicado N.
o 
219169/2017 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Ciente. Às Comissões de Educação e de 

Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

04 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 
 

OFÍCIO N.º 021/2017 
 

Vitória, 30 de novembro de 2017.  

Senhor Presidente,  
 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao 

mês de NOVEMBRO/2017.  

Segue em anexo. 
 

Respeitosamente, 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente da Comissão de Justiça 
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

05 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
 

OFÍCIO N.º 011/2017 

 

Vitória, 20 de dezembro de 2017. 

 

Senhor Presidente: 
 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão, referente ao 

mês de DEZEMBRO/2017.  

Renovando votos de distinta consideração, 

subscrevemo-nos,  

Saúde, saúde e saúde.  
 

DOUTOR HÉRCULES 

Presidente da Comissão de Saúde 
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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06 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS 
 

OFÍCIO N.º 148/2017 
 

Vitória, 20 de dezembro de 2017. 
 

Senhor Presidente: 
 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao 

mês de DEZEMBRO/2017.  

Segue em anexo. 

Respeitosamente, 
 

PADRE HONÓRIO 

Presidente da Comissão de Política sobre Drogas  

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

07 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, 

INOVAÇÃO, INCLUSÃO DIGITAL, 

BIOSSEGURANÇA, QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL, ENERGIA, GÁS NATURAL E 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 

 

OFÍCIO N.º 054/2017 

 

Vitória, 20 de dezembro de 2017. 

 

Senhor Presidente: 

 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao 

mês de Dezembro/2017.  

Segue em anexo. 

Respeitosamente, 
 

ESMAEL ALMEIDA  

Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia  
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

08 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 

DO CONTRIBUINTE 
 

OFÍCIO N.º 148/2017 
 

Vitória, 21 de dezembro de 2017.  
 

Senhor Presidente: 
 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao 

mês de Dezembro/2017.  

Segue em anexo. 

Respeitosamente, 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Presidente da Comissão de  

Defesa do Consumidor e do Contribuinte  
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Dary Pagung)  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

09 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE E AOS ANIMAIS 
 

OFÍCIO N.º S/N.º - /2017 
 

Vitória, 21 de dezembro de 2017. 
 

Senhor Presidente: 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao 

mês de dezembro/2017.  
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Segue em anexo. 

Respeitosamente, 
 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

Presidente da Comissão de Proteção ao Meio 

Ambiente e aos Animais 
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

10 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E 

PESCA, ABASTECIMENTO E DE REFORMA 

AGRÁRIA 
 

OFÍCIO N.º 025/2017 
 

Vitória, 21 de dezembro de 2017.  
 

Senhor Presidente:  
 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao 

mês de Dezembro/ 2017.  

Segue em anexo. 

Respeitosamente, 
 

JANETE DE SÁ 

Presidente da Comissão de Agricultura 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

11 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE 

AO CRIME ORGANIZADO 
 

OFÍCIO N.º 289/2017 

Vitória/ES, em 21 de dezembro de 2017.  

Senhor Presidente: 
 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao 

mês de DEZEMBRO/2017.  

Segue em anexo. 

Respeitosamente, 
 

GILSINHO LOPES 

Presidente da Comissão de Segurança e 

Combate ao Crime Organizado 
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

12 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 

LOGÍSTICA 
 

OFÍCIO N.º 121/2017 
 

Vitória, 21 de dezembro de 2017. 
 

Senhor Presidente: 
 

Com meus cumprimentos, encaminho a 

Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do 

Regimento Interno desta Casa de Leis, o Relatório 

Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao 

mês de DEZEMBRO/2017.  

Segue em anexo. 

Respeitosamente, 
 

MARCELO SANTOS 

Presidente da Comissão de Infraestrutura 
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



5 

13 -  

 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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14 -  

 
 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



7 

15 -  

 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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16-

 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



9 

17 - 

 

 



10 

 
 



11 

 
 



12 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PMDB) – Ciente. Às Comissões de Cultura e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



13 

18 -  

 
 



14 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PMDB) – Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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19 -  

 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PMDB) – Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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20 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PMDB) – Ciente. Às Comissões de Desporto e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



17 

21 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PMDB) – Ciente. Às Comissões de Assistência Social e de 

Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



18 

22 - 

 
 
(Registra presença o Senhor Deputado Almir Vieira) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PMDB) – Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



19 

23 -  

 
 



20 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PMDB) – Ciente. Às Comissões de Saúde e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



21 

24 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PMDB) – Ciente. Às Comissões de Saneamento, de 

Infraestrutura e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  



22 

25 - 

 
 

(Registra presença o Senhor Deputado Theodorico Ferraço) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 



23 

26 -  

 
 



24 

 
 



25 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

27 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

OFÍCIO N.º 001/2018 
 

Vitória, 11 de janeiro de 2018.  

Assunto: Uso da Tribuna Popular 

 

Senhor Presidente: 
 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste, solicitar de Vossa Excelência, que conceda o uso da 

Tribuna Popular desta Casa de Leis no dia 19 (dezenove) de fevereiro (segunda-feira) do corrente ano, para o 

Senhor MAURO LÚCIO DE OLIVEIRA, professor da rede estadual de ensino, para falar sobre a situação das 

escolas de Guriri e São Mateus”. 

Sem mais para o momento, desejamos votos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente,  
 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

28 - 

 
 



27 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – Ciente. Às Comissões de Assistência Social e de 

Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

29 - 

 
 



28 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – Ciente. Às Comissões de Desporto e de Finanças e 

ao Senhor Deputado Gilsinho Lopes por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

30 - 

 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – Ciente. Às Comissões de Desporto e de Finanças e 

às Senhoras Deputadas Raquel Lessa e Eliana Dadalto por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 



29 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

31 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 



30 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

32 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



31 

33 -  

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



32 

34 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

35 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 



33 

OFÍCIO N.º 248/2017 
 

Vitória, 22 de dezembro de 2017.  
 

Senhor Presidente,  
 

Com meus cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, o Relatório Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao mês de DEZEMBRO/2017.  

Segue em anexo. 

Respeitosamente, 
 

ELIANA DADALTO 

Presidente da Comissão de Assistência Social, Socioeducação,  

Segurança Alimentar e Nutricional 
 

(Registra presença o Senhor Deputado Sandro Locutor) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

36 - 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

37 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 



35 

38 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 



36 

39 -  

 
 

(Registra presença a Senhora Deputada Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 



37 

40 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 



38 

41 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 



39 

42 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 



40 

43 - 

 
 



41 

 
 



42 

 
 



43 

 
 



44 

 
 



45 

 
 



46 

 
 



47 

 
 



48 

 
 



49 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – Ciente. Às Comissões de Saneamento, de 

Infraestrutura e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



50 

44 - 

 
 



51 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – Ciente. Às Comissões de Desporto e de Finanças e 

ao Senhor Deputado José Esmeraldo por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



52 

45 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – Ciente. Às Comissões de Desporto e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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46 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – Ciente. Às Comissões de Agricultura e de 

Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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47 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

48 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO,  

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

 

OFÍCIO N.º 908/2017 

 

Vitória, 22 de dezembro de 2017.  
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Senhor Presidente:  
 

Com meus cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do Regimento Interno 

desta Casa de Leis, o Relatório Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao mês de DEZEMBRO DE 2017.  

Segue em anexo. 

Respeitosamente, 
 

DARY PAGUNG 

Presidente da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização,  

Controle e Tomada de Contas.  
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

49 - 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

50 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



57 

51 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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52 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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53 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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54 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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55 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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56 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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57 - 

 
 

(Registra presença o Senhor Deputado Rodrigo Coelho) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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58 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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59 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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60 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 



67 

61 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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62 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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63 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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64 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 



71 

65 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



72 

66 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



73 

67 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 



74 

68 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 



75 

69 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 



76 

70 - 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

71 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

OFÍCIO N.º 030/2017 
 

Vitória, 21 de dezembro de 2017.  
 

Senhor Presidente: 
 

Com meus cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência, na forma do art. 67, XVI do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, o Relatório Mensal dos trabalhos desta Comissão referente ao mês de DEZEMBRO/2017. 

Segue em anexo. 
Respeitosamente, 

 

MARCOS BRUNO 

Presidente da Comissão de Cultura e 

Comunicação Social 
 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – Ciente. Arquive-se. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

72 - 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

73 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



79 

74 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 



80 

75 - 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - PMDB) – Ciente. À Comissão de Meio Ambiente. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 



81 

76 - 
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O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. À Comissão de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

77 - Mensagem n.º 412/2017, do Governador 
do Estado, encaminhando veto total ao Projeto de Lei 
n.º 383/2017, de autoria do Deputado Euclério 
Sampaio, que dispõe sobre a proibição de exposições 
artísticas ou culturais com teor pornográfico nos 
espaços públicos no Estado. Publicada 
integralmente no DPL do dia 07 de fevereiro de 
2018. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

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

 

78 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 446/2017 
 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 
pedido de informações, formulado pelo Deputado 
Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 116, 
de 2017, ao Secretário de Estado da Fazenda, 
conforme documento em anexo. 

 
Vitória, 18 de dezembro de 2017. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado Theodorico 
Ferraço por cópia. 

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

 

79 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 447/2017 
 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 
pedido de informações, formulado pelo Deputado 
Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 118, 
de 2017, ao Secretário de Estado dos Transportes e 
Obras Públicas, conforme documento em anexo. 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado Bruno Lamas 
por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

80 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 448/2017 
 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 
pedido de informações, formulado pelo Deputado 
Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 119, 
de 2017, ao Secretário de Estado dos Segurança 
Pública e Defesa Social, conforme documento em 
anexo. 

 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado Bruno Lamas 
por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

81 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 449/2017 
 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 
pedido de informações, formulado pelo Deputado 
Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 120, 
de 2017, ao Secretário de Estado de Educação, 
conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado Bruno Lamas 
por cópia. 

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

 
82 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 
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MENSAGEM N.º 450/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 121, 

de 2017, ao Secretário de Estado de Educação, 

conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado Bruno Lamas 

por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

83 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 451/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 122, 

de 2017, ao Secretário de Estado dos Transportes e 

Obras Públicas, conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado Bruno Lamas 

por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

84 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 452/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 123, 

de 2017, ao Secretário de Estado dos Transportes e 

Obras Públicas, conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

85 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 453/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 124 

de 2017, ao Secretário de Estado dos Transportes e 

Obras Públicas, conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 
86 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 454/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 125, 

de 2017, ao Secretário de Estado dos Transportes e 

Obras Públicas, conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

87 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 455/2017 

 

Senhor Presidente: 
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Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 126, 

de 2017, ao Secretário de Estado de Segurança 

Pública e Defesa Social, conforme documento em 

anexo. 

 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

88 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 456/2017 
 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 
pedido de informações, formulado pelo Deputado 
Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 127, 
de 2017, ao Secretário de Estado dos Transportes e 
Obras Públicas, conforme documento em anexo. 

 
Vitória, 22 de dezembro de 2017. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

89 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 457/2017 
 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 
pedido de informações, formulado pelo Deputado 
Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 128, 
de 2017, ao Secretário de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, conforme 
documento em anexo. 

 
Vitória, 22 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
90 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 458/2017 
 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 
pedido de informações, formulado pelo Deputado 
Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 129, 

de 2017, ao Secretário de Estado dos Transportes e 
Obras Públicas, conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 

91 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 459/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 
pedido de informações, formulado pelo Deputado 
Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 131, 
de 2017, ao Secretário de Estado de Estado da 
Fazenda, conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 

92 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 460/2017 
 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 
pedido de informações, formulado pelo Deputado 
Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 132, 
de 2017, ao Secretário de Estado de Estado da 
Educação, conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado Bruno Lamas 
por cópia. 

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

 
93 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 461/2017 
 

Senhor Presidente: 

 
Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pela Comissão de 
Saúde e Saneamento, por meio do Requerimento N.º 
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133, de 2017, ao Secretário de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Amaro Neto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Ciente. À Comissão de Saúde por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

94 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 462/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Euclério Sampaio, por meio do Requerimento N.º 

134, de 2017, ao Secretário de Estado de Estado de 

Segurança Pública e Defesa Social, conforme 

documento em anexo. 

 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado Euclério 

Sampaio por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

95 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM N.º 463/2017 

 

Senhor Presidente: 

 
Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Esmael de Almeida, por meio do Requerimento N.º 

135, de 2017, ao Secretário de Estado de Estado de 

Educação, conforme documento em anexo. 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado Esmael de 

Almeida por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

96 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 464/2017 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 136, 

de 2017, ao Secretário de Estado de Estado de 

Segurança Pública e Defesa Social, conforme 

documento em anexo. 
 

Vitória, 29 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado Bruno Lamas 

por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

97 - Mensagem n.º 465/2017, do Governador 

do Estado, encaminhando veto total ao Projeto de Lei 

n.º 299/2016, de autoria do Deputado Freitas, que 

dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à 

Produção de Frutas in Natura e de Produtos 

Derivados. Publicada integralmente no DPL do dia 

07 de fevereiro de 2018. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 

Justiça.  

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

98 - Mensagem n.º 466/2017, do Governador 

do Estado, encaminhando veto total ao Projeto de Lei 

n.º 340/2016, de autoria do Deputado Freitas, que 

institui a Política Estadual de Incentivo às 

Agroindústrias. Publicada integralmente no DPL 

do dia 07 de fevereiro de 2018. 

 

99 - Mensagem n.º 467/2017, do Governador 

do Estado, encaminhando veto total ao Projeto de Lei 
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n.º 364/2017, de autoria do Deputado Freitas, que 

institui a política estadual de incentivo ao uso da 

energia solar fotovoltaica. Publicada integralmente 

no DPL do dia 07 de fevereiro de 2018. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Publiquem-se. À Comissão de 
Justiça. 

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

 

100 - Mensagem n.º 468/2017, do 
Governador do Estado, encaminhando veto total ao 
Projeto de Lei n.º 14/2017, de autoria do Deputado 
Euclério Sampaio, que dispõe sobre a instalação de 
botão do pânico nos ônibus do sistema TRANSCOL 
do Estado. Publicada integralmente no DPL do dia 
07 de fevereiro de 2018. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 
101 - Mensagem n.º 469/2017, do 

Governador do Estado, encaminhando veto total ao 

Projeto de Lei n.º 366/2017, de autoria do Deputado 

Freitas, que dispõe sobre o Programa Estadual de 

Energia Renovável - Energias Capixabas - e de 

medidas para incentivo à produção e uso de energia 

renovável. Publicada integralmente no DPL do dia 

07 de fevereiro de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

102 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 470/2017 

 

Senhor Presidente: 

 
Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelos Deputados 

Euclério Samáio e Da Vitória, por meio do 

Requerimento N.º 112-A, de 2017, ao Secretário de 

Estado da Casa Civil, Segurança Pública e Defesa 

Social, conforme documento em anexo. 

Vitória, 22 de dezembro de 2017. 

 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Ciente. Aos Senhores Deputados Da 

Vitória e Euclério Sampaio por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
103 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 471/2017 
 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Douor Hércules, por meio do Requerimento N.º 

137, de 2017, ao Secretário de Estado de Educação, 

conforme documento em anexo. 

 
Vitória, 29 de dezembro de 2017. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado Doutor 
Hércules por cópia. 

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

 
104 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 472/2017 

 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 
pedido de informações, formulado pelo Deputado 
Esmael de Almeida, por meio do Requerimento N.º 

139, de 2017, ao Secretário de Estado da Casa Civil, 

conforme documento em anexo. 
 

Vitória, 29 de dezembro de 2017. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado Esmael de 
Almeida por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

105 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
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MENSAGEM N.º 473/2017 
 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 
pedido de informações, formulado pelo Deputado 
Esmael de Almeida, por meio do Requerimento N.º 
141, de 2017, ao Secretário de Estado de Direitos 
Humanos, conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 29 de dezembro de 2017. 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. À Comissão de Segurança por 
cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

106 - Mensagem n.º 001/2018, do 
Governador do Estado, encaminhando veto total ao 
Projeto de Lei n.º 307/2017, de autoria do Deputado 
Esmael de Almeida, que dispõe sobre a identificação 
do intermediário na venda e compra de imóveis, a 
título oneroso e dá outras providências. Publicada 
integralmente no DPL do dia 07 de fevereiro de 
2018. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

107 - Mensagem n.º 002/2018, do 
Governador do Estado, encaminhando veto total ao 
Projeto de Lei n.º 046/2017, de autoria do Deputado 
Amaro Neto, que cria o Programa Empresa Amiga da 
Segurança Pública, no âmbito do Estado. Publicada 
integralmente no DPL do dia 07 de fevereiro de 
2018. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

108 - Mensagem n.º 003/2018, do 
Governador do Estado, encaminhando veto total ao 
Projeto de Lei n.º 122/2017, de autoria do Deputado 
Amaro Neto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
atendimento exclusivo a idosos e deficientes nos 
caixas de autoatendimento bancários do estado e dá 
outras providências. Publicada integralmente no 
DPL do dia 07 de fevereiro de 2018. 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

109 - Mensagem n.º 004/2018, do 
Governador do Estado, encaminhando veto total ao 
Projeto de Lei n.º 300/2017, de autoria do Deputado 
Amaro Neto, que obriga as instituições financeiras a 
informar ao consumidor as fraudes mais frequentes 
relacionadas aos seus serviços. Publicada 
integralmente no DPL do dia 07 de fevereiro de 
2018. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

110 - Mensagem n.º 005/2018, do 
Governador do Estado, encaminhando veto total ao 
Projeto de Lei n.º 155/2014, de autoria do Deputado 
Euclério Sampaio, que dispõe sobre compensação de 
pagamentos de tarifa de pedágios na alíquota do 
Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor-
IPVA e dá outras providências. Publicada 
integralmente no DPL do dia 07 de fevereiro de 
2018. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

111 - Mensagem nº 006/2018, do 
Governador do Estado, comunicando o seu 
afastamento por motivo de férias, no período de 11 a 
26 de janeiro de 2018, assumindo assim, nesse 
período, o Vice- Governador. Publicada 
integralmente no DPL do dia 15 de janeiro de 
2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Publique-se. Já foi publicado. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

112 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 007/2018 
Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 
pedido de informações, formulado pela Comissão de 
Saúde e Saneamento, por meio do Requerimento N.º 
138 de 2017, ao Secretário de Estado de Saúde, 
conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 11 de janeiro de 2018 
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PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. À Comissão de Saúde por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

113 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 008/2018 
 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 
pedido de informações, formulado pelo Deputado 
Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 140 
de 2017, ao Secretário da Ciência Tecnologia, 
Inovação e Educação Profissional,  conforme 
documento em anexo. 

 

Vitória, 22 de janeiro de 2018 
 

CÉSAR ROBERTO COLNAGHI 
Governador do Estado em exercício 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado Bruno Lamas 
por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

114 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 

MENSAGEM N.º 009/2018 
 

Senhor Presidente: 
 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 
pedido de informações, formulado pelo Deputado 
Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 143 
de 2017, ao Secretário de Estado de Economia e 
Planejamento,  conforme documento em anexo. 

 
Vitória, 01 de fevereiro 2018 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 

(Registra presença o Senhor 
Deputado Marcos Bruno) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado Bruno Lamas 
por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

115 - Mensagem n.º 010/2018, do 
Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei 

n.º 017/2018, que abre o Crédito Especial no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor dos Encargos 
Gerais do Estado - Administração Geral a Cargo da 
Secretaria de Estado da Fazenda. Publicada 
integralmente no DPL do dia 07 de fevereiro de 
2018. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Publique-se. À Comissão de Finanças. 

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

 

116 - Mensagem n.º 011/2018, do 
Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei 
n.º 018/2018, que altera a Lei n.º 5.780, de 21 de 
dezembro de 1998, e a Lei n.º 4.794, de 30 de julho 
de 1993, que dispõe sobre a Política Estadual do 
Idoso e Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa. Publicada integralmente no DPL do 
dia 07 de fevereiro de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Cidadania e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

117 - Mensagem n.º 012/2018, do 
Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei 
n.º 019/2018, que institui o Programa Simplifica-ES. 
Publicada integralmente no DPL do dia 07 de 
fevereiro de 2018. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e 
de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

118 - Mensagem n.º 013/2018, do 
Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei 
n.º 020/2018, que altera a Lei n.º 7.000, de 27 de 
dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, que 
trata da isenção do ICMS na operação interna de 
saída de energia elétrica realizada pela distribuidora, 
com destino a unidade consumidora, mediante 
sistema de compensação com a energia produzida 
pela unidade consumidora e injetada na rede de 
distribuição. Publicada integralmente no DPL do 
dia 07 de fevereiro de 2018. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PMDB) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 
120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e 
de Finanças. 

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

 

119 - Mensagem n.º 001/2018, do Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei Complementar n.º 001/2018, que 

altera o Anexo II da Lei Complementar n.º 566, de 22 

de julho de 2010, que dispõe sobre a Reestruturação e 

Modernização da Estrutura Organizacional 

Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado. 

Publicada integralmente no DPL do dia 07 de 

fevereiro de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Cidadania e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

120 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

PROJETO DE LEI N.º 484/2017 

 

DISPÕE SOBRE OS 

PROCEDIMENTOS PARA O 

CADASTRO E PARA A 

OBTENÇÃO DE LICENÇA 

PARA AS ATIVIDADES DE USO 

E MANEJO DE FAUNA 

SILVESTRE NATIVA E 

EXÓTICA EM CONDIÇÃO EX 

SITU, A SEREM OBSERVADOS 

DENTRO DAS POLÍTICAS DE 

GESTÃO, CONTROLE E 

MANEJO DE COMPETÊNCIA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º. Ficam regidas por esta Lei as 

atividades de uso sustentável da fauna nativa e 

exótica, bem como os procedimentos, trâmite 

administrativo, premissas para a concessão de 

Licenciamento Ambiental de empreendimentos que 

fazem uso e manejo de fauna nativa ou exótica em 

condição ex situ, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

§ 1º. A gestão e uso sustentável de fauna 

serão coordenadas pelo Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, cabendo a 

este executar os trâmites e procedimentos 

estabelecidos nessa norma. 

§ 2º. A criação da fauna em ambiente 

doméstico possui relevante importância ambiental, 

social e cultural e atende aos objetivos fundamentais 

da sustentabilidade, do equilíbrio ambiental, do bem 

estar animal e da proteção e da conservação dos 

ecossistemas, conforme disposto nesta Lei. 

§ 3º. Caberá à Secretaria de Agricultura, 

Pesca e Aquicultura do Estado do Espírito Santo 

organizar, com representantes dos criadores, 

professores, pesquisadores de Universidades e, se 

necessário, outros órgãos governamentais, um plano 

anual de fomento visando à melhoria da qualidade, 

consolidação e expansão da criação de fauna nativa 

brasileira no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

§ 4º. O Instituto Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos - IEMA deverá fornecer todos os 

subsídios e informações necessárias para que a 

Secretaria de Agricultura, Pesca e Aquicultura possa 

fomentar a criação de espécies da fauna nativa no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

§5º. O plano anual de fomento mencionado 

no caput deverá ser apresentado até o último dia útil 

do mês de outubro do ano anterior à sua 

implementação. 

§6º. Para o controle e gestão das informações 

relativas à fauna ex situ, o Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA adotará 

inicialmente os sistemas informatizados SISFAUNA 

e SISPASS, mantidos pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente - IBAMA, naquilo em que não 

conflita com a presente Lei, podendo ainda adotar, a 

seu tempo, de maneira complementar ou em 

substituição integral aos sistemas citados, outros 

sistemas e métodos de gestão e controle de fauna, 

informatizados ou não. 

 
CAPÍTULO II  

DA INCLUSÃO NO CADASTRO TÉCNICO 

ESTADUAL E DA OBTENÇÃO DE LICENÇAS 
 

Art. 2º. A pessoa física ou jurídica que 

desenvolver as atividades descritas no art.4º, são 

obrigados a efetuar inscrição no Cadastro Técnico 

Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais, por meio da 

página do Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - IEMA. 

Parágrafo único. A inscrição no Cadastro 

Técnico Estadual não habilita o interessado ao 

exercício das atividades, sendo necessária a obtenção 

de licença específica. 

 
CAPÍTULO III 

DAS DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

Art. 3º. Para fins desta Norma entende-se 

por: 



90 

I - Abatedouro ou Indústria de 

beneficiamento de fauna: Estabelecimento capacitado 

a abater espécimes da fauna nativa e/ou exótica, bem 

como processar e/ou transformar seus produtos e 

subprodutos; 

II - Animal de estimação, companhia ou 

ornamentação: proveniente de espécies da fauna 

nativa, exótica ou doméstica, produzido em criadouro 

legalmente estabelecido, adquirido por pessoa física 

ou jurídica para ser mantido em ambiente domiciliar. 

Destina-se também a terapia, lazer, auxílio aos 

portadores de necessidades, esportes, ornamentação, 

conservação, preservação, criação, melhoramento 

genético e trabalhos especiais. 

III - Cadastro de Empreendimentos de Fauna 

Silvestre - CEFAS: Formulário disponibilizado pelo 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - IEMA, que permite ao interessado 

preencher os dados básicos do empreendimento de 

fauna que pretende licenciar; 

IV - Centro de triagem e/ou de Reabilitação 

de animais silvestres (CETAS): local projetado para 

receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar, 

reabilitar e destinar animais silvestres provenientes 

da ação de fiscalização, resgates ou entrega 

voluntária de particulares; 

V - CITES (ConventiononInternational 

Trade in EndangeredSpeciesof Wild Fauna and 

Flora): Convenção sobre o Comércio Internacional 

de Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de 

Extinção, criada em 1973 e em vigor no Brasil desde 

1975.  

VI - Comercialização de espécimes: Ato de 

vender, comprar ou permutar espécimes da fauna 

nativa ou exótica, originários de Criadouros 

comerciais legalmente estabelecidos, mediante a 

transferência de propriedade; 

VII - Condição ex situ: condição 

caracterizada pela manutenção de animais sob o 

cuidado e controle humano, fora do habitat natural da 

espécie; 

VIII - Condição in situ: Condição 

caracterizada pela ocorrência de animais em seu 

habitat natural, podendo ou não haver interferência 

e/ou controle humano; 

IX - Conservação ex situ: Estratégia de 

preservação e/ou recuperação de espécies, 

principalmente daquelas ameaçadas de extinção, 

envolvendo populações não naturais, ou seja, fora do 

habitat natural, com a utilização de técnicas de 

reprodução ex situ aplicadas tanto em criadouros 

como em jardins zoológicos e que visa 

principalmente à conservação do banco genético 

dessas espécies; 

X - Criador de Passeriformes nativos: Pessoa 

física que mantém e reproduz em cativeiro, com ou 

sem finalidade econômica, espécimes de 

Passeriformes da fauna nativa do Brasil; 

XI - Criadouro científico para fins de 

conservação: Empreendimento com ou sem 

finalidade econômica, mantido por pessoa física ou 

jurídica, projetado para manter e/ou reproduzir 

espécies da fauna nativa, preferencialmente aquelas 

ameaçadas de extinção, com objetivo de auxiliar em 

programas de conservação ex situ, bem como 

produzir espécimes vivos destinados aos programas 

de reintrodução e/ou recuperação dessas espécies na 

natureza; 

XII - Criadouro científico para fins de 

pesquisa: Empreendimento com ou sem finalidade 

econômica, mantido por instituição de pesquisa, 

projetado para manter e/ou reproduzir espécies da 

fauna nativa e/ou da fauna exótica, com objetivo de 

produzir espécimes vivos, produtos e subprodutos 

para exclusivamente subsidiar pesquisas científicas; 

XIII - Criadouro comercial: 

Empreendimento mantido por pessoa física ou 

jurídica, projetado para manter e/ou reproduzir 

espécies da fauna nativa e/ou da fauna exótica, com 

objetivo de produzir e comercializar espécimes vivos, 

produtos e subprodutos para diversas finalidades; 

XIV- Espécie: conjunto de indivíduos 

semelhantes, com potencial reprodutivo entre si, 

capaz de originar descendentes férteis, incluindo 

aqueles que se reproduzem por partenogênese; 

XV - Espécie doméstica: espécie que, a partir 

da seleção artificial de características desejáveis 

(melhoramento zootécnico) e utilização de técnicas 

tradicionais de manejo, adquiriu características 

biológicas e comportamentais em estreita 

dependência do homem, podendo apresentar 

fenótipos variáveis, diferentes ou não do apresentado 

na espécie silvestre que a originou. Estão listadas no 

Anexo I desta norma; 

XVI - Espécie exótica: espécie cuja 

distribuição geográfica original não inclui o território 

brasileiro, excetuando-se as espécies domésticas; 

XVII - Espécie nativa: espécie cuja 

distribuição geográfica original inclui o território 

brasileiro e suas águas jurisdicionadas; 

XVIII - Espécime: indivíduo de uma espécie 

em qualquer fase de seu desenvolvimento, podendo 

ter status de espécime de origem selvagem oriunda da 

natureza (W), espécime de primeira geração nascida 

em cativeiro proveniente do intercruzamento de 

progenitores oriundos da natureza ou sem origem 

conhecida (F1), segunda geração nascida em 

cativeiro proveniente do intercruzamento de 

espécimes F1 ou deste com qualquer outro de 

geração seguinte (F2): e os de demais gerações (F3, 

F4...); 

XIX - Estabelecimento comercial de fauna: 

estabelecimento com finalidade de comercializar 

espécimes vivos da fauna nativa ou da fauna exótica, 

originários exclusivamente de reprodução em 

cativeiro para tal finalidade; 
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XX - Fauna doméstica: conjunto de espécies 

consideradas como domésticas, cujos usos não se 

submetem a presente lei e a operacionalização do 

órgão ambiental estadual; 

XXI - Fauna exótica: conjunto de espécies 

cuja distribuição geográfica original não inclui o 

território brasileiro ou suas águas jurisdicionadas, 

excetuando-se para fins de gestão as espécies da 

fauna doméstica; 

XXII - Fauna ex situ: conjunto de animais 

mantidos fora do habitat natural da espécie, sob o 

controle e cuidado humano; 

XXIII - Fauna in situ: conjunto de animais 

que vivem e desempenham seus processos ecológicos 

em seu habitat natural; 

XXIV- Fauna nativa: conjunto de espécies 

cuja distribuição geográfica original inclui o território 

brasileiro e suas águas jurisdicionadas. Sinônimo de 

fauna brasileira; 

XXV - Fauna silvestre: conjunto de 

espécimes, em qualquer fase do seu 

desenvolvimento, que vivem em seu habitat natural; 

XXVI - Jardim zoológico e Aquário: 

empreendimentos projetados para atender aos 

objetivos conservacionistas, educacionais, científicos 

e recreativos, por meio da manutenção e exposição ao 

público de espécime da fauna nativa, fauna exótica 

e/ou doméstica; 

XXVII - Marcação individual: sistema que 

utiliza anilhas, microchips (transponders) ou outros 

tipos de dispositivos, que permita a identificação de 

cada espécime do plantel, viabilizando a 

rastreabilidade e o controle de origem dos espécimes; 

XXVIII - Parte ou produto da fauna: pedaço 

ou fração de um elemento de origem animal, que não 

tenha sido beneficiado a ponto de alterar sua 

característica, forma ou propriedade primária, como 

por exemplo: carcaça, carne, víscera, gordura, ovo, 

asa, pele, pelo, pena, pluma, osso, chifre, corno, 

sangue, glândula, veneno, entre outros; 

XXIX - SISFAUNA: Sistema informatizado 

de abrangência nacional, desenvolvido e mantido 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - 

IBAMA, para permitir a gestão compartilhada da 

fauna nativa e da fauna exótica em condição ex situ, 

com acesso pela Internet; 

XXX - Subproduto da fauna: pedaço ou 

fração de um elemento de origem animal, beneficiado 

a ponto de alterar sua característica, forma ou 

propriedades primárias. 

XXXI – infração administrativa ambiental: 

toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de 

uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 

ambiente. 

XXXII - Falcoaria: a arte de criar, treinar e 

cuidar de aves de rapina para diversas finalidades, 

incluindo caça, o controle de espécies-problema e o 

afugentamento de aves; 

CAPÍTULO IV 

DAS CATEGORIAS E FINALIDADES 

DE USO DA FAUNA NATIVA E/OU EXÓTICA 

EX SITU 

 

Seção I 

Das Categorias de Empreendimentos de 

uso da Fauna 

Art. 4º. As categorias de empreendimentos 

que fazem uso e/ou manejo da Fauna Nativa e/ou da 

Fauna Exótica ex situ, que serão licenciadas, 

reguladas ou controladas segundo esta Lei são: 

I – Criadouro comercial; 

II - Criadouro científico para fins de pesquisa 

III - Criadouro científico para fins de 

conservação; 

IV - Jardim zoológico e Aquário; 

V - Centro de triagem e reabilitação de 

espécimes silvestres; 

VI - Estabelecimento comercial de fauna 

nativa e exótica; e 

VII - Abatedouro ou Indústria de 

beneficiamento de fauna. 

VIII – Criador de passeriformes nativos 

Parágrafo único. As categorias listadas nos 

incisos do caput se referem aos empreendimentos que 

utilizam ou manejam espécies da fauna nativa ou 

exótica das Classes Mammalia (mamíferos), Aves 

(aves), Reptilia (répteis), Amphibia (anfíbios), 

Insecta (insetos) e Aracnieda (aranhas, escorpiões 

etc). 

Art. 5º. Os empreendimentos que utilizam ou 

manejam exclusivamente espécies da fauna 

domestica, descritas no Anexo I, ficam dispensados 

de licenciamento ambiental específico de fauna, 

conforme disciplinado nesta Lei. 

Parágrafo único. Os empreendimentos 

referidos no caput, quando se tratarem de atividades 

agropecuárias, serão licenciados segundo as normas 

específicas da Secretaria de Agricultura, Pesca e 

Aquicultura do Estado do Espírito Santo ou, 

conforme o caso, segundo as normas do município 

onde estão localizados. 

 

Seção II 

Das Finalidades de Uso da Fauna Ex Situ 

Subseção I 

Criadouros Comerciais 

Art. 6º. Os CRIADOUROS COMERCIAIS 

poderão receber, adquirir, manter, produzir, 

reproduzir, expor, comercializar, fornecer, 

transportar, conservar ou utilizar espécimes das 

espécies nativas e/ou exóticas, para atender às 

seguintes finalidades: 

I - Utilização como estimação, companhia e 

ornamentação, sendo vedada a comercialização para 

estes fins de espécimes das espécies da fauna nativa 

ou exótica das classes, famílias e gêneros listados no 

Anexo II, salvo exceções previstas neste; 
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II - Composição ou recomposição de plantéis 

de outros Criadouros comerciais, de Criadouros 

científicos, de Jardins zoológicos e Aquários e de 

Criadores amadores de Passeriformes nativos, desde 

que devidamente licenciados para as espécies em 

questão; 

III – Utilização em programas de 

reintrodução na natureza ou de recuperação de 

espécies da fauna ameaçada de extinção; 

IV – Uso em falcoaria; 

V - Uso dos animais em eventos, feiras ou 

exposições, por tempo determinado, fora do 

empreendimento; 

VI - Uso para captação de imagens a serem 

veiculadas em programas de televisão, propagandas, 

cinema e assemelhados; 

VII - Abate, conforme condicionante da 

Licença de Operação; 

VIII -Como alimento para outros animais, 

conforme condicionante da Licença de Operação; 

IX - Uso laboratorial ou para pesquisas 

científicas, conforme condicionante da Licença de 

Operação; 

X - Exportação para diversos fins; 

XI - Participação em torneios de canto, 

competições de conformação e beleza, campeonatos e 

similares devidamente autorizados se em locais 

públicos; 

XII - Conservação, no próprio criadouro (ex 

situ), de espécies ameaçadas de extinção; 

XIII - Produção ou extração de produtos ou 

subprodutos, no próprio criadouro, sem necessidade 

de abate dos animais; 

XIV - Uso dos animais no próprio criadouro, 

com fins didáticos ou na educação ambiental; 

Parágrafo único - Exemplares vivos das 

espécies das classes, gêneros e famílias relacionadas 

no Anexo II não poderão ser comercializados ou 

fornecidos para as atividades dos incisos I, IV e XI 

deste artigo. 

Art. 7º. O Anexo II poderá ser revisado 

periodicamente pelo Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, no máximo a 

cada 2 (dois) anos, em conjunto com representantes 

dos empreendimentos de uso da fauna e as 

instituições representativas da sociedade civil, ou 

sempre que houver necessidade ou relevância 

ambiental. 

Art. 8º. O criadouro comercial, devidamente 

licenciado, poderá comercializar somente espécimes, 

produtos e derivados provenientes de reprodução, 

recria ou manejo em cativeiro, observado o objetivo 

da criação e o disposto nesta Lei. 

Art. 9º. O criadouro comercial que possua 

licença para manter em seu plantel espécies que 

constem de Lista Oficial de Animais Ameaçados de 

Extinção (Federal e do Estado) ou pertencentes ao 

Anexo I da Convenção CITES, somente poderá 

iniciar a comercialização no mercado interno a partir 

da geração F2, comprovadamente reproduzida em 

cativeiro. 

 
Subseção II 

Criadouros Científicos para Fins de Pesquisa e/ou 

Conservação 

Art. 10. Os CRIADOUROS CIENTÍFICOS 

PARA FINS DE PESQUISA poderão receber, 

adquirir, manter, produzir e utilizar espécimes das 

espécies nativas e/ou exóticas, para atender as 

seguintes finalidades: 

I - Uso laboratorial ou experimental; 

II - Realização de pesquisas científicas; 

III - Coleta de produtos e subprodutos 

destinados a subsidiar pesquisas científicas; 

IV - Para fins didáticos ou de educação 

ambiental; 

V - Sempre que possível, dar suporte à 

manutenção adequada de espécimes silvestres 

oriundos de ações de fiscalização dos órgãos 

ambientais, visando à formação ou recomposição do 

plantel reprodutor ou a manutenção de banco 

genético. 

Art. 11. Os CRIADOUROS CIENTÍFICOS 

PARA FINS DE CONSERVAÇÃO poderão adquirir, 

receber, manter, produzir, utilizar e fornecer 

espécimes das espécies nativas e/ou exóticas, para 

atender as seguintes finalidades: 

I - Uso em programas de reintrodução na 

natureza, revigoramento populacional ou de 

recuperação de espécies da fauna nativa; 

II - Conservação ex situ no próprio criadouro 

através da reprodução de animais ameaçados de 

extinção e/ou da manutenção de espécimes como 

banco genético; 

III - Sempre que possível, dar suporte à 

manutenção adequada de espécimes silvestres 

oriundos de ações de fiscalização dos órgãos 

ambientais, visando à formação ou recomposição do 

plantel reprodutor ou a manutenção de banco 

genético. 

IV - Composição ou recomposição de 

planteis de outros Criadouros licenciados; 

V - Para fins didáticos ou de educação 

ambiental. 

§ 1º Os Criadouros científicos para fins de 

conservação devem, sempre que possível, participar 

de programas oficiais de conservação de espécies 

ameaçadas de extinção. 

§ 2º O Criadouros científicos para fins de 

conservação disponibilizará, quando requisitado pelo 

Governo do Estado, até 20% dos filhotes nascidos no 

criadouro para programas de conservação ou de 

reintrodução/soltura. Tratando-se de espécie 

ameaçada de extinção a disponibilização será de até 

50 % dos espécimes nascidos no criadouro. 

§ 3º A reprodução deve ser priorizada para as 

espécies da fauna nativa ameaçadas de extinção. 
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§ 5º Os espécimes excedentes nascidos no 

criadouro poderão ser comercializados pelo criadouro 

conservacionista. 

Subseção III  

Jardins Zoológicos e Aquários 

Art. 12. Os JARDINS ZOOLÓGICOS E 

AQUÁRIOS poderão receber, adquirir, expor, 

manter, produzir e fornecer espécimes das espécies 

nativas e/ou exóticas, para atender as seguintes 

finalidades: 

I - Recreação ou entretenimento do público 

visitante; 

II - Promoção da educação ambiental; 

III - Conservação ex situ no próprio Jardim 

zoológico ou Aquário; 

IV - Uso em programas de reintrodução na 

natureza ou de recuperação de espécies da fauna 

ameaçada de extinção; 

V - Sempre que possível, dar suporte à 

manutenção adequada de espécimes silvestres 

oriundos de ações de fiscalização dos órgãos 

ambientais, visando à manutenção de banco genético 

ou a reabilitação e soltura dos espécimes; 

VI - Composição ou recomposição de 

planteis de outros Jardins zoológicos ou Aquários, de 

Criadouros científicos, ou de Criadouros 

Licenciados; 

VII - Uso para falcoaria; 

VIII - Uso para captação de imagens a serem 

veiculadas em programas de televisão, propagandas, 

cinema e assemelhados; 

IX - Uso em apresentações públicas ou 

shows que utilizem os espécimes e; 

X - Exportação. 

Art.13. Será estabelecida em ato 

administrativo do Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, com 

participação de representantes de zoológicos e 

entidades do setor de uso da fauna, uma comissão 

para classificação dos jardins zoológicos e Aquários, 

de acordo com gabaritos de dimensões, instalações, 

organização, recursos médico veterinários, 

capacitação financeira, disponibilidade de pessoal 

científico, técnico e administrativo e outras 

características. 

Parágrafo único - O enquadramento, na 

classificação mencionada no caput deste artigo, 

poderá ser revisto para atualização, mediante 

requerimento do interessado ou por iniciativa do 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - IEMA. 

Art.14. As dimensões dos jardins zoológicos 

e as respectivas instalações deverão atender aos 

requisitos mínimos de habitabilidade, sanidade e 

segurança de cada espécie, atendendo às necessidades 

ecológicas, ao mesmo tempo garantindo a 

continuidade do manejo e do tratamento 

indispensáveis à proteção e conforto do público 

visitante. 

Art.15. O funcionamento de cada alojamento 

está condicionado ao respectivo certificado de 

"habite-se" que será fornecido após a devida 

inspeção, pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - IEMA. 

Art. 16. Os jardins zoológicos terão 

obrigatoriamente a assistência profissional 

permanente de, no mínimo, médico-veterinário e um 

biólogo. 

Art. 17. A aquisição ou coleta de animais da 

fauna indígena para os jardins zoológicos dependerá 

sempre de licença prévia do Instituto Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, 

respeitada a legislação vigente. 

Art. 18. Os jardins zoológicos terão um livro 

de registro para seu acervo faunístico, no qual 

constarão todas as aquisições, nascimentos, 

transferências e óbitos dos animais, com anotação da 

procedência e do destino e que ficará à disposição do 

poder público para fiscalização. 

Parágrafo único - Poderá o livro de registro 

descrito no caput deste artigo ser substituído pelo 

relatório de plantel disponibilizado via internet pelo 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - IEMA. 

Art. 19 É permitida aos jardins zoológicos a 

venda de seus exemplares da fauna exótica 

(alóctone), vedadas quaisquer transações com 

espécies da fauna nativa (autóctone). 

Parágrafo único - A título excepcional e 

sempre dependendo de autorização prévia do 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - IEMA poderá ser colocado à venda o 

excedente de animais pertencentes à fauna nativa 

(autóctone) que tiver comprovadamente nascido em 

cativeiro nas instalações do jardim zoológico. 

 

Subseção IV  

Centros de Triagem e/ou Reabilitação de 

Espécies Silvestres 

Art. 20. Os CENTROS DE TRIAGEM 

E/OU REABILITAÇÃO DE ESPÉCIES 

SILVESTRES poderão receber, triar, manter, 

recuperar e destinar os espécimes da fauna nativa ou 

exótica, provenientes das ações de fiscalização dos 

órgãos ambientais, de resgates ou de entregas 

voluntárias. 

§ 1º Os espécimes recebidos serão 

registrados, examinados e triados para avaliar qual a 

destinação mais recomendada e reabilitados, se for o 

caso. 

§ 2º Sempre que possível, os espécimes 

considerados aptos para sobreviver sem a intervenção 

humana, serão destinados para programas de 

reintrodução ou soltura na natureza, cumprindo-se 

todos os protocolos sanitários e manejo necessários. 

§ 3º Quando não for possível ou viável a 

reintegração na natureza, referida no parágrafo 

anterior, os exemplares devem receber marcação 
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individual apropriada e então ser destinados aos 

estabelecimentos devidamente licenciados, 

enquadrados nas categorias relacionadas nos incisos I 

ao VII do artigo 3º, dando preferência aos instalados 

no Estado. 

Subseção V  

Estabelecimentos Comerciais de Fauna Silvestre 

Nativa e Exótica 

Art. 21. OS ESTABELECIMENTOS 

COMERCIAIS DE FAUNA NATIVA E EXÓTICA 

poderão adquirir, manter, expor, transportar e 

comercializar espécimes da fauna nativa ou exótica, 

comprovadamente originários de criadouros 

comerciais e de pessoas físicas proprietárias de 

animais reproduzidos em cativeiro, devidamente 

licenciado, e com respectiva nota fiscal. 

Parágrafo único - Após 180 (cento e 

oitenta) dias da publicação desta norma, os 

exemplares vivos das classes, famílias, gêneros ou 

espécies nativas (autóctones) relacionadas no Anexo 

II não poderão ser comercializados ou fornecidos 

para as seguintes finalidades: 

I - Utilização como animal de estimação, 

companhia ou ornamentação e mantidos em ambiente 

domiciliar, por pessoas físicas ou jurídicas. 

II - Uso na falcoaria; 

III - Participação em torneios de canto, 

competições de conformação e beleza, campeonatos e 

similares devidamente autorizados; 

 

Subseção VI 

Abatedouros ou Indústrias de Beneficiamento de 

Fauna 

Art. 22. Os ABATEDOUROS OU 

INDÚSTRIAS DE BENEFICIAMENTO DE 

FAUNA poderão adquirir e abater espécimes da 

fauna nativa ou exótica, comprovadamente 

originários de estabelecimentos devidamente 

licenciados, bem como industrializar e comercializar 

suas partes, produtos e subprodutos. 

Parágrafo único - Desde que previamente 

autorizados pelo Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, os 

Abatedouros referidos no caput poderão abater 

exemplares oriundos de ações de manejo in situ, que 

visem o controle populacional de espécies da fauna 

nativa ou exótica que estejam causando danos 

econômicos e/ou ambientais. 

§ 1º. Os produtos manufaturados e acabados 

constituídos por partes diversas de origem silvestre 

deverão ser necessariamente marcados com carimbo, 

selo ou lacre de segurança na última etapa da 

manufatura, substituindo os carimbos, selos ou lacres 

anteriores. 

§ 2º. Se os produtos forem comestíveis, 

deverão conter etiquetas com todos os dados exigidos 

em legislação pertinente. 

Art. 23. O criadouro, indústria/beneficiamento 

ou comerciante de animais abatidos, partes e produtos 

da fauna silvestre brasileira deverá informar 

anualmente à Superintendência do IBAMA do Estado, 

a quantidade de produtos beneficiados/comercializados 

por espécie, unidade de medida e destino. 

Parágrafo Único - As categorias citadas no 

“caput” deste artigo deverão também manter disponível 

as cópias ou segundas vias das Notas Fiscais para 

possível fiscalização do IBAMA ou outros órgãos 

públicos. 

Art. 24. A exportação de animais abatidos, 

partes e produtos da fauna silvestre brasileira deverão 

obedecer ao disposto em norma específica para 

importação e exportação de animais da fauna silvestre 

brasileira e exótica. 

Parágrafo Único - A exportação de peles de 

espécies da fauna nativa (autóctone) não poderá ser 

feita em bruto ou salgada. 

Art. 25. Os fardos ou volumes contendo 

animais abatidos, partes e produtos poderão ser 

transportados em todo o território brasileiro, desde que 

devidamente embalados e acompanhados da Nota 

Fiscal e do Certificado de Inspeção Sanitária Estadual 

ou Federal, quando se tratar de alimento e estiverem 

etiquetados/rotulados com as exigências de leis 

sanitárias estaduais. 

Subseção VII 

Criador de Passeriformes Nativo 

Art. 26. Os CRIADOUROS DE 

PASSERIFORMES NATIVOS poderão receber, 

adquirir, manter, produzir, reproduzir, expor, 

comercializar, fornecer, conservar ou utilizar 

espécimes de qualquer das espécies nativas para 

atender as seguintes finalidades: 

I - Utilização como animal de estimação, 

companhia, ornamentação, mantidos em ambiente 

domiciliar, por pessoas físicas ou jurídicas. 

II - Participação em torneios de canto, 

competições de conformação e beleza, campeonatos e 

similares devidamente autorizados; 

III - Uso para programas e projetos de 

conservação 

Art. 27. A licença de criadores de 

passeriformes nativos terá validade de 05 (cinco) 

anos e será obtida por meio do procedimento descrito 

no Capítulo IV, Seção I desta Lei. 

§ 1°. A solicitação de inclusão na categoria 

de Criador de Passeriformes nativos somente poderá 

ser feita por maiores de dezoito anos. 

§ 2°. A Licença para Criação de 

Passeriformes nativos será efetivada somente após a 

confirmação do pagamento da taxa anual 

correspondente à licença, no valor de 10% do salário 

mínimo vigente. 

Art. 28. Todos os Criadores de 

Passeriformes nativos deverão:  

I - Manter permanentemente seus exemplares 

no endereço de seu cadastro, que pode ser em área 

urbana ou rural, ressalvadas as movimentações 

autorizadas.  
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II - Manter todos os pássaros do seu plantel 

devidamente anilhados com anilhas invioláveis, não 

adulteradas. 

Parágrafo Único - As anilhas deverão ser de 

aço inoxidável ou material de dureza e conservação 

similar e deverão conter, atendendo aos diâmetros 

específicos para cada espécie e modelo de inscrição 

conforme descrito nesta norma.  

Art. 29. Os criadores de passeriformes 

nativos deverão atualizar os seus dados e do seu 

plantel por meio dos Sistemas adotados pelo Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

IEMA, informando inclusão e exclusão de espécimes 

de seu plantel por nascimento, óbito, 

desaparecimento, venda, doação, roubo, furto e fuga, 

e recuperação do espécime, o que tem por objetivo a 

gestão das informações referentes às atividades de 

manutenção e criação de Passeriformes nativos.  

§ 1º. Os Sistemas adotados pelo Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

IEMA estarão disponíveis na rede mundial de 

computadores através do site do Instituto Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA no 

endereço do site do Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA. 

§ 2º. No caso de furto ou roubo o Criador 

deverá registrar Boletim de Ocorrência na Delegacia 

de polícia da área do fato. 

§ 3º. Será obrigatória à inclusão de 

espécimes adquiridos mediante fornecimento de nota 

fiscal no plantel apenas se o criador desejar utilizá-lo 

para a reprodução, sem finalidade comercial; 

§ 4º. A atualização das informações no 

sistema adotado pelo Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA deverá ser 

feita pelo criador o prazo de 30 (trinta) dias. O 

descumprimento do presente prazo configurará 

Irregularidade Administrativa Ambiental, 

submetendo o responsável ao disposto nos artigos 69 

e 70 desta Lei, ressalvado em caso de problemas no 

sistema de gestão que impeçam o procedimento. 

Art. 30. Todo Criador de Passeriformes 

Nativo, para estar em conformidade com a lei e 

assegurar o livre trânsito dos passeriformes 

domesticados da fauna nativa brasileira, inclusive 

para participação em concursos de cantos, 

competições, torneios, e exposições autorizadas, ou 

ainda, treinamentos, transações, pareamentos dentro e 

fora da Unidade Federada onde mantém domicílio, 

deverá: 

I – Estar com os seus passeriformes nativos, 

devidamente anilhados; 

II‐ portar a relação de passeriformes 

domesticados da fauna nativa brasileira de origem 

silvestre atualizada, conforme Anexo II desta Lei, a 

qual deverá estar preenchida, impressa sem rasuras e 

dentro do prazo de validade; 

III – portar documento de identificação. 

§ 1º Para fins de treinamento referido no 

“caput” deste artigo entende-se: 

1) a utilização de equipamentos sonoros 

acústicos individuais ou coletivos; 

2) um pássaro ou a reunião de dois ou mais 

pássaros para troca de experiências de canto. 

§ 2º O treinamento ou o intercâmbio para 

fins de reprodução dos passeriformes domesticados 

da fauna nativa brasileira, devidamente anilhados, os 

quais compõem o plantel do Criador de 

Passeriformes Nativos, poderão ser realizados no 

próprio domicílio ou no de outro criador devidamente 

registrado, desde que ambos estejam de posse do LTP 

(Licença de Transporte e Permanência), expedido 

pela Secretaria do Meio Ambiente sempre que a 

permanência do(s) pássaro(s) ultrapassar 24 horas, 

com validade máxima de 180 (cento e oitenta) dias 

para qualquer finalidade. 

Art. 31 Ficam permitidos: 

I – o deslocamento de pássaros de seu 

mantenedouro visando à estimulação e resgate de 

características comportamentais à espécie, utilizando-

se o ambiente natural, desde que o criador esteja 

portando toda a documentação de registro expedido 

eletronicamente pelo Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA; 

II ‐ a permanência dos pássaros em 

logradouros públicos, praças, estabelecimentos 

comerciais em geral ou similares, desde que o criador 

esteja portando toda a documentação de registro 

expedido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - IEMA. 

Art. 32. O criador deverá portar, dentro do 

Estado: 

I ‐ documento pessoal com foto; 

II ‐ a relação de aves atualizada, expedida 

pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - IEMA, com data não superior a 30 (trinta) 

dias; 

§ 1º. O criador quando sair da unidade 

federativa deverá portar, além dos itens exigidos nos 

incisos I e II deste artigo, o atestado médico 

veterinário, registrando que a ave não oferece risco 

de propagação de doenças e está apta a fazer viagem. 

Art. 33. As transações de passeriformes da 

fauna nativa brasileira entre criadores licenciados, 

deverão ser comunicadas eletronicamente pelo 

criador no sistema adotado pelo Instituto Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA. 

Art. 34. É facultado aos Criadores de 

Passeriformes Nativos organizarem-se em 

federações, associações ou clubes ornitófilos, os 

quais poderão representá-los através de procuração 

com reconhecimento de firma para qualquer assunto 

tratado nesta Lei, outorgando o poder de 

representação à pessoa física ou jurídica de seu 

interesse. 

Art. 35. Os Criadores de Passeriformes 

Nativos, individualmente, ou através de federações, 
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associações ou clubes ornitófilos, poderão organizar, 

promover e participar de torneios e exposições de 

caráter público, ou em caráter restrito e interno. 

§1º. Para uma ave oriunda de Criador de 

Passeriformes Nativos de qualquer tipo de evento 

dentro do Estado, serão exigidos: 

1) relação de passeriformes atualizada que 

conte o espécime; 

2) respectiva Licença de Transporte e 

Permanência – LTP; 

3) documentos pessoais do proprietário ou 

responsável. 

§ 2º. Para uma ave oriunda de criadouro 

comercial participar de qualquer tipo de evento 

dentro do Estado, serão exigidos: 

1) nota fiscal da ave, ou respectivo termo de 

compra com nota fiscal referente ao espécime; 

2) documentos pessoais do proprietário ou 

responsável. 

Art. 36. Na hipótese de os Criadores de 

Passeriformes Nativos, por qualquer motivo, 

desistirem da criação das espécies aqui tratadas, e, na 

impossibilidade de repassarem o plantel para outro 

criador, o interessado deverá, em prazo não superior 

a 30 (trinta) dias, comunicar sua intenção aos 

escritórios regionais do Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA da região 

onde mantiver domicílio, que promoverá o repasse 

das aves a outro criador devidamente registrado. 

Art. 37. Os Criadores de Passeriformes 

Nativos poderão expor as aves de seu plantel com ou 

sem finalidade de transação, e poderão ainda, 

anunciar os espécimes em disponibilidade através de 

“websites”, publicações segmentadas, grupo de troca 

de informações “online” e redes sociais da “rede 

mundial de computadores”. 

§1º Qualquer ocorrência de violação com a 

anilha por de bicagem da ave ou necessidade médico 

veterinária deverá ser registrada no Instituto Estadual 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA. 

Art. 38. As vistorias a criadouros deverão ser 

realizadas por agentes do Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos -IEMA em dias e 

horários consonantes com as atividades principais 

dos Criadores de Passeriformes Nativos ou em 

horário comercial nos criadouros comerciais. 

§ 1º. Na vistoria não será permitido o manejo 

de contenção em aves que estejam reproduzindo ou 

participando de competições. 

§ 2º. O criador não será obrigado a submeter 

às aves de seu plantel à coleta de material biológico, 

salvo por decisão judicial. 

§3º. No caso de operações externas, em feiras 

ou ambientes públicos, onde sejam encontradas aves 

em situação ilegal, serão as mesmas imediatamente 

apreendidas e encaminhadas ao Instituto Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, que 

definirá seu destino. 

Art. 39. Na hipótese de morte do criador 

caberá aos herdeiros ou ao inventariante requerer ao 

órgão ambiental o cancelamento do cadastro do 

criador e a transferência do plantel aos criadores 

escolhidos pela própria família. 

§1º Terá preferência na destinação o sucessor 

do morto que for cadastrado como criador de 

qualquer categoria. 

§2º Os pássaros portadores de anilhas que 

não possam ser transferidos a outros criadores, serão, 

nos casos descritos no “caput” deste artigo, entregues 

ao órgão ambiental, salvo na ocorrência da hipótese 

prevista no parágrafo anterior. 

§3º Caberão aos herdeiros ou ao 

inventariante os devidos cuidados e tratamentos das 

aves do plantel do criador falecido até a sua 

destinação final. 

CAPÍTULO IV  

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

Seção I 

Das Definições Gerais Relativas ao Licenciamento 

Ambiental 

Art. 40. As atuais Autorizações de Manejo - 

AM, emitidas pelo IBAMA, dentro de seu prazo de 

validade e respeitadas suas restrições e 

condicionantes, devem ser automaticamente 

convertidas em Licenças Ambientais Simplificadas 

ou Licenças Operacionais do funcionamento do 

empreendimento que faz uso ou manejo de fauna no 

Estado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - IEMA, conforme enquadramento 

do artigo4º desta Lei. 

Art. 41. O licenciamento com Licença 

Ambiental Simplificada - LAS é exigível para a 

implantação ou regularização de empreendimentos 

enquadrados nas seguintes categorias: 

I – Criador de passeriformes nativos fauna de 

pequeno ou de médio porte; 

II - Estabelecimento comercial de fauna de 

pequeno ou de médio porte; e 

III - Abatedouro ou Indústria de 

beneficiamento de fauna de pequeno e médio porte. 

Art. 42. Para as atividade não enquadradas 

no artigo anterior obrigar-se-á o licenciamento 

ambiental completo, com Licença Prévia - LP, 

Licença de Instalação - LI e Licença de Operação – 

LO: 

Art. 43. O porte do empreendimento exigido 

para o licenciamento são definidos conforme: 

I - Até 500 m2 de área construída: pequeno 

porte; 

II - De 501 até 1.000 m2 de área construída: 

III – Acima de 1001 m2 de área construída: 

grande porte. 

Art. 44. Os empreendimentos enquadrados 

nas categorias de Criadouro comercial, Criadouro 

científico para fins de conservação, e Criador de 

Passeriformes nativos, poderão se licenciar tanto 
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como Pessoa Física como Pessoa Jurídica, sendo que 

as demais categorias de empreendimentos poderão se 

licenciar somente como Pessoa Jurídica. 

Parágrafo Único - Quando licenciados como 

Pessoas Físicas, os Criadouros comerciais poderão se 

cadastrar como Produtores Rurais.  

 

Seção II 

Da Licença Ambiental Simplificada 

Art. 45. Para obtenção da Licença Ambiental 

Simplificada - LAS, para novos empreendimentos 

das categorias listadas nos incisos I,II e III do Art.12, 

o interessado deverá protocolar requerimento 

anexando os seguintes documentos: 

I - Documentos de identificação do 

empreendedor e quando Pessoa Jurídica, do 

respectivo responsável legal, acompanhados de cópia 

do contrato social; 

II - inscrição no Cadastro Técnico Estadual 

(CTE) e Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras - CTF/APP; 

III – comprovante de residência se pessoa 

física 

IV - anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART do(s) profissional (ais) que assumirá (ão) a 

responsabilidade técnica pela operação do 

empreendimento e pelo manejo do plantel; 

V - certidão do Município quanto ao uso e 

ocupação do solo;  

VI - planta baixa simples memorial 

descritivo, 

VII – croqui de acesso à propriedade; 

VIII - Projeto Técnico, incluindo 

informações sobre quantidade e descrição dos 

recintos (tipo de piso ou substrato, tipo de barreira 

física, dimensões das instalações, abrigos, entre 

outros), descrição das espécies a serem manejadas e 

manejos específicos, assinado por profissional 

habilitado no respectivo conselho de classe, com 

competência legal para exercer atividades de manejo 

e conservação da fauna silvestre. 

IX - descrição do sistema de marcação a ser 

utilizado, conforme previsão nesta lei; 

X- relação de petrechos de captura. 

§1º. Fica assegurado ao Instituto Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, o 

direito de solicitar informações adicionais referentes 

ao projeto técnico no prazo de 10 dias; 

§2º. A não apresentação do projeto técnico, 

ou prestação das informações adicionais no prazo de 

30 dias implicará no arquivamento do processo. 

§3º. O prazo para conclusão do procedimento 

para fornecimento da LAS será de 90 (noventa) dias. 

§4º. Os Criadores de Passeriformes Nativos 

com até 100 (cem) aves no plantel ficam dispensados 

de apresentar o requerido nos incisos IV aoVIII. 

§5º. O prazo para fornecimento da LAS para 

Criadores de Passeriformes Nativos será de 20 (vinte) 

dias. 

§6º. A LAS autoriza a instalação e o regular 

funcionamento da atividade. 

§7º. A LAS terá o prazo de validade de 05 

anos, devendo o interessado requerer sua re-emissão, 

estando em conformidade com as condicionantes 

exigidas. 

 

Seção III 

Da Licença Prévia (LP) 

Art. 46. A LP deverá ser solicitada por meio 

do preenchimento de formulário na página do 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - IEMA ou através de protocolização dos 

documentos exigidos. 

§1º. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - IEMA fará a análise do 

formulário no prazo de 15 (quinze) dias, após o que 

poderá ser expedida a LP e solicitada a apresentação 

de documentação complementar. 

§2º. A LP não autoriza a instalação ou o 

funcionamento da atividade, somente especifica a(s) 

espécie(s) escolhida(s), a finalidade de utilização e a 

localização do empreendimento. 

 

Seção IV 

Da Licença de Instalação (LI) 

Art. 47. A LI será expedida mediante 

aprovação das condições de manejo dos animais em 

cativeiro, conforme solicitado. 

Parágrafo único - A concessão da LI não 

autoriza o funcionamento da atividade. 

Art. 48. Para a obtenção da LI, os criadouros 

comerciais deverão apresentar à unidade do Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

IEMA mais próxima do empreendimento ou pelo 

Sistema de Gestão via internet, num prazo de 

90(noventa) dias a partir da emissão da LP, projeto 

técnico, conforme segue: 

I - cópia da LP; 

II - manifestação do órgão ambiental 

municipal quanto à localização da atividade, ao 

zoneamento ambiental; 

III - croqui de acesso à propriedade e fotos 

da área e entorno (até 100 m); 

IV - planta baixa simples e memorial 

descritivo, incluindo informações sobre a densidade 

ocupacional e descrição dos recintos (tipo de piso ou 

substrato, tipo de barreira física, dimensões das 

instalações, abrigos, entre outros). 

V - descrição do sistema de marcação a ser 

utilizado, conforme previsão nesta lei; 

VI - descrição dos sistemas contra fugas 

(porta dupla, telas exteriores etc.); 

VII - plano de emergência para casos de 

fugas de animais, incluindo a relação de petrechos de 

captura; 

§1º. A não apresentação do projeto técnico 

no prazo estabelecido no caput deste artigo implicará 

no arquivamento do processo. 
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§2º. O projeto técnico dos empreendimentos 

que trata esta lei deverão ser elaborados e assinados 

por profissionais habilitados nos respectivos 

conselhos de classe, com competência legal para 

exercer atividades de manejo e conservação da fauna 

silvestre. 

Art. 49. Para a obtenção da LI, os 

estabelecimentos comerciais de animais vivos da 

fauna silvestre de grande porte, deverão apresentar ao 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos -IEMA, via internet num prazo de 90 

(noventa) dias a partir da emissão da LP: 

I - cópia da LP; 

II - parecer técnico do órgão ambiental 

municipal quanto à instalação, condições gerais e 

específicas do estabelecimento comercial de animais 

vivos; 

III - croqui das instalações com dimensões 

onde os animais serão mantidos até sua 

comercialização; 

Art. 50. Entregue a documentação exigida, 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - IEMA, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

analisará os documentos e emitirá a LI ou solicitará 

informações complementares. 

 

Seção V 

Da Licença de Operação (LO) 

Art. 51. O interessado informará 

oficialmente a conclusão das obras para a realização 

de vistoria técnica no prazo de até 60 (sessenta) dias, 

a partir dessa informação. 

§1º. A não comunicação da conclusão das 

obras no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a 

partir da emissão da LI implicará no arquivamento do 

processo. 

§2º. A critério do Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos -IEMA, mediante 

solicitação e justificativa do interessado, poderá ser 

efetuada a prorrogação do prazo citado no parágrafo 

anterior. 

Art. 52. O interessado deve apresentar a 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do(s) 

profissional(ais) que assumirá(ão) a operação do 

empreendimento e o manejo do plantel. 

Parágrafo único - O responsável técnico 

deverá estar habilitado no respectivo conselho de 

classe, com competência legal para desempenhar 

atividades de manejo e conservação da fauna 

silvestre. 

Art. 53. Realizada a vistoria técnica e 

constatadas as condições descritas no projeto técnico 

para a manutenção dos animais, será expedida a LO, 

que especificará a categoria, o responsável técnico e 

as espécies para as quais já existem as instalações. 

§1º. Constatada a necessidade de qualquer 

correção ou adequação nas instalações o Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

IEMA concederá o prazo necessário. 

§2º. Sempre que possível o Instituto Estadual 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA 

concederá licença de operação para as espécies cujos 

recintos não estiverem afetados pelos problemas 

constatados. 

Art. 54. Após ter sido expedida a LO, as 

atividades submetidas à emissão da LO deverão 

incluir seus dados no Sistema de Criadouros e 

comércio de espécies silvestres do Estado do Espírito 

Santo, por meio da página à disposição na internet. 

§1º. A LO terá o prazo de validade de 05 

anos, devendo o interessado requerer sua re-emissão, 

estando em conformidade com as condicionantes 

exigidas. 

§2º. Em caso de inserções de novas espécies 

posteriores a concessão da Licença de Operação, o 

interessado deverá solicitar, por meio de formulário, 

a anuência do Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - IEMA para a(s) espécie(s). 

Devendo solicitar vistoria dos recintos, se for o caso, 

e inclusão das novas espécies na LO através de 

adendo desta, que terá a mesma validade da licença. 

 

CAPÍTULO V 

DOS PROCEDIMENTOS GERAIS RELATIVOS 

AO USO E MANEJO DE FAUNA EX SITU 

Seção I 

Da Origem dos Espécimes da Fauna para a 

Formação de Plantel 

Art. 55. A obtenção de espécimes da fauna 

nativa ou exótica para formação, recomposição ou 

ampliação de plantel dos empreendimentos 

registrados nas categorias listadas no art. 3º, somente 

poderão ocorrer das formas descritas no presente 

artigo. 

I - Através das autoridades competentes, 

mediante recebimento de espécimes oriundos de 

ações de fiscalização, ou resgates, acompanhados de 

documento oficial assinado pela autoridade 

competente; 

II - Através do recebimento de espécimes 

oriundos dos Centros de Triagem e/ou Reabilitação 

de Animais Silvestres, mediante Autorização de 

transporte, emitida pelo Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos -IEMA; e 

III - Através da transferência de espécimes 

excedentes oriundos de outros empreendimentos 

registrados, mediante Autorização de transporte 

emitida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - IEMA, exceto aqueles 

acompanhados comprovadamente de nota fiscal. 

§ 1º. Os Criadouros científicos para fins de 

pesquisa e/ou conservação, Criadouros comerciais e 

Jardins zoológicos e Aquários, podem obter 

espécimes da fauna nativa ou exótica das formas 

descritas no § 1º e também das seguintes formas: 

I - Através de reprodução de espécimes da 

fauna nativa ou exótica do plantel; 



99 

II - Através de aquisição de espécimes 

oriundos de Criadouros comerciais ou de 

Estabelecimentos comerciais de fauna autorizados, 

mediante transferência de propriedade; 

III - Através de importação, mediante licença 

emitida pela Autoridade Administrativa CITES do 

Brasil; 

IV – Através de aquisição de espécimes 

comprovadamente com nota fiscal, seja qual for à 

origem. 

§ 2º. Os Estabelecimentos comerciais de 

fauna e os Abatedouros ou Indústrias de 

beneficiamento de fauna somente poderão obter 

espécimes da fauna da seguinte forma: 

I - Através de aquisição de espécimes 

oriundos de criadouros comerciais ou de 

estabelecimentos comerciais de fauna autorizados, 

mediante transferência de propriedade; e, 

II - Através de aquisição de espécimes 

oriundos de proprietários de que os tenham como 

estimação, por devolução dos espécimes 

anteriormente adquiridos ou por transferência da 

Nota Fiscal do respectivo espécime. 

Art. 56. Inexistindo a disponibilidade de 

espécimes nos meios descritos no art. 23, o 

responsável pelo empreendimento registrado nas 

categorias definidas nos incisos I, II, e III do art. 4º 

poderá solicitar a captura na natureza, mediante 

requerimento que justifique e embase técnica e 

cientificamente a necessidade, informando o nome do 

responsável técnico pela captura e pelo transporte, o 

local de captura, a quantidade de espécime a ser 

capturado, o método de captura, o meio de transporte 

e apresentando estudo populacional estimativo. 

§ 1º. A captura na natureza deverá ser 

solicitada em requerimento específico, devendo 

enviá-lo para o endereço eletrônico do Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

IEMA. 

§ 2º. A captura e coleta será permitida 

preferencialmente em locais onde os espécimes da 

espécie pretendida, estejam causando danos à 

agricultura, pecuária ou saúde pública, comprovado 

por meio de laudo técnico de órgão de extensão rural 

ou por órgão de pesquisa ou pesquisador, ratificado 

pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - IEMA. 

§ 3º. As matrizes e reprodutores originários 

de captura na natureza, que formaram o plantel e 

forem considerados improdutivos, poderão ser 

comercializados somente abatidos, mediante 

autorização expressa do Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos -- IEMA. 

§ 4º. A necessidade de captura de espécimes 

na natureza visando o revigoramento genético do 

plantel deverá atender o disposto no caput e 

parágrafos deste artigo. 

§ 5º. O plantel de todos os empreendimentos 

descritos no art. 4º desta norma poderá ser formado 

antes do licenciamento do projeto, sempre com aves 

de origem comprovada e respectiva documentação 

completa. 

 

Seção II 

Do Cadastramento do Empreendimento e do 

Plantel no Sistema de Controle 

Art. 57. Para viabilizar a emissão da Licença 

ambiental pertinente (LAS ou LO), antes do término 

do processo de licenciamento, o empreendedor 

deverá cadastrar no sistema de gestão e controle de 

fauna adotado pelo Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA as espécies 

permitidas e demais dados do empreendimento. 

Parágrafo único - Após a obtenção da LAS 

ou LO, o empreendedor deverá cadastrar no sistema 

referido no caput, o plantel do empreendimento, com 

os espécimes da fauna nativa ou exótica que já 

possua com a devida origem legal ou que venha a 

adquirir. 

 
Seção III 

Da Comercialização 

Art. 58. Para a comercialização de espécimes 

da fauna nativa, os Criadouros comerciais ou 

estabelecimentos comerciais de fauna no Estado, 

deverão fornecer por ocasião da venda, a nota fiscal 

do espécime(s) comercializado(s). 

§ 1º. A nota fiscal deverá conter: a marcação 

do(s) espécime(s) (anilha, microchip ou aquela 

aprovada no projeto de licenciamento) e sexo do(s) 

espécime(s) (para as espécies passíveis de exame), a 

idade (para as espécies passíveis de exame), além do 

número de CTF do empreendimento vendedor e o 

número da Licença de Operação (LO). 

 
Seção IV 

Do Transporte de Espécimes da Fauna Nativa ou 

Exótica 

Art. 59. Para o transporte de espécimes vivos 

da fauna nativa ou exótica dentro do Estado do 

Espírito Santo, ou para outros Estados da Federação, 

o interessado deve obter a Autorização de Transporte 

(AT), eletronicamente, através do sistema de gestão e 

controle de fauna adotado pelo Instituto Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA. 

§ 1º. Caso não seja possível obter a AT pelo 

sistema referido no caput, o interessado poderá 

encaminhar requerimento para o Transporte de Fauna 

através do endereço eletrônico do Instituto Estadual 

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA. 

§ 2º. Os espécimes da fauna nativa silvestre 

ou exótica que possuam comprovadamente nota 

fiscal de aquisição poderão ser transportados por 

qualquer pessoa física ou jurídica sem a autorização 

referida no caput, acompanhados da respectiva Nota 

fiscal ou da DANFE, quando tratar-se de Nota fiscal 

eletrônica, ou das respectivas cópias destas.  
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§ 3º. Para qualquer tipo de acondicionamento 

temporário, extra-recinto, bem como para o 

transporte de espécimes vivos da fauna silvestre se 

deverá observar obrigatoriamente às diretrizes para 

transporte de animais vivos da CITES e as normas da 

Associação Internacional de Transporte Aéreo 

(IATA). 

 

Seção V 

Da Identificação e Marcação Individual 

Art. 60. Até publicação pelo Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

IEMA, de normativa específica, os espécimes 

constantes nos empreendimentos de fauna licenciados 

no Estado, deverão estar identificados, no mínimo, de 

acordo com a metodologia estabelecida a seguir: 

I - Mamíferos: Marcação individual com 

utilização de dispositivo eletrônico (microchip), 

brinco, etiqueta ou outro sistema aprovado no projeto 

de licenciamento; 

II - Aves oriundas da natureza (in situ): 

Marcação individual com utilização de anilhas 

abertas; 

III - Aves oriundas de reprodução em 

condição ex situ: Marcação individual com utilização 

de anilhas fechadas e invioláveis ou microchip; 

IV - Répteis ou Anfíbios: Marcação 

individual com utilização de dispositivo eletrônico 

(microchip) ou outro aprovado pelo órgão ambiental 

no licenciamento; 

IV - Insetos e Aracnídeos (Aracnidae): 

Devido à inviabilidade, são dispensados de 

identificação ou marcação individual. 

§ 1º. Outros dispositivos e técnicas adicionais 

de marcação poderão ser adotados pelos 

empreendedores, mas não dispensam a utilização dos 

dispositivos especificados nos incisos do caput. 

§ 2º. A partir da publicação da presente Lei, 

as anilhas referidas no inciso III do caput, deverão ser 

confeccionadas contemplando a apresentação visível 

das seguintes informações, no mínimo: 

a) número do cadastro técnico federal - CTF 

do empreendedor; 

b) inscrição em letras maiúsculas, das iniciais 

do estado federativo; 

c) inscrição em letras maiúsculas, das iniciais 

do empreendimento, com 3 dígitos no mínimo;  

d) número sequencial e não repetitivo do 

espécime no plantel, com no mínimo três dígitos, 

começando de 001. 

e) Medida do diâmetro interno da anilha. 

§ 3º. Espécies em que os exemplares adultos 

não comportem a utilização de dispositivos de 

identificação, como microchips etc., poderão receber 

métodos de identificação alternativos, desde que 

proposto previamente pelo empreendedor e 

autorizado pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos - IEMA. 

Seção VI 

Do Controle do Plantel 

Art. 61. Os Empreendimentos devem 

manter, de forma impressa ou eletrônica, todos os 

registros relativos a entradas e saídas de espécimes 

no plantel. 

§ 1º. Os registros referidos no caput, devem 

estar disponíveis no empreendimento, assim como os 

documentos comprobatórios como Notas Fiscais de 

aquisição, Notas Fiscais de Venda, Autorizações de 

Transporte, Termos de Depósito, Boletins de 

Ocorrência (para os casos de furto ou roubo de 

animais) e demais documentações pertinentes. 

§ 2º. Anualmente, até 31 de março, os 

empreendedores devem protocolar no Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

IEMA o Relatório anual do plantel, emitido no 

sistema de gestão e controle de fauna adotado pelo 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - IEMA, ou alternativamente, o Relatório 

anual referente à situação que se encontrava o plantel 

em 31 de dezembro do ano anterior; 

§ 3º. O relatório referido no parágrafo 

anterior deve ser assinado pelo responsável técnico e 

pelo responsável legal do empreendimento. 

Art. 62. Para fins de controle, rastreabilidade 

e fiscalização pelo Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, todos os 

registros relativos a entradas e saídas de espécimes 

no plantel devem ser cadastrados no sistema de 

gestão e controle de fauna adotado. 

§ 2º. Caso o Relatório anual de controle do 

plantel, referido no § 2º do art. 29, seja elaborado 

manualmente, os dados a serem informados devem 

corresponder aos dados cadastrados no sistema 

referido no caput. 

§ 3º. A partir dos dados cadastrados no 

sistema adotado pelo Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA poderão ser 

obtidos nesse sistema as Autorizações de Transporte 

de fauna nativa ou exótica, referidas no art. 27. 
 

Seção VII 

Da Conservação Ex Situ 

Art. 63. A conservação ex situ de espécies 

ameaçadas de extinção poderá ser realizada por 

quaisquer das categorias de empreendimento 

elencadas nos incisos do art. 4º desta norma, que 

estejam devidamente licenciados para manter essas 

espécies. 

§ 1º. Os empreendimentos interessados em 

participar do programa de conservação ex situ de uma 

determinada espécie, deverão se integrar ao 

respectivo comitê de conservação, caso haja, 

subscrevendo o acordo de manejo, o qual também 

será subscrito pelo órgão ambiental responsável. 

§ 2º. O acordo de manejo poderá prever, 

entre outras providências, que após avaliação pelo 

administrador do Livro de Registro Genealógico da 
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Espécie (Studbookkeeper), do conjunto de espécimes 

do plantel, aqueles considerados relevantes sob o 

ponto de vista genético, sejam incluídos no Livro de 

Registro Genealógico (Studbook) da espécie. 

§ 3º. Quando da avaliação dos planteis da 

espécie ex situ, o comitê estabelecerá ainda, em 

comum acordo com o estabelecimento participante, a 

quantidade de espécimes deste, a serem incluídas no 

Studbook. 

§ 4º. Os comitês de conservação poderão 

requisitar dos Criadouros comerciais e Jardins 

zoológicos até 10% (dez) por cento da produção 

anual de filhotes de primeira geração (F1) da espécie 

ameaçada em questão, da próxima estação 

reprodutiva tendo como base a produção do ano 

anterior, exceto se os parentais reprodutores forem 

espécimes adquiridos com nota fiscal oriundo de 

comércio este(s) se mantém(rão) sob a propriedade 

de seu adquirente). 

§ 5º. Os espécimes que integrarem os livros 

de registros genealógicos (Studbook), ficarão sempre 

disponíveis aos respectivos comitês de conservação, 

para fins de gerenciamento genético, podendo ser 

transferidos entre os estabelecimentos participantes 

do programa, mediante Autorização de transporte, se 

ausente à nota fiscal, sempre que tal procedimento for 

considerado relevante e não implique animais com 

nota fiscal, de propriedade privada. 

§ 6º. Os descendentes dos espécimes não 

incluídos no Studbook, bem como os descendentes 

dos espécimes considerados não relevantes ao 

programa, quando nascidos em Criadouros 

Comerciais, poderão ser comercializados e estarão 

livres do controle dos comitês. 

§ 7º. Os criadouros científicos, criadouros 

comerciais e os jardins zoológicos e aquários poderão 

participar, ou mesmo promover programas de 

reintrodução na natureza, de espécies regionalmente 

extintas ou que necessitem reforço populacional, 

desde que devidamente autorizados pela autoridade 

competente. 
 

Seção VIII 

Da Exposição ao Público, Captação e Uso de 

Imagens de Espécimes Mantidos em Condição ex 

situ 

Art. 64. A exposição de animais diretamente 

ao público, dentro do empreendimento, com 

finalidade principal de contemplação e 

entretenimento é atividade exclusiva dos 

empreendimentos classificados como jardins 

zoológicos e aquários. 

§ 1º. Criadores Conservacionistas, 

Criadouros comerciais, Criadouros científicos para 

fins de pesquisa e/ou conservação, Criadores de 

Passeriformes Nativos e Centros de triagem e 

reabilitação de espécimes silvestres, podem expor 

seus espécimes mantidos em condições ex situ, bem 

como, captar e usar suas imagens, vedadas condições 

que exponham a risco os animais, pessoas envolvidas 

ou público, respeitado o disposto no artigo 27 da 

presente Lei. 

Art. 65. A apresentação de espécimes 

oriundos de jardins zoológicos, em espetáculos ou 

shows fora dos empreendimentos requer autorização 

prévia do Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos - IEMA, salvo aqueles que 

possuam nota fiscal respectiva e seja propriedade 

privada. 

§ 1º. A solicitação de autorização para 

exposição deverá ser protocolada junto ao Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

IEMA com antecedência mínima de 10 (dez) dias da 

data do evento. 

§ 2º. Os promotores do evento e os 

proprietários dos espécimes são co-responsáveis por 

garantir segurança aos animais, ao público e ao meio 

ambiente. 

§ 3º. Todo evento onde houver apresentação 

de animais deverá ser acompanhado de um 

responsável técnico habilitado, com a devida 

anotação de responsabilidade técnica para o evento. 

Art. 66. A captação de imagens de animais 

dentro de empreendimentos devidamente registrados 

seja para fins didáticos, jornalísticos ou comerciais, 

não requer autorização do Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos -IEMA, desde que 

respeitados os seguintes requisitos: 

§ 1º. O empreendimento deve disponibilizar 

profissional habilitado no manejo dos espécimes para 

acompanhar as captações de imagem. 

§ 2º. É de responsabilidade do 

empreendimento, oferecer segurança para os animais 

e para as pessoas durante o período de gravação. 

§ 3º. Não são permitidas atividades que 

causem danos aos animais. 

Parágrafo único – qualquer espécime de 

propriedade privada, devidamente acompanhado de 

nota fiscal de origem, pode ter sua imagem utilizada 

a qualquer hora e tempo que autorizar seu 

proprietário legal, não se submetendo as regras 

previstas neste artigo.  

Art. 67. A captação de imagens de animais 

fora dos empreendimentos registrados onde requeira 

o transporte de animais para estúdio ou estrutura 

assemelhada, requer autorização prévia, que deverá 

ser solicitada ao Instituto Estadual de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos - IEMA com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, exceto para os espécimes 

adquiridos com nota fiscal, de propriedade privada de 

seu adquirente. 

Art. 68. Os eventos, torneios e exposições 

deverão ser comunicados ao Instituto Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, até 60 

(sessenta) dias antes da data de sua realização. 
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§ 1º. O comunicado deverá conter relação 

das espécies que participarão dos eventos e também 

local e data dos eventos. 

§ 2º. Quando houver a necessidade de 

modificação de alguma data de eventos, torneios ou 

exposições, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos -IEMA, deverá ser comunicado 

oficialmente com antecedência de 30 (trinta) dias. 

§ 3º. É de responsabilidade das entidades 

organizadoras do evento, torneio ou exposição 

estabelecer os procedimentos e as normas para a 

realização do evento. 

§ 4º. Eventos e exposições que envolvam 

animais da fauna nativa brasileira podem ser 

promovidos por Órgãos Públicos e instituições 

agropecuárias. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS E 

PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO 

Art. 69. No caso de infração(ões) 

administrativa(s) ambiental (is), o(s) usuário(s) de 

fauna envolvido(s) devem ser notificados para saná-

la(s) no prazo de 30 (dias), contados da data do 

recebimento da notificação. 

§ 1º. Não havendo a regularização no prazo 

fixado no caput será aplicada a sanção de advertência 

com prazo de 10 (dez) dias, para regularização da 

infração. 

§ 2º. Persistindo a ocorrência será lavrado 

auto de infração e aplicado uma das sanções 

constantes dos incisos II a XI do artigo 72 da Lei 

Federal nº 9.605/98, preservado o devido processo 

legal, a ampla defesa e o contraditório. 

Art. 70. O processo administrativo para 

apuração da infração ambiental observará os 

seguintes prazos: 

I – vinte dias para o infrator oferecer defesa 

ou impugnação contra o auto de infração, contados da 

data de ciência da autuação. 

II – trinta dias para a autoridade competente 

julgar o auto de infração, apresentada ou não a defesa 

ou impugnação. 

III – vinte dias para o infrator recorrer da 

decisão condenatória à instância superior. 

IV – cinco dias para o pagamento de multa, 

contados da data do recebimento da notificação da 

decisão administrativa transitada em julgado. 

§ 1º. A interposição de recurso terá efeito 

suspensivo. 

§ 2º. A inobservância do prazo de julgamento 

não torna nula a decisão da autoridade julgadora e o 

processo, no entanto, suspenderá os efeitos imediatos 

das medidas preventivas aplicadas pelos agentes 

autuantes. 

§ 3º. Os demais procedimentos da instrução 

processual administrativa e dos recursos serão 

fixados no regulamento desta lei. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 

Art. 71. O descumprimento das disposições 

desta norma, dos termos das Licenças Ambientais e 

de eventual Termo de Ajustamento de Conduta 

sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei 

Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e em 

outros dispositivos normativos pertinentes, sem 

prejuízo do dever de recuperar os danos ambientais 

causados, na forma do art. 225, § 4º, da Constituição 

Federal do Brasil, e do art. 14, § 1º, da Lei Federal nº 

6.938, de 1981. 

Art. 72. Casos omissos não tratados nesta 

Lei serão analisados pela Lei Federal nº 6.938, de 

1981, Instituto do Meio Ambiente do Estado do 

Espírito Santo - IEMA. 

Art. 73. O Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA ao interpretar 

a presente Lei o fará sempre imbuído da missão de 

incentivar e fomentar a política de conservação ex 

situ, em atenção ao disposto na Lei Federal nº 

5.197/67, art. 6º, alínea “b”. 

Art. 74. Eventual necessidade de 

regulamentação deverá contar com a participação da 

sociedade e estar voltada ao estímulo da atividade de 

manejo e conservação de fauna ex situ, em respeito 

ao disposto no Decreto Federal nº 2.519/1998, art. 

10, alíneas “a”, “c” e “e”. 

Art. 75. Os anexos desta Lei estarão 

disponíveis na parte de legislação do site do Instituto 

Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

IEMA no endereço: www.meioambiente.es.gov.br/ 

Art. 76 Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação, ficando revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 

2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual – SD 

 

ANEXO I 

Relação de espécies de fauna consideradas 

domésticas ou de produção 

para fins de gestão e operacionalização do Estado 

de do Espírito Santo 
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AVES 

Nome científico Nome comum Observações* 

Agaporniscanus; A. fischeri; 

A. liliani; A. nigrigenis; A. 

personatus; A. pullarius; A. 

swindernianus e A. taranta  

Periquitos-agapornis  

Agapornisroseicollis; Agaporne Rose face  

Aidemosyne modesta  Diamante-modesto  

Aix galericulata Pato-mandarim  

Aix sponsa Pato-carolina  

Alectoris spp.  Perdiz  

Alopochenaegyptiaca Ganso-do-nilo  

Amadinaerytrocephala Amandine  

Amadinafasciata Degolado   

Amandauaamandua Bengalês da Índia  

Amblynurapsittacea Bicolor  

Amblynuratrichroa Tricolor  

Anasspp Marrecos  

Anserspp. Gansos  

Aythiasp. Marrecos  

Barnardius spp. Periquitos Port Lincoln   

Barnarrdiusbarnardi Barnard e mutações  

Bathildaruficauda Star finch  

Bolborhynchuslineola Catarinas  

Brantacanadensis Ganso-canadense  

Cacatua alba Cacatua Alba  

Cacatua Galerita Cacatua Galetira  

Cacatua Goffini Cacatua Goffini  

Cacatua moluccensis Cacatua Moluca  

Cacatua pastinator Cacatua Pastinator 

(Sanguinea) 

 

Cacatua Sulphurea Cacatua Sulphurea  

Cairinamoschata Pato-doméstico  

Calipepla spp. Perdiz da Califórnia  

Chalcopsittaatra Loris Negro  

Chalcopsittaduyvenbodei Loris Castanho  

Chloebiagouldiae Diamante-de-gould  

Chrysolophusamherstiae Faisão-lady  

Chrysolophuspictus Faisão-dourado  

Columbaguinea Pomba  

Columbalivia Pombo-doméstico  

Coturnixchinensis Cdorno chinesa  

Coturnixcoturnix Codorna  

Cyanoramphusnovaezelandiae Periquito Kakariki  

Cygnusatratus Cisne-negro  

Cygnus. cygnus; C. 

columbianuse C. olor 

Cisnes brancos  
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Eclectusroratus Papagaio Ecletus  

Emblema picta Amandine-pintada  

Eolophusroseicapillus Cacatua Galah  

EosBornea LorisBornea (Loris 

Vermelho) 

 

Erithurahyperythra Bicolor-pastel  

Erithuraprasina Quadricolor  

Estrildamelpoda Orange  

Forpuscoeletis Forpus do pacífico  

Francolinusfrancolinus Francolin-negro  

Fringillacoelebs Pinzão-europeu  

Fringillamontfringilla Pinzão-do-norte  

Galusspp Galinha  

Geopeliacuneta Pomba-diamante  

Geopeliastriata Pomba- zebrinha  

Granatinagranatina Granatina-violeta  

Granatinaianthinogaster Granatina-púrpura  

Lagonosticasenegalla Amarante  

Leiothrixlutea Rouxinol-do-Japão  

Lonchuraatricapilla Manon-cabeça-negra  

Lonchuracaniceps Manon- cabeça-cinza  

Lonchuracantans Manon- bico-de-prata  

Lonchuramaja Manon-cabeça-branca  

Lonchuramalabarica Manon- indiano  

Lonchurapunctulata Manon-tricolor  

Lonchurastriata Manon  

Lophuranycthemera Faisão-prateado  

Loriuslory Loris Bailarino  

Loriusgarrulus Loris Amor-Amor  

Meleagrisgallopavo Peru  

Melopsittacusundulatus Periquito-australiano  

Neochmiaphaeton Phaeton  

Neophemabourkii Periquito- neofema 

rosa 

 

Neophemaelegans Periquito-elegante  

Neophemapulchella Periquito-turquesa  

Neophemasplendida Periquito-esplêndido  

Nettarufina Marreco-colorado  

Numidameleagris Galinha-d’angola  

Nymphicushollandicus Calopsita  

Ocyphapslophotes Pomba-lofote  

Oenacapensis Pomba-máscara-de-

ferro 

 

Paddafuscata Calafate-timor  

Paddaoryzivora Calafate  

Passerdomesticus Pardal  

Pavocristatus Pavão (azul, pavão-

branco, pavão-
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arlequim e pavão 

ombros-negros) 

Pavomuticus Pavão-verde  

Perdixperdix Perdiz parda  

Phasianuscolchicus Faisão-de-coleira  

Phasianus versicolor Faisão-verde  

Platycercusadelaidae Rosela-adelaide  

Platycercusadscitus Rosela-pálida  

Platycercuscaledonicus Rosela-da-Caledônia  

Platycercuselegans Rosela-elegante  

Platycercuseximius Rosela-multicolorida  

Platycercusflaveolus Rosela-amarela  

Platycercusicterotis Rosela-do-Leste  

Poephilaacuticauda Bavete-cauda-longa  

Poephilabichenovii 

(Stizopterabichenovii) 

Diamante bichenovi  

Poephilacincta Bavete-cauda-curta  

Poephilaguttata Bavete-grande  

Poephilapersonata Bavete-masqué  

Polytelisalexandrae Periquito-príncipe de 

Gales e mutações 

 

Polytelisanthopeplus Periquito-regente  

Polytelisswainsonii Periquito-soberbo  

Polytelisswainsonni Barraband e mutações  

Psephotushaematonotus Periquito-dorso-

vermelho 

 

Psephotusvarius Periquito-de-mulga  

PseudeosFuscata LorisDusky  

Psitacullaeupatria Periquito-alexandrino  

Psitacullakrameri Periquito-ring-neck  

PsittaculaAlexandri Moustache e mutações  

Psittaculacyanocephala Cabeça de Ameixa e 

mutações 

 

Psittacuserithacus Papagaio do Congo  

Pytiliamelba Melba  

Serinuscanarius Canário-do-reino (ou 

belga) 

 

Sporaeginthussubflavus Laranjinha  

Stagonopleuraguttata Sparrow  

Streptopeliadecaocto Rolinha-de-coleira  

Struthiocamelus Avestruz-  

Syrmaticusreevesii Faisão-venerado  

Tadornaspp. Tadorna  

Taeniopygiaguttata Diamante-mandarim  

Tragopansatyra Faisão-satira  

Tragopantemminckii Faisão-teminck  

Trichoglossuseuteles LorisEuteles  

Trichoglossushaematodus LorisArco-Íiris  
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Trichoglossusmollucanus Loris Montanha Azul  

Trichoglossusornatus Lorisornatus  

Uraeginthusspp Peito-celeste  

 

MAMÍFEROS 

Nome científico Nome comum Observações * 

Bosindicus Gado zebuíno  

Bostaurus Gado bovino  

Bubalusbubalis Búfalo-doméstico Exceto populações asselvajadas, sujeitas ao 

manejo para controle ou erradicação 

Camelusbactrianus Camelo  

Camelusdromedarius Dromedário  

Canis familiaris Cão  

Capra hircus. Cabra Exceto populações asselvajadas, sujeitas ao 

manejo para controle ou erradicação 

Equusasinus Jumento  

Equuscaballus Cavalo  

Caviaporcellus Cobaia ou porquinho-

da-índia 

 

Chinchillalanigera Chinchila Anexo I CITES - Requer Licença CITES para 

importação e exportação somente para espécimes 

originários da natureza.  

Cricetuscricetus Hamster  

Equusasinus Jumento  

Equuscaballus Cavalo  

Feliscattus Gato  

Merionesunguiculatus Gerbil ou esquillo da 

Mongólia 

 

Lama glama Lhama  

Lama pacos Alpaca  

Mus musculus Camundongo  

Oryctolaguscuniculus Coelho  

Ovis aries Ovelha  

Phodopusssp. Hamster chinês 

(siberiano) 

 

Rattusnorvegicus Ratazana  

Rattusrattus Rato-de-telhado  

Susscrofa Porco Exceto o javali-europeu - Susscrofascrofa, isento 

de autorização ou licença somente para 

comercialização de animais abatidos ou partes 

 

INSETOS 

Nome científico Nome comum Observações * 

Achetadomesticus Grilo  

Apismellifera Abelhas   

Bombyxsp Bicho-da-seda  

Drosophilamelanogaster Drosófila  

Gryllusassimilis Grilo-preto  



107 

Leurolestescircunvagans Barata  

Nauphoetacinerea Barata-cinerea  

Tenebriomolitor Tenébrio  

Zophobasmorio Tenebrio-gigante  

 

 

MOLUSCA (GASTROPODA) 

Nome científico Nome comum Observações * 

Helixsp. Escargot  

 

ANNELIDA 

Nome científico Nome comum Observações * 

Lumbricina. Minhoca  

 

* Para qualquer espécie que passe a integrar uma das listas de Anexos da CITES
1
 (I, II e III) fica automaticamente 

obrigada a emissão de licenças CITES, exclusivamente para importação e exportação de seus espécimes. A saída 

de espécies das listas de Anexos desobriga à emissão de licenças para importação e exportação de seus espécimes. 

1
As inclusões e exclusões dos Apêndices da CITES são definidas pela Conferência das Partes (CoP) da Convenção 

CITES. 

ANEXO II 

São expressamente proibidas a criação comercial e a comercialização dos seguintes Classes e Ordens de 

animais da fauna silvestre nativa, autóctones, para estimação (companhia, ambientação e ornamentação): 

 

VERTEBRADOS 

MAMIFEROS DAS ORDENS 

SIRENIA 

PILOSA 

PRIMATES 

 

CHIROPTERA 

CARNIVORA 

 

PERISSODACTYLA 

ARTIODACTYLA 

CETACEA 

RODENTIA 

Exceções 

- 

- 

Permitida toda 

aSubfamíliaCallitrichinaeda 

FamíliaCebidae 

- 

Permitidasas espécies Galictis 

cuja,Galictis 

vittata e Mustela africanada 

Família Mustelidae 

Permitida toda a Família Cervidae 

- 

Permitido toda a família  

Erethizontidae 

- 

RÉPTEIS: DAS ORDENS 

TESTUDINATA 

 

CROCODYLIA 

 

SQUAMATA 

 

Permitido todos, exceto das 

FamíliasCheloniidae,  

Dermochelyidae,  Podocnemididae. 

Permitido todos, exceto da Família 

Amphisbaenidae 

- 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sirenia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pilosa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primates
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chiroptera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnivora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Perissodactyla
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artiodactyla
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cetacea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rodentia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Callitrichinae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cebidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mustelidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Erethizontidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crocodylia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Squamata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cheloniidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dermochelyidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Podocnemididae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amphisbaenidae
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E SUBORDEM SERPENTES, das 

Família Anomalepididae 

Família Typhlopidae 

Família Leptotyphlopidae 

Família Aniliidae 

Família Dipsadidae 

Família Elapidae 

Família Viperidae. 

Permitidas todas as demais Famílias da 

Subordem. 

ANFÍBIOS DAS ORDENS 

ANURA 

GYMNOPHIONA 

 

Permitidas as Famílias Dendrobatidae e 

Hylidae. 

- 

AVES DAS ORDENS 

SPHENISCIFORMES:  

PROCELLARIIFORMES, da 

Família Diomedeidae 

Família Procellariidae 

Família Hydrobatidae 

Família Pelecanoididae 

PHAETHONTIFORMES: da 

Família Phaethontidae 

SULIFORMES: da 

Família Sulidae 

FamíliaPhalacrocoracidae 

Família Anhingidae 

Família Fregatidae 

PELECANIFORMES: da 

Família Pelecanidae 

CHARADRIIFORMES: da 

Família Haematopodidae 

Família Recurvirostridae 

Família Burhinidae 

Família Chionididae 

Família Scolopacidae 

Família Thinocoridae 

Família Rostratulidae 

Família Glareolidae 

Família Stercorariidae 

Família Laridae 

Família Sternidae 

Família Rhynchopidae 

APODIFORMES: das 

Família Apodidae 

Família Trochilidae 

 

- 

Permitidas todas as demais Famílias 

 

 

 

 

Permitidas todas as demais Famílias 

 

Permitidas todas as demais Famílias 

 

 

 

 

Permitidas todas as demais Famílias 

 

Permitidas todas as demais Famílias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permitidas todas as demais Famílias 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anomalepididae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Typhlopidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leptotyphlopidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aniliidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dipsadidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Elapidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viperidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dendrobatidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hylidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sphenisciformes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Procellariiformes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diomedeidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Procellariidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hydrobatidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelecanoididae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Phaethontiformes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Phaethontidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suliformes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sulidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Phalacrocoracidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anhingidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fregatidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelecaniformes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelecanidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charadriiformes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Haematopodidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recurvirostridae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Burhinidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chionididae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Scolopacidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Thinocoridae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rostratulidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Glareolidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stercorariidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laridae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sternidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rhynchopidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apodiformes
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apodidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trochilidae
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 INVERTEBRADOS 

ARACHNIDA DAS ORDENS 

ACARINA 

AMBLYPYGI 

OPILIONES 

PALPIGRADI 

PSEUDOSCORPIONIDA 

RICINULEI 

SCHIZOMIDA 

SCORPIONES 

SOLIFUGAE 

THELYPHONIDA 

ARANEAE 

 

Exceções 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Permitidos os das FamíliasSalticidae e 

Theraphosidae 

INSECTA DAS ORDENS 

BLATTODEA 

DERMAPTERA 

DIPTERA 

EPHEMEROPTERA 

EMBIOPTERA 

GRYLLOBLATTODEA 

HEMIPTERA 

ISOPTERA 

MANTODEA 

MANTOPHASMATODEA 

MECOPTERA 

MEGALOPTERA 

NEUROPTERA 

ODONATA 

ORTHOPTERA 

PHTHIRAPTERA 

PLECOPTERA 

PSOCOPTERA 

RAPHIDIOPTERA 

SIPHONAPTERA 

STREPSIPTERA 

TRICHOPTERA 

THYSANOPTERA 

ZORAPTERA 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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As espécies e famílias em “exceção” podem ser 

criadas. 

As Ordens (sem indicações das famílias que são 

proibidas) devem ser entendidas como 

completamente proibidas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nossa proposição visa regularizar algumas 

atividades que sempre foi praticada em nosso Estado, 

a algum tempo através da anuência do IBAMA, 

atualmente sob a  responsabilidade do licenciamento 

e fiscalização do Instituto Estadual do Meio 

Ambiente. Já existe Lei aprovada por esta Casa 

Assembleia Legislativa instituindo as taxas dos 

serviços relacionados ao uso e manejo da fauna. 

Contudo, ainda não existe uma Lei Estadual 

disciplinando inteiramente essas atividades em nosso 

estado do Espírito Santo a exemplo do que existe em 

outros Estados da Federação, inclusive conceituando 

a atividade, definindo os procedimentos para o 

cadastro, estabelecendo as espécies que podem ser 

comercializadas, entre outras questões que precisam 

ser definidas em lei, para que o Estado possa 

licenciar e fiscalizar essas atividades com maior 

segurança, bem como, para que os interessados 

possam agir rigorosamente dentro das normas legais.  

Assim, rogamos aos nobres pares pela 

aprovação da presente proposição, bem como, pela 

aquiescência do Chefe do Poder Executivo para sua 

sanção. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Devolva-se à autora com base no art. 

143, VIII, do Regimento Interno, por infringência ao 

art. 63, parágrafo único, III e VI da Constituição 

Estadual. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Senhor Presidente, pela ordem! 

Quero recorrer à Comissão de Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Defiro o pedido de V. Ex.ª. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

121 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 001/2018 

 

Autoriza o Poder Executivo a 

conceder a isenção do ICMS - 

Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços, referentes 

aos insumos utilizados na construção 

das unidades habitacionais para 

famílias de baixa renda e aos 

equipamentos de adaptação, 

acessibilidade, locomoção, livros em 

Braille e equipamentos da tecnologia 

da informação para pessoas com 

deficiências, enquadrados nesta lei. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo 

autorizado a conceder isenção do ICMS - Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços, 

referentes aos insumos da cadeia produtiva da 

construção de habitação de interesse social para 

famílias de baixa renda e aos equipamentos de 

adaptação, acessibilidade, locomoção, livros em 

Braille e equipamentos da tecnologia da informação 

para pessoas com deficiências, enquadrados nesta lei. 

 

§ 1º – A parte interessada na construção da 

habitação de interesse social deverá apresentar 

requerimento ao órgão competente estadual, 

informando quais insumos da cadeia produtiva 

deverão ser isentos de ICMS para construção de 

moradias para famílias de baixa renda. 

 
§ 2º – O requerimento de que trata o 

parágrafo anterior só será apresentado mediante a 

aprovação do projeto de construção no órgão 

competente.   

 
Artigo 2º - As pessoas com deficiência 

físicas, mentais e visuais de que trata esta lei são as 

que sofrem ou sofrearam: 

 
I - acidente vascular cerebral – AVC; 

II - traumatismo crânioencefálico - TCE; 

III - paralisia cerebral; 

IV - síndromes, tumores e diagnósticos 

(adquiridos ou congênitas que afetam o sistema 

nervoso central); 

V - traumáticos (acidentes, paraplégicos e 

tetraplégicos); 

VI - não traumáticos (esclerose múltipla, 

mielites inespecíficas e outras etiologias que atingem 

o sistema nervoso central); 

VII - amputações de membros essenciais; 

VIII - politraumatizados; 

IX - deficiente auditivo e visuais; 

X - patologias ortopédicas e reumatológicas 

com acometimento motor severo. 

 
Parágrafo único - As pessoas com 

deficiência que adquirirem suas patologias em 
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virtude de acidente do trabalho ou laboral terão 

prioridades na isenção de que trata a presente lei. 

 

Artigo 3º - Será exigido no ato da compra, 

documento comprobatório emitido por profissional 

devidamente habilitado para exercer atividade na área 

médica. 

 

Artigo 4º - As despesas decorrentes da 

execução desta lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias consignadas no orçamento vigente. 

 

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará 

esta lei no prazo máximo de 90 (noventa) dias a 

contar da data de sua publicação. 

 

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 03 de janeiro de 2018. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual  

 

JUSTIFICATIVA 
 

É do conhecimento de todos que parte das 

pessoas com deficiência, seja física, mental ou visual 

têm seu direito constitucional de ir e vir restrito pela 

falta de condições financeiras para obterem os 

equipamentos necessários para sua sobrevivência 

digna. 

O Poder Público não pode se omitir diante de 

tantas dificuldades. Sabemos que esses 

equipamentos, tais como: cadeira de roda, prótese, 

aparelhos ortopédicos e outros, possuem um alto 

valor, como também, uma carga tributária que 

impossibilita sua aquisição por pessoas com 

deficiências de baixa renda, que é o caso da grande 

maioria. 

Neste sentido, o STF já se manifestou pela 

constitucionalidade de iniciativas legislativas nesse 

sentido. Assim, por se tratar de medida de 

fundamental importância para resguardar os direitos 

desses cidadãos, solicitamos o apoio dos 

parlamentares para aprovar a presente proposição. 

Além disso, o acesso de habitação de 

interesse social para famílias de baixa renda é 

obrigação constitucional do Estado Brasileiro e a 

desoneração de ICMS sobre insumos da cadeia 

produtiva habitacional de interesse social 

possibilitará a diminuição do preço final das 

moradias populares e a criação de novos 

empreendimentos habitacionais destinado à 

população de baixa renda, o que, por conseguinte, irá 

fortalecer a economia e a geração de empregos, já 

que a construção civil é um ramo de atividade 

econômica que gera muitos empregos. 

A desoneração dos materiais de construção 

na habitação popular é uma antiga reivindicação dos 

movimentos de moradia. As alíquotas de ICMS 

incidentes sobre os insumos utilizados nos canteiros 

de obra impactam sobremaneira no preço final da 

construção da habitação popular, e acabam tendo um 

peso significativo no orçamento dos 

empreendimentos populares.  

A previsão é que com a isenção seja possível 

reduzir significativamente o custo final das unidades 

habitacionais e, desta forma, possibilitar a construção 

de novas moradias para a população de baixa renda.  

A economia que as empresas de construção e/ou 

autoconstrução fazem ao deixar de recolher o 

imposto deverá reverter em benefícios para as 

famílias de baixa renda, com redução no preço final 

do imóvel, aumento na metragem ou melhoria do 

padrão de acabamento da unidade.  

Ante ao exposto, solicitamos apoio e 

aprovação da matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e 

de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

122 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 002/2018 

  

Proíbe o exercício de cargo, emprego 

ou função pública por pessoa 

condenada por violência doméstica e 

familiar contra a mulher. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica vedado o exercício de cargo, 

emprego ou função pública, bem como a prestação de 

serviços ou participação em licitação, de pessoa 

condenada por violência doméstica e familiar contra 

a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha (Lei 

Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006). 

 

§ 1º - Violência doméstica e familiar contra a 

mulher é qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que cause violência física, violência 

psicológica, violência sexual, violência patrimonial 

ou violência moral. 

 
§ 2º - Para os fins desta Lei, os efeitos da 

condenação irão perdurarar pelo período de cinco 

anos após a decisão em segunda instância 
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Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 04 de janeiro de 2018. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual  

 

JUSTIFICATIVA 
 

A violência doméstica e familiar contra a 

mulher é um ato repulsivo que deve ser extirpado de 

sociedade capixaba e brasileira.  

A partir de 2006, em cumprimento ao § 8º do 

art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Mulheres e da Convenção Interamericana 

para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, foi editada a Lei Maria da Penha (Lei n° 

11.340, de 7 de agosto de 2006), marco histórico para 

a cidadania das mulheres brasileiras. 

Nesste sentido, o que se pretende com o 

projeto de lei em epígrafe é reafimar, na prática, o 

compromisso do Estado do Espírito Santo com a 

repressão da violência contra a mulher, estendendo a 

questões administrativas, como o exercício de cargo, 

emprego ou função pública, participação em 

licitações e celebração de contratos administrativos, a 

repercussão da condenação pela prática de violência 

contra as mulheres, razão pela qual solicitamos aos 

nossos pares a aprovação da matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Devolva-se ao autor com base no art.143, 

VIII, do Regimento Interno, por infringência ao 

art.63, parágrafo único, III e VI da Constituição 

Estadual. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

123 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 003/2018 

 

Institui a Política Estadual de Crédito 

para Cooperativas e Associações 

especializadas em reciclagem de 

materiais obtidos no lixo ou em 

programas de coleta seletiva, em 

todos os estágios necessários para 

que cheguem desonerados às 

indústrias de reciclagem. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

Artigo 1º - Fica instituída a Política Estadual 

de Crédito para Cooperativas e Associações, 

legalmente constituídas, e devidamente registradas 

nos órgãos reguladores e fiscalizadores estaduais e 

municipais competentes, desde que especializadas em 

reciclagem de materiais recicláveis obtidos no lixo ou 

em programas de coleta seletiva, em todos os estágios 

necessários para que cheguem desonerados às 

indústrias de reciclagem. 

 

Artigo 2º - A Política Estadual de Crédito, de 

que trata o artigo 1º desta lei, terá os seguintes 

objetivos: 

 

I - fomentar a geração de emprego e renda; 

II - fomentar a formação de Cooperativas de 

trabalho e Associações; 

III - resgatar a cidadania através do direito 

básico ao trabalho; 

IV - promover a educação ambiental; 

V - propiciar a defesa do meio ambiente 

através de coleta seletiva e reciclagem de lixo. 

 

Artigo 3º - A Política Estadual de Crédito 

para Cooperativas e Associações será gerida de forma 

compartilhada, por representantes do Executivo, de 

Cooperativas de trabalho e Associações, conforme 

venha a ser definido em decreto. 

 

Artigo 4º - A Política Estadual de Crédito 

destina-se exclusivamente às Cooperativas de 

trabalho e Associações que executarem a coleta, a 

triagem, o armazenamento, a reciclagem e a 

comercialização de resíduos sólidos recicláveis, 

conforme o que venha a ser estabelecido pelo Poder 

Executivo. 

 

Artigo 5º - Somente poderão participar da 

Política Estadual de Crédito as Cooperativas e 

Associações, em que todos os trabalhadores sejam 

cooperados ou associados, vedada a contratação de 

empregados para atividades diretamente associadas à 

coleta e à reciclagem de resíduos sólidos. 

 

Artigo 6º - O Poder Executivo fica 

autorizado a: 

 

I - abrir às Cooperativas e Associações, de 

que trata esta lei, linhas de crédito específicas em 

valores subsidiados, com margem de juros abaixo dos 

praticados no mercado financeiro para o 

financiamento de capital de giro e aquisição de 

equipamento para reciclagem, sendo vedada a 

utilização do crédito para fim diverso ou estranho aos 

objetos sociais das entidades citadas; 

 

II - dar apoio técnico visando à 

implementação e ao aprimoramento do programa 

mediante a qualificação dos recursos 

disponibilizados. 
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Artigo 7º - As despesas com a execução 

desta lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 
Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2018. 

 
DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
O objetivo da iniciativa é promover a 

concessão de crédito diferenciado para associações e 

cooperativas especializadas em reciclagem visando 

tornar economicamente mais atrativa à atividade de 

reciclar, uma vez que o trabalho dessas empresas é 

fundamental para o desenvolvimento sustentável do 

país.  

A reciclagem visa o reaproveitamento de 

materiais como matéria-prima para a confecção de 

um novo produto. Muitos materiais podem ser 

reciclados e os exemplos mais comuns são o papel, o 

vidro, os metais como alumínio e aço e os diferentes 

tipos de plástico.  

A reciclagem proporciona a minimização da 

utilização de matérias-primas de fontes naturais e a 

minimização da quantidade de resíduos 

encaminhados para a destinação final. O Brasil é um 

dos países que mais reciclam no planeta. Segundo 

dados da Associação Brasileira de Embalagens 

(Abre), dos anos de 2003 e 2004, 46% dos recipientes 

de vidro são reciclados no país; 86% do papel é 

reciclado; 22% de embalagens longa vida; 78% de 

latinhas de alumínio e 16,5% dos plásticos. E a 

tendência é que esses números cresçam.  

Mas não se pode esquecer que, ao mesmo 

tempo em que a reciclagem cresce a quantidade de 

lixo também aumenta. Em 2012, segundo o estudo de 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável do 

Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), as latas de alumínio 

seguiram líderes entre os produtos reciclados, com 

reaproveitamento de 97,9%.  

A reciclagem de embalagens PET vem 

ganhando força, passando de 35% em 2002 para 

58,9% dez anos depois. Em relação às empresas de 

vidro, atualmente, o país recicla 47% dessas 

embalagens, média acima da americana (28%), mas 

abaixo da europeia (62%).  

Assim, o custo da reciclagem no Brasil ainda 

é alto, o que torna a atividade inviável para a maioria 

dos interessados. Por isso que se faz necessário criar 

linhas de crédito especiais para fomentar o setor que 

além de estimular a economia, gera empregos e 

renda, com impactos positivos social e 

ambientalmente, razão pela qual solicitamos apoio 

para a aprovação do projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Devolva-se ao autor com base no art. 

143. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

124 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 004/2018 

  

Dispõe sobre a gravação em áudio e 

vídeo dos processos licitatórios e sua 

transmissão ao vivo, por meio da 

internet, no portal da transparência 

do Poder Executivo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Todo processo licitatório realizado 

pelos órgãos e entidades da administração direta e 

indireta, fundações e autarquias estaduais,  serão 

gravados em áudio e vídeo e transmitidos ao vivo por 

meio da internet, no Portal da Transparência do 

Governo do Estado. 

 

Art. 2º Para efeito do disposto no art. 1º 

desta Lei, a gravação abrangerá os procedimentos de 

abertura dos envelopes contendo a documentação 

relativa à habilitação dos concorrentes, de verificação 

da conformidade de cada proposta com os requisitos 

do edital e de julgamento e classificação das 

propostas de acordo com os critérios de avaliação 

constantes no edital. 

 

Parágrafo único: Excluem-se do disposto 

nesta lei os processos licitatórios realizados por meio 

dos pregões eletrônicos na internet e por compra 

direta. 

 

Art. 3º A gravação em áudio e vídeo do 

processo licitatório será arquivada por 5 (cinco) anos. 

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor no prazo de 

120 (cento e vinte) dias da data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 05 de janeiro de 2018. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual  

 

JUSTIFICATIVA 
 

Nosso objetivo é contribuir ainda mais com a 

nova ordem jurídica e administrativa iniciada com o 
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advento da Lei de Transparência e Acesso à 

Informação, a qual dá instrumentalidade aos 

princípios constitucionais da moralidade e da 

transparência, que regem a administração pública. 

Com a gravação em áudio e vídeo dos 

processos licitatórios e sua transmissão ao vivo no 

Portal da Transparência do Governo do Estado, a 

sociedade poderá acompanhar a tramitação dos 

processos e verificar em tempo real se os preceitos 

estabelecidos na Lei 8.666, de 1993 - Lei das 

Licitações, estão sendo cumpridos.  

Em contrapartida, a administração pública 

terá a oportunidade de garantir maior publicidade e 

moralidade à gestão dos recursos públicos. 

 

O desenvolvimento tecnológico tornou mais 

rápido e fácil o acesso a dados e informações 

relacionadas aos governos, que antes eram acessíveis 

a uma menor parcela da população. Com a 

proliferação dos meios de comunicação, a sociedade 

passou a deter mais ferramentas para efetuar o 

controle social da administração pública. 

Nos termos do art. 22, inciso XXVII, da 

Constituição Federal de 1988, compete 

privativamente a União Federal editar normas gerais 

sobre licitação, isto significa que somente a União 

pode editar normas que regulamentem as licitações e 

contratos administrativos, sendo que aos estados e 

municípios remanesce a competência para legislar 

sobre procedimentos administrativos, sendo a 

divulgação on line dos certames da licitação 

exatamente um deles. 

Ante ao exposto, solicitamos apoio e 

aprovação da matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Devolva-se ao autor com base no art. 

143. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

125 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 005/2018 

 
“Dispõe sobre a instituição do 

Programa de Integridade nas 

empresas que contratarem com a 

administração pública do Estado do 

Espírito Santo e dá outras 

providencias”. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  

 
DECRETA: 

 Art. 1º Fica estabelecida a exigência da 

implantação do Programa de Integridade às 

empresas que celebrarem contrato, consórcio ou 

convênio com a administração pública direta, 

indireta e fundacional do Estado do Espírito 

Santo, cujos contratos ultrapassem o valor de 

R$1.000.000,00 (um milhão de reais). 
 

 § 1º Aplica-se o disposto nesta Lei às 

sociedades empresárias e às sociedades simples, 

personificadas ou não, independentemente da 

forma de organização ou modelo societário 

adotado, bem como a quaisquer fundações, 

associações de entidades ou pessoas, ou sociedades 

estrangeiras, que tenham sede, filial ou 

representação no território brasileiro, constituídas 

de fato ou de direito, ainda que temporariamente. 
 

 § 2º A exigência prevista no caput deste 

artigo aplica-se aos contratos em vigor com 

vencimento superior a 12 (doze) meses contados a 

partir da data de publicação da presente Lei. 
 

 § 3º Os contratos celebrados anteriores a 

edição desta lei que sofrerem alteração por meio 

de termo aditivo, termo de apostilamento, 

prorrogação, renovação contratual, revisão para 

recomposição de preços ou realinhamento e 

repactuação, não se limitando a estas, no valor 

acima de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e 

prazo superior a seis (6) meses, ficam submetidos 

aos termos desta lei. 
 

 Art. 2º A exigência da implantação do 

Programa de Integridade tem por objetivo: 
 

I – proteger a administração pública 

estadual dos atos lesivos que resultem em 

prejuízos financeiros causados por 

irregularidades, desvios de ética e de conduta e 

fraudes contratuais; 
 

II – garantir a execução dos contratos em 

conformidade com a lei e regulamentos 

pertinentes a cada atividade contratada; 
 

III – reduzir os riscos inerentes aos 

contratos, provendo maior segurança e 

transparência na sua consecução; 
 

IV – obter melhores desempenhos e 

garantir a qualidade nas relações contratuais; 
 

 Art.3º O Programa de Integridade 

consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no 

conjunto de mecanismos e procedimentos internos 

de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de 

irregularidades e na aplicação efetiva de códigos 

de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o 

objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, 
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irregularidades e atos ilícitos praticados contra a 

administração pública do Estado do Espírito 

Santo. 
 

 Paragrafo único. O Programa de 

Integridade deve ser estruturado, aplicado e 

atualizado de acordo com as características e 

riscos atuais das atividades de cada pessoa 

jurídica, a qual, por sua vez, deve garantir o 

constante aprimoramento e adaptação do referido 

programa, visando a garantir a sua efetividade. 
 

 Art. 4º O Programa de Integridade 

será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, 

de acordo com os seguintes parâmetros: 
 

I – comprometimento da alta direção da 

pessoa jurídica, incluídos os conselhos, quando 

aplicado, evidenciados pelo apoio visível e 

inequívoco ao programa; 
 

II – padrões de conduta, código de ética, 

políticas e procedimentos de integridade, 

aplicáveis a todos os empregados e 

administradores, independentemente de cargo ou 

função exercidos; 
 

III – padrões de conduta, código de ética e 

políticas de integridade estendidos, quando 

necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, 

prestadores de serviço, agentes intermediários e 

associados; 
 

IV – treinamentos periódicos sobre o 

Programa de Integridade; 
 

V – análise periódica de riscos para 

realizar adaptações necessárias ao Programa de 

Integridade; 
 

VI – registros contábeis que reflitam de 

forma completa e precisa as transações da pessoa 

jurídica; 
 

VII – controles internos que assegurem a 

pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e 

demonstrações financeiras da pessoa jurídica; 
 

VIII – procedimentos específicos para 

prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos 

licitatórios, na execução de contratos 

administrativos ou em qualquer interação com o 

setor público, ainda que intermediada por 

terceiros, tal como pagamento de tributos, 

sujeição a fiscalizações, ou obtenção de 

autorizações, licenças, permissões e certidões; 
 

IX – independência, estrutura e 

autoridade da instância responsável pela 

aplicação do Programa de Integridade e 

fiscalização de seu cumprimento; 
 

X – canais de denúncia de irregularidades, 

abertos e amplamente divulgados a funcionários e 

terceiros, e de mecanismos destinados à proteção 

de denunciantes de boa-fé; 
 

XI – medidas disciplinares em caso de 

violação do Programa de Integridade; 
 

XII – procedimentos que assegurem a 

pronta interrupção de irregularidades ou 

infrações detectadas e a tempestiva remediação 

dos danos gerados; 
 

XIII – diligências apropriadas para 

contratação e, conforme o caso, supervisão, de 

terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de 

serviço, agentes intermediários e associados; 
 

XIV – verificação, durante os processos de 

fusões, aquisições e reestruturações societárias, do 

cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da 

existência de vulnerabilidades nas pessoas 

jurídicas envolvidas; 
 

XV – monitoramento contínuo do 

Programa de Integridade, visando seu 

aperfeiçoamento na prevenção, detecção e 

combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no 

Art. 5º da Lei Federal nº 12.846 de 2013; 
 

XVI – ações comprovadas de promoção da 

cultura ética e de integridade por meio de 

palestras, seminários, workshops, debates e 

eventos da mesma natureza. 
 

Art.5º A implantação do Programa de 

Integridade no âmbito da pessoa jurídica dar-se-á 

no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, a 

partir da data da celebração do contrato. 
 

§ 1º Para contratos vigentes na forma do 

Art. 1º, § 2º, a implantação do Programa de 

Integridade dar-se-á no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias corridos, a partir do início do 

exercício contratual subsequente a recebimento de 

comunicado de exigência. 
 

§ 2º Para efetiva implantação do 

Programa de Integridade, os custos/despesas 

resultantes correrão à conta da empresa 

contratada, não cabendo ao órgão contratante o 

seu ressarcimento. 
 

Art. 6º O não cumprimento da exigência 

da implantação do Programa de Integridade, na 

forma do Art. 4º, no prazo determinado no Art.5º, 
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implicará retenção de 10% (dez por cento) do 

valor devido nos pagamentos subsequentes. 
 

§ 1º O cumprimento da exigência da 

implantação suspenderá a retenção do valor 

definido no caput deste artigo. 
 

§ 2º O valor retido será ressarcido da 

seguinte forma: 
 

I – No pagamento do mês subsequente 

àquele do cumprimento da exigência, quando a 

exigência for cumprida até o 10º (décimo) dia útil 

do mês; 
 

II – No período de pagamento seguinte 

àquele descrito no inciso I, quando o cumprimento 

da exigência se der após o 10º (décimo) dia útil do 

mês; 
 

III – No final do contrato, quando do não 

cumprimento da exigência. 
 

Art. 7º Fica determinado que o 

ressarcimento definido no Art. 6º está vinculado 

ao contrato, não podendo ter sua obrigação 

transferida, tampouco seu valor deduzido em 

outra relação de qualquer natureza. 
 

Art. 8º O não cumprimento da exigência 

durante o período contratual acarretará na 

impossibilidade da contratação da empresa com o 

Estado do Espírito Santo até a sua regular 

situação. 
 

Art. 9º Subsiste a responsabilidade da 

pessoa jurídica na hipótese de alteração 

contratual, transformação, incorporação, fusão ou 

cisão societária. 
 

§ 1º A sucessora se responsabilizará pelo 

cumprimento da exigência na forma desta Lei. 
 

§ 2º As sanções descritas nos Arts. 6º e 8º 

desta Lei serão atribuídas à sucessora. 
 

Art. 10º A empresa que possuir o 

Programa de Integridade implantado deverá 

apresentar no momento da contratação 

declaração informando a sua existência nos 

termos do Art. 4º da presente Lei. 
 

Art. 11º Caberá ao Fiscal do Contrato, no 

âmbito da Administração Pública, sem prejuízo 

de suas demais atividades ordinárias, as seguintes 

atribuições: 
 

I – fiscalizar a implantação do Programa 

de Integridade, garantindo a aplicabilidade da 

Lei; 

II – comunicar a exigência da implantação 

do Programa de Integridade na forma do Art. 5º, 

§ 1º; 
 

III – informar ao Ordenador de Despesas 

sobre o não cumprimento da exigência na forma 

do Art. 5º desta Lei; 
 

IV – informar ao Ordenador de Despesas 

sobre o cumprimento da exigência fora do prazo 

definido no Art. 5º desta Lei. 
 

Art. 12º O Ordenador de Despesas, no 

âmbito da Administração Pública, ficará 

responsável pela retenção e ressarcimento 

conforme descritos no Art. 6º desta Lei, sem 

prejuízo de suas demais atividades ordinárias. 
 

Art. 13º Cabe ao Poder Executivo fazer 

constar nos editais licitatórios e instrumentos 

contratuais a aplicabilidade desta Lei. 
 

Art. 14º A retenção definida no caput do 

Art. 6º desta Lei não exclui a incidência e a 

exigibilidade do cumprimento das obrigações 

fiscais no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

Art. 15º Esta Lei entrará em vigor trinta 

dias após sua publicação. 
 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, 

em 11 de janeiro de 2018. 
 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual – PDT 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O presente projeto busca atender a 

necessidade que não só o Estado do Espírito 

Santo, mas como todos os entes federativos 

possuem por leis que atuem na relação de 

contratação entre a Administração Pública e o 

Setor Privado, com observância na ética e na 

transparência. 

 Da carência de leis que estabeleçam boas 

práticas de administração empresarial e elevem o 

padrão de gestão da Administração Pública e do 

Setor Privado a níveis confiáveis e reconhecidos, 

nacional e internacionalmente, resultam atos que 

contrariam princípios e valores estabelecidos por 

uma sociedade para balizar a conduta de seus 

integrantes. 

 Para que se tenha uma ideia desses 

resultados, vale a pena relembrar alguns casos de 

repercussão mundial, tais como o da Enron 

Corporation/Estados Unidos, em 2001; Arthur 

Andersen/Estados Unidos, devorada pelo 

escândalo da Enron; Worldcom Inc., mais 

conhecida como Xerox/Estados Unidos, 2002; 
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Parmalat/ Itália, 2003; Societé Générale/França, 

2008; Olympus/Japão, 2011; e Siemens/Alemanha, 

2013. 

 O Brasil não ficou atrás nesse cenário 

infame de ilegalidades que abalaram os sistemas 

corporativos. Assim aconteceu, resumidamente, 

com o título de capitalização conhecido como 

Papatudo, administrado pela corretora 

Interunion; com o Banco Nacional, em 1995; com 

o Banco Panamericano, em 2010; com os 

auditores fiscais da Prefeitura de São Paulo, em 

2013; com o Mensalão e o mais recente, ainda em 

fase de investigações, rotulado pela Polícia Federal 

de Operação Lava-Jato. 

 Segundo publicado pela Global Financial 

Integrity em seu relatório “Illicit Financial Flows 

from Developing Countries: 2004-2013”, em 

dezembro de 2015, o número que alimenta a 

indústria da corrupção mundial corresponde a 

US$ 7.8 trilhões (sete trilhões e oitocentos bilhões 

de dólares), ou seja, 4% (quatro por cento) do 

Produto Interno Bruto (PIB) mundial, o que 

onera em, aproximadamente, 10% (dez por cento) 

o custo dos negócios no mundo. 

 No Brasil, a corrupção, fraude e evasão 

levaram para fora do país quase 10% (dez por 

cento) do Produto Interno Bruto (PIB) em dez 

anos, valor superior a US$ 226 bilhões (duzentos e 

vinte e seis bilhões de dólares). 

 Recente publicação da Transparency 

International coloca o Brasil na desagradável 76ª 

(septuagésima sexta) posição da lista que classifica 

os países quanto ao grau de corrupção. Com a 

nota 38 (trinta e oito), numa escala de 0 (zero) a 

100 (cem), onde 0 (zero) é altamente corrupto e 

100 (cem) é livre de corrupção, o Brasil está 

classificado entre os países mais corruptos 

abrangidos pela Organização. 

 Apesar da publicidade dada aos 

escândalos supramencionados e das sanções que 

os envolvidos receberam com base nas leis 

anticorrupção as quais estão submetidos, chama 

atenção a frequência com que estes casos 

sucederam nos últimos quinze, vinte anos. 

 A par dessa sequência de fatos que 

mancharam a imagem das corporações, bem como 

a dos governos, foram sendo criados mecanismos 

capazes de funcionar como inibidores das práticas 

nocivas à empresa e à sociedade. 

 Nesse contexto, organizações se esmeram 

para disseminar a cultura anticorrupção pelo 

mundo e empresas passam a adotar uma série de 

medidas para coibir condutas criminosas, 

implementando melhores práticas empresariais, 

advindo daí, expressões como Governança 

Corporativa, Gestão de Riscos, Controles 

Internos, Auditoria e Programa de Integridade. 

 Por outro lado, o Poder Público também 

vem buscando iniciativas que permitam um 

controle mais efetivo na maneira de gerir as 

atividades desenvolvidas pelas organizações. 

Exemplos são encontrados na Lei Nº 9.613/98, 

posteriormente alterada pela Lei Nº 12.683, 2012, 

que dispõe sobre a persecução penal dos crimes de 

lavagem de dinheiro; na Lei Nº 12.846, sancionada 

em 5 de agosto de 2013, denominada “Lei 

Anticorrupção”, tratando da responsabilidade 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela 

prática de atos contra a administração pública, 

nacional e estrangeira; na Lei Complementar Nº 

101/2000, que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal. 

 Atento aos movimentos que visam mitigar 

os riscos relacionados às crises financeiras e aos 

escândalos corporativos ocorridos nos últimos 

anos, este Projeto de Lei dispõe sobre a instituição 

do Programa de Integridade nas empresas do 

setor privado que contratarem com a 

Administração Pública do Estado do Espírito 

Santo e dá outras providências. 

 

 Tal exigência tem por principais objetivos 

proteger a Administração Pública Estadual dos 

atos lesivos que resultem em prejuízos financeiros 

causados por irregularidades, desvios de ética e de 

conduta e fraudes contratuais; garantir a 

execução dos contratos em conformidade com a lei 

e regulamentos pertinentes; reduzir os riscos 

inerentes aos contratos, provendo maior 

segurança e transparência na sua consecução; 

obter melhores desempenhos e garantir a 

qualidade nas relações contratuais. 

 Tendo em vista que o Programa de 

Integridade reúne boas práticas de administração 

de empresas e de combate ao desvio de fraude e de 

corrupção, tais como o estabelecimento de um 

código de ética e de conduta, políticas e 

procedimentos escritos; análise periódica de riscos 

para apontamento de vulnerabilidades; 

implantação de controles internos; treinamentos 

recorrentes sobre o programa; monitoramento 

contínuo e auditoria periódica; canais de denúncia 

de irregularidades, abertos e amplamente 

divulgados a funcionários e terceiros; e diligência 

para contratação e supervisão de terceiros; é certo 

afirmar que a Administração Pública e o Setor 

Privado serão diretamente beneficiados por esta 

medida, a qual reestabelecerá a confiança da 

Administração Pública do Estado do Espírito 

Santo, trará ao Setor Privado amadurecimento e 

importante adequação às boas práticas de 

administração de empresas consolidadas mundo 

afora e atenderá ao interesse público de uma 

sociedade que clama por um país livre de 

corrupção. 

 Além de dar sustentabilidade ao combate à 

corrupção e fortalecer a cultura ética nas Pessoas 
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Jurídicas, este projeto também corrobora com 

princípios da administração pública que prezam 

pela moralidade, eficiência e finalidade. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Devolva-se ao autor com base no art.143. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

126 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 006/2018 

 

Torna obrigatória, em todos os 

supermercados e congêneres, a 

adaptação de 5% (cinco por cento) 

dos carrinhos de compras às 

crianças com deficiência ou 

mobilidade reduzida. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º - Os Hipermercados, 

Supermercados e estabelecimentos congêneres 

adaptarão 5% (cinco por cento) dos seus carrinhos de 

compras para atender as necessidades das crianças 

com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

Artigo 2º - Para os fins desta Lei ficam 

estabelecidas as seguintes definições: 

 

I - supermercado: estabelecimento comercial 

de autosserviço onde se exibem à venda mercadorias 

variadas com área de vendas superior a 250 (duzentos 

e cinquenta) metros quadrados, média de 7.000 (sete 

mil) itens à venda e número de check outs entre 2 

(dois) e 30 (trinta); 

 

II - hipermercado: estabelecimento comercial 

de autosserviço onde se exibem à venda mercadorias 

variadas com área de vendas superior a 5.000 (cinco 

mil) metros quadrados, média de 45.000 (quarenta e 

cinco mil) itens à venda e número check outs superior 

a 50 (cinquenta); 

 

III - criança: para os efeitos desta Lei, a 

pessoa até doze anos de idade incompletos, conforme 

disposto na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 

1990; 

 

IV - deficiência ou mobilidade reduzida: a 

que temporária ou permanentemente tem limitada sua 

capacidade de relacionar-se com o meio e de utilizá-

lo. 

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 03 de janeiro de 2018. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei representa, para as 

crianças com deficiência ou mobilidade reduzida, a 

possibilidade de participarem das atividades em 

família, momentos tão importantes para a formação 

emocional das crianças, ainda mais, destas que 

sofrem com necessidades especiais. 

É importante reforçar que este carrinho já 

deveria estar nos supermercados, pois o número de 

cadeirantes no país é significativo e todos merecem 

serviços e produtos que os atendam. Desenvolver 

medidas que promovam a adaptação dessas pessoas 

ao nosso meio deve e precisa fazer parte da política 

social de um Estado. 

Recentemente, circulou o desabafo de 

milhares de pais que possuem filhos com diferenças 

físicas e motoras e querem inclui-lo em seu cotidiano, 

como uma simples ida ao supermercado, mas o 

esforço físico necessário para empurrarem a cadeira 

de rodas e o carrinho os impedem. 

Considerando que a saúde é um direito 

fundamental previsto no art. 6º, caput, e no art. 196 e 

seguintes da Constituição Federal de 1988, reforçado 

pela adesão e ratificação de Tratados Internacionais, 

e que possui como um dos fatores determinantes e 

condicionantes a alimentação, cabe ao Poder Público 

assegurar condições para solucionar esse problema da 

população. 

Acerca do tema, preceitua também o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990). A 

criança goza de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sendo dever do Poder 

Público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

dignidade, entre outros. Ademais, em seu art. 7º, o 

estatuto dispõe que a criança tem direito à vida e à 

saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 

públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições 

dignas de existência. 

Desse modo, solicito o apoio dos ilustres 

Pares para aprovação dessa proposição de grande 

relevância e alcance social. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Defesa do Consumidor e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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127 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 007/2018 
 

Dispõe limite de tempo de 

atendimento ao público pelos 

serviços prestados pelos cartórios de 

registro e de notas. 
 

Art. 1º Todos os cartórios extrajudiciais 

estabelecidos no Estado do Espírito Santo ficam 

obrigados a manter, no setor de atendimento, 

funcionários em número compatível com o fluxo de 

usuários, de modo a permitir que cada um destes seja 

atendido em tempo razoável. 
 

Art. 2° Considera-se tempo razoável, para os 

fins desta Lei até 30 (trinta) minutos.  

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação.  
 

Sala das Sessões, 15 de janeiro de 2018. 
 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Na maioria das grandes cidades brasileiras, 

em especial nas capitais, os cidadãos são obrigados a 

enfrentar filas intermináveis quando precisam 

autenticar documentos, emitir procurações, registrar 

imóveis ou realizar outro serviço cuja competência 

para executar é.exclusivo dos cartórios.  

Como se trata de um serviço público previsto 

no art. 236 de nossa Magna Carta, não é admissível 

que os cidadãos que pagam valores absurdos pelos 

serviços notariais e de registro permaneçam em filas 

por longo período para serem atendidos.  

Fundado nas necessidades expostas acima, 

com intuito de agilizar o atendimento nos cartórios e 

de promover o bem estar do cidadão, é que se 

encontra a justificativa do presente Projeto de Lei.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Defesa do Consumidor e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

128 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 008/2018 

Institui o pagamento de meia entrada 

em espetáculos teatrais e musicais, 

exposições de arte, exibições 

cinematográficas e demais 

manifestações culturais e ou 

esportivas aos doadores de medula 

óssea. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica instituído o pagamento da 

meia entrada em todos os locais de espetáculos 

teatrais e musicais, exposições de arte, exibições 

cinematográficas, circenses, eventos esportivos, de 

lazer, cinema, entretenimento e demais manifestações 

culturais no Estado do Espírito Santo aos doadores de 

medula óssea.  

 

Artigo 2º - A meia entrada deverá 

corresponder a 50% (cinquenta por cento) do valor 

do ingresso cobrado.  

 

Artigo 3º - O Poder Executivo poderá 

regulamentar a presente Lei estabelecendo as 

formalidades do documento que identifique o doador 

e as sanções pelo descumprimento da norma.  

 

Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data 

de sua publicação.  

 

Sala das Sessões, 03 de janeiro de 2018. 
 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A apresentação desta Lei visa instituir o 

pagamento de meia entrada para doadores de medula 

óssea em espetáculos teatrais e musicais, exposições 

de arte, exibições cinematográficas, eventos 

esportivos, de lazer, entretenimento e demais 

manifestações culturais no Estado do Espírito Santo. 

Mesmo com a realização de campanhas 

publicitárias e com o crescimento no número de 

doadores cadastrados, a compatibilidade entre doador 

e receptor ainda é baixa, pois, para cada 100 mil 

doadores cadastrados há a possibilidade de um 

paciente ser compatível com este número de 

cadastrados. 

O objetivo é contribuir com as políticas de 

doação de medula óssea, mediante a concessão de 

mais um benefício aos doadores a meia entrada nos 

estabelecimentos que promovam cultura, 

entretenimento e lazer. 
 

129 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 009/2018 
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Dispõe sobre a veiculação de 

vídeos educativos para a 

conscientização de doação de 

sangue e doação de medula óssea 

nas aberturas de shows que forem 

realizados no Estado. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - É obrigatória a exibição de vídeos 

educativos, para fins de acesso à conscientização, de 

doação de sangue e de medula óssea, na abertura de 

todos os shows artísticos e eventos culturais com 

aglomeração de público, no Estado do Espírito 

Santo.  
 

Art. 2º - Entende-se por eventos culturais os 

shows musicais, teatrais e de dança, bem como outros 

acontecimentos similares, que possuam um público 

previsto de mais de 1500 pessoas.  

 

Art.3º - A projeção dos vídeos educativos 

deve ser feita em telas capazes de permitir a 

visualização de seu conteúdo por todo o público do 

local onde se realizar o show ou evento cultural.  
 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação.  

 

Sala das Sessões, 03 de janeiro de 2018. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual-PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O objetivo desse projeto de lei é colaborar no 

acesso à informação, na conscientização, da doação 

de sangue e de medula óssea, utilizando como 

veículo a exibição de vídeo informativo nos shows 

musicais, teatrais e de danças e, em quaisquer 

eventos culturais com aglomeração de públicos no 

Estado. 

Importante frisar, que no Estado são 

realizados vários shows, com grande aglomeração de 

público, o que facilita tal acesso, e conscientiza da 

importância de ser doador e quantas pessoas podem 

ser beneficiadas com tal gesto. 

O projeto, objetiva alcançar um maior 

número de pessoas, através de mensagens que 

estimulam a doação, e informa como um gesto tão 

nobre salva tantas vidas. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publiquem-se. Após o cumprimento do 

art. 120 do Regimento Interno, o Projeto de Lei n.º 

008/2018 segue às Comissões de Justiça, de Saúde, 

de Cultura, de Defesa do Consumidor e de Finanças; 

e o Projeto de Lei n.º 009/2018 segue às Comissões 

de Justiça, de Saúde, de Cultura e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
130 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
PROJETO DE LEI N.º 010/2018 

 
“Institui o Programa Mais Empregos 

e concede crédito presumido do 

ICMS na forma que especifica no 

Estado do Espírito Santo” 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  

 
DECRETA: 

 
 Art. 1º – Fica criado o Programa Mais 

Empregos com a finalidade de incentivar as empresas 

estabelecidas no Estado do Espírito Santo a ampliar 

seu quadro de funcionários, abrangendo também 

ações previstas em outras leis específicas. 

 Art. 2º – No âmbito do Programa Mais 

Empregos, fica o Poder Executivo autorizado a 

conceder crédito presumido do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 

ICMS - aos contribuintes do imposto estabelecidos 

no Estado do Espírito Santo, na forma, nos limites e 

nas condições que estipular esta lei. 

 Art. 3º – O contribuinte do imposto que 

ampliar seu quadro de pessoal regido pela 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, fará jus ao 

desconto no valor a pagar a título de ICMS 

equivalente a porcentagens de desconto: 

I – empresas com mais de cem funcionários 

contratados fará jus a 5% (cinco por cento) de 

desconto no ICMS; 

II – empresas com mais de quinhentos funcionários 

contratados fará jus a 15% (quinze por cento) de 

desconto no ICMS; 

III – empresas com mais de mil funcionários 

contratados fará jus a 25% (vinte e cinco por cento) 

de desconto no ICMS; 

 Art. 4º – Para se habilitarem ao Programa 

Mais Empregos, as empresas deverão comprovar: 

I – regularidade fiscal e cadastral; 

II – utilização de regime normal de apuração; 

III – não serem beneficiárias de incentivos fiscais na 

esfera estadual. 
 Art. 5º – Os benefícios previstos nesta lei 

terão validade de 12 (doze) meses a partir de sua 

publicação, prorrogáveis por igual período. 
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 Art. 6º – O Poder Executivo regulamentará 

esta lei, bem como baixará os atos que se fizerem 

necessários para sua aplicação. 

 Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, 

em 19 de janeiro de 2018. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual – PDT 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O presente Projeto de Lei tem o objetivo de 

criar o Programa Mais Empregos para estimular o 

crescimento de vagas de emprego no mercado 

capixaba através da redução de ICMS de acordo com 

a quantidade de funcionários que a empresa utiliza. 

 A crise econômica que o País vem 

enfrentando provoca o desemprego e redução do 

nível de renda e no Espírito Santo são 

aproximadamente 280 mil desempregados segundo 

pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estáticas no segundo semestre de 2017, o 

número é maior em 20% que o mesmo período do 

ano anterior, um aumento de 49 mil pessoas sem 

emprego, portanto, se faz necessário alguma medida 

para frear o avanço do desemprego. 

 O benefício fiscal previsto no presente 

projeto resulta na ampliação da geração de emprego e 

renda, além de impulsionar o mercado com a redução 

do tributo e, consequentemente, diminuir os custos de 

operação e aumentar a produtividade, tornando as 

empresas capixabas mais competitivas. 

 Com o interesse de estimular o crescimento 

econômico e aumentar a geração de empregos no 

Estado do Espírito Santo, frente aos argumentos 

supracitados, submeto aos meus pares a presente 

proposição e clamo pela aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Cidadania e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

131 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 011/2018 

 

Dispõe sobre a implantação da 

Linguagem Cidadã aos relatórios da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 

Complementar nº 101/00, no âmbito 

do Estado do Espírito Santo. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 
Artigo 1º - Fica instituída a Linguagem 

Cidadã nos Relatórios exigidos pela Lei 

Complementar nº. 101/00 – Lei de Responsabilidade 

Fiscal.  
Parágrafo Único - Aplica-se a Linguagem 

Cidadã aos Relatórios Técnicos, independente da sua 

periodicidade, cuja publicidade efetuada pelo Poder 

Executivo seja na mídia impressa, escrita ou falada, 

inclusive na internet (web).  

Artigo 2º - Fica autorizada a alteração da 

Linguagem Cidadã desde que se evidencie o 

aperfeiçoamento da mesma e que contribua para o 

melhor entendimento e compreensão por parte dos 

cidadãos.  

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

Sala de Sessões, 12 de janeiro de 2018. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB  

 

JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Lei justifica-se ante as 

mudanças que vem sofrendo a gestão pública no 
sentido de municiar o cidadão de informações que 
permitam acompanhar a aplicação dos recursos 
públicos em nossa municipalidade. Os relatórios da 
Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF possuem uma 
linguagem técnica que não permite ao cidadão a 
compreensão das informações ali inseridas.  

O que se pretende com a “linguagem cidadã” 
é permitir a todos uma leitura fácil dos dados 
contidos naqueles relatórios, e com isso também 
estaremos contribuindo com a implantação efetiva do 
princípio da transparência tão exigido por nossa 
sociedade. 

O controle social somente se efetiva com 
informações a tempo e a hora, acessível a todos e em 
linguagem compreensiva que permita uma análise 
critica e formação de opinião.  

Tal iniciativa irá colaborar também no 
processo educacional dos cidadãos bem como no 
fortalecimento da cidadania.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Cidadania e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

132 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 012/2018 

 

Declara de Utilidade Pública a 

Associação de Moradores do 

Bairro Rui Pinto Bandeira - 

AMORUPIBA, localizada no 

município de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública 

a Associação de Moradores do Bairro Rui Pinto 

Bandeira - AMORUPIBA, localizada no município 

de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

Art. 2º  - Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2018. 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Essa proposição refere-se ao pedido de 

declaração de Utilidade Pública para  Associação de 

Moradores do Bairro Rui Pinto Bandeira - 

AMORUPIBA, localizada no município de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

Trata-se de associação sem fins lucrativos, 

fundada em 31/05/1996 que tem como missão 

representar e defender os moradores do bairro, 

promovendo a sua participação ativa nos destinos do 

mesmo e lutando para proporcionar aos moradores a 

qualidade de vida a que todos os cidadãos, sem 

exceção, têm direito.  

AMORUPIBA também defende e promove o 

bairro, lutando pela manutenção dos espaços, pela 

oposição à destruição dos mesmos, assim como do 

conjunto urbanístico e ainda pela gestão de 

problemas que surjam e afetem os moradores. 

Com uma visão inovadora procura ser uma 

associação, coesa e reconhecida, em termos de 

qualidade das suas intervenções, quer como de 

excelência e de referência na implementação de 

políticas e práticas de solidariedade, formação e 

cultura. 

O objetivo desta Associação é, melhorar o 

desempenho comunitário de todos os moradores e 

dinamizar o bairro com atividades culturais, 

esportivas e recreativas, tanto para adultos como para 

crianças. 

Assim declarar a Associação de Moradores 

do Bairro Rui Pinto Bandeira - AMORUPIBA de 

Utilidade Pública é o justo reconhecimento pelo 

importantíssimo trabalho social que essa Associação 

desempenha.  

Em conformidade com a Lei nº 10.455, de 

15/12/2015, segue documentação comprobatória do 

cumprimento dos requisitos exigidos e diante de todo 

histórico de atuação da Instituição com vasta 

relevância social, também na certeza de poder contar 

com a colaboração dos nobres Colegas, os quais 

entenderão a grandeza dessa iniciativa, é que solicito 

apreciação e aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Nunes) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 

de Assistência Social na forma do art. 276 do 

Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

133 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 013/2018 

 

Dispõe sobre a proibição de 

estipulação de data de vigência 

posterior à da assinatura dos 

contratos de plano de saúde 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica vedada, às operadoras e 

administradoras de benefícios de planos de saúde, a 

estipulação de início de vigência posterior à data de 

assinatura do contrato para fins de carência 

contratual. 

Parágrafo Único. Após as 24 horas da 

assinatura do contrato, é obrigatória a cobertura dos 

procedimentos de urgência e de emergência, de 

acordo com as limitações e segmentações do plano. 

Art. 2º. O descumprimento ao disposto na 

presente Lei implicará na aplicação de multa de 5.000 

(cinco mil) Valores de Referência do Tesouro 

Estadual – VRTEs, aplicada em dobro no caso de 

reincidência, sem prejuízo de eventual reparação civil 

por danos morais e materiais. 

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor 45 dias 

após sua publicação.  

 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2018. 

 

SANDRO LOCUTOR 
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Deputado Estadual (PROS) 

JUSTIFICATIVA 

 

A Constituição da República Federativa do 

Brasil dispõe, em seu artigo 6º, constituir a saúde 

direito social fundamental, conceito este que, na 

definição da Organização Mundial de Saúde – OMS, 

engloba o estado de completo bem estar físico, 

mental e social das pessoas, envolvendo o tratamento 

de moléstias, medidas de prevenção, dentre outras 

políticas públicas. 

Na qualidade de direito constitucional 

fundamental de segunda dimensão, preceitua o artigo 

196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

devendo ser garantida mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

Com efeito, o art. 197 ainda dispõe que se 

caracteriza como de relevância pública as ações e 

serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, 

nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 

fiscalização e controle. 

A Lei n.º 8.078/1990, que instituiu o Código 

de Defesa do Consumidor – CDC, ao dispor em seu 

artigo 4º sobre os objetivos da Política Nacional das 

Relações de Consumo, elenca a obrigatoriedade de 

atendimento e do respeito à dignidade, saúde e 

segurança dos consumidores. 

A proteção prevista na norma consumerista é 

expressa ao taxar de nulas as cláusulas contratuais 

consideradas abusivas, conforme se constata da 

redação do artigo 51 e seus vários incisos, que 

exemplificam algumas hipóteses de abusividade. 

Em que pese tais premissas, é comum que 

Empresas Administradoras de Benefícios de Planos 

de Saúde estipulem, em seus contratos de adesão, o 

início da vigência do benefício para data posterior à 

da assinatura do contrato, fazendo com que, por 

vezes, o consumidor chegue a pagar até dois meses 

de mensalidade sem estar devidamente assegurado, 

em notória burla à legislação vigente. 

Não bastassem as justificativas acima 

explanadas, cumpre trazer a tona recente enunciado 

do colendo Superior Tribunal de Justiça, publicado 

em 20 de novembro de 2017, que regula o assunto:  

 

Súmula 597: A cláusula contratual 

de plano de saúde que prevê carência 

para utilização dos serviços de 

assistência médica nas situações de 

emergência ou de urgência é 

considerada abusiva se ultrapassado 

o prazo máximo de 24 horas contado 

da data da contratação. 

 

Percebe-se, pois, que toda e qualquer 

cláusula que estabelece prazo de carência deve ser 

afastada em situações de urgência, como o tratamento 

de doença grave, pois o valor da vida humana se 

sobrepõe a qualquer outro interesse. 

A Lei 9.656/98 que regula os planos e 

seguros privados de assistência à saúde, prevê em seu 

art. 12 a possibilidade de estipulação contratual de 

prazo de carência, todavia o inciso V, alínea "c", do 

mesmo dispositivo estabelece o prazo máximo de 

vinte e quatro horas para cobertura dos casos de 

urgência e emergência. 

Cumpre ressaltar, outrossim que a Resolução 

Normativa - Nº 196/2009 da ANS que dispõe sobre 

as empresas Administradoras de Benefícios, 

preconiza, em seu art. 7º, a proibição de imposição de 

barreiras assistenciais, capazes de obstaculizar o 

acesso do beneficiário às coberturas previstas em lei 

ou em contrato. 

Por fim, ressalte-se que não há qualquer vicio 

de inconstitucionalidade na presente proposição 

legislativa, inexistindo ofensa a matéria de 

competência exclusiva do Poder Executivo, assim 

como havendo permissivo constitucional expresso 

para legislar, em âmbito concorrente, sobre saúde e 

direito do consumidor, nos termos do Art. 24, V e 

XII, da Constituição Federal. 

Ademais, o mero fato de imposição de 

punibilidade no texto normativo não possui o condão 

de configurar a antinomia com o ordenamento 

constitucional sob o seu aspecto formal. Isto porque 

não há, no texto da propositura, a criação ou sequer a 

imposição de função a qualquer órgão da 

administração pública.  

 

Assim sendo, embasados nos fundamentos 

jurídicos supra, torna-se imperiosa a repressão desses 

abusos praticados diuturnamente contra os 

consumidores capixabas, motivo pelo qual, contamos 

com a aquiescência de todos os Parlamentares desta 

Casa Legislativa para a aprovação da presente 

matéria. 

 
Sala das Sessões, 30 de janeiro de 2018. 

 
SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual (PROS) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Cidadania, de Saúde e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
134 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
PROJETO DE LEI N.º 014/2018 
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Dispõe sobre a proibição da 

suspensão do fornecimento de 

serviços essenciais sem aviso prévio 

ao consumidor e dá outras 

providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica vedado, às empresas 

concessionárias de serviços essenciais como energia 

elétrica e água, a suspensão do fornecimento de seus 

serviços por falta de pagamento, sem aviso prévio ao 

consumidor. 

Parágrafo Único. A comunicação a que se 

refere o caput deste artigo deverá ser efetuada com, 

no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência e será 

realizada por meio de carta própria para tal fim com 

aviso de recebimento ao consumidor, na qual 

constará a possibilidade de interrupção na prestação 

dos serviços devido ao não pagamento das tarifas, 

independente de advertência constante em fatura. 

Art. 2º. No caso de suspensão indevida dos 

serviços de energia elétrica e/ou de água, as empresas 

concessionárias pagarão uma multa no valor de 5.000 

(cinco mil) Valores de Referência do Tesouro 

Estadual – VRTEs, aplicada em dobro no caso de 

reincidência, sendo obrigadas a efetuarem a religação 

no prazo máximo de 6 (seis) horas, sem prejuízo da 

reparação civil por eventuais danos morais e 

materiais. 

§1º. Para fins do disposto no caput deste 

artigo, a suspensão será considerada indevida, 

quando não houver o aviso prévio em carta com aviso 

de recebimento ou se constatar o pagamento da fatura 

no prazo de até 5 (cinco) dias anteriores ao corte 

desses serviços. 

§2º. Não se considera como descontinuidade 

dos serviços prestados pelas empresas mencionadas 

no caput deste artigo, a sua interrupção em situação 

de emergência, ou após aviso prévio, quando por 

inadimplemento da obrigação do consumidor, 

considerado o interesse da coletividade e por razões 

de ordem técnica e/ou de segurança de suas 

instalações. 

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor 45 dias 

após sua publicação.  

 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2018. 
 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual (PROS) 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Código de Defesa do Consumidor 

estabelece que os órgãos públicos são obrigados a 

fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, 

quanto aos essenciais, contínuos.  

Todavia, em que pese a relevância dos 

chamados Serviços Essenciais, o referido diploma 

legal é omisso no que tange à sua conceituação, fato 

este que nos direciona a Lei de Greve, responsável 

pela definição das atividades essenciais, dentre as 

quais destacamos o tratamento e abastecimento de 

água; a produção e distribuição de energia elétrica, 

gás e combustíveis. 

A interrupção desses serviços públicos deve 

ser sempre ponderada pelos princípios norteadores de 

nosso ordenamento jurídico, uma vez que se tratam 

de atividades indispensáveis à vida moderna, 

inadiáveis, e que, não atendidas, colocam em perigo 

iminente a sobrevivência, a saúde e a segurança da 

população, sendo pilares da sustentação de qualquer 

lar.  

A Carta Magna brasileira preconiza a 

dignidade da pessoa humana como sendo um 

princípio absoluto, um dos principais fundamentos do 

Estado Democrático de Direito e sua finalidade, na 

qualidade de princípio fundamental, é assegurar ao 

homem um mínimo de direitos que devem ser 

respeitados pela sociedade e pelo poder público, de 

forma a preservar a valorização do ser humano. 

Isto posto, a sociedade não pode prescindir 

dos serviços públicos essenciais, haja vista tratarem 

de direitos fundamentais para a consecução da 

cidadania e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, 

II, III/CF), sendo assegurada pelo Código de Defesa 

do Consumidor a continuidade de tais serviços, isto é, 

a natureza ininterrupta destas atividades. 

Assim sendo, a apresentação da presente 

proposta atende diretamente aos anseios da 

sociedade, objetivando proteger o bem comum e a 

justiça social. 

Os serviços essenciais caracterizam-se, 

primordialmente, pelo imediatismo da sua prestação, 

sobretudo pela premência em que devem ser 

fornecidos, razão pela qual é necessário prever a 

interrupção da sua prestação, o que será possível 

mediante a comunicação da empresa concessionária 

ao consumidor.  

Cumpre ressaltar que a mera menção na 

fatura de que existem débitos em atraso não é apta a 

notificar o consumidor, uma vez que não informa 

com clareza o valor total da dívida ou o prazo para 

suspensão do serviço e, por vezes, o consumidor não 

se atenta ao alerta de reaviso.  

Ademais, existem clientes que realizam seus 

pagamentos online e a segunda via de conta emitida 

eletronicamente pela internet não possui qualquer 

menção a vencimentos pendentes, deixando o 

consumidor alienado sobre possíveis débitos perante 

a concessionária.  

Face ao todo exposto e tendo em vista que, 

os serviços de fornecimento de energia elétrica e de 

água, devem ser prestados de forma contínua e 

ininterrupta, faz-se urgente a aprovação desta 
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proposta, haja vista que, a consecução da cidadania e 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, II, III/CF) está 

ligada à continuidade destes serviços. 

No entanto, deve ficar claro que as empresas 

responsáveis pela prestação dos serviços essenciais 

têm sim, o direito de cobrar os valores que lhes são 

devidos; entretanto, o que não se pode condescender 

é que este exercício regular de direito seja realizado 

de forma arbitrária sem o uso dos meios legais 

disponíveis, pois o serviço público essencial tem a 

finalidade primária de servir o público e, apenas em 

segundo plano, o objetivo de produzir rendimentos 

financeiros para o fornecedor. 

Partindo de tais premissas, nossa obrigação 

consiste em reprimir todos os abusos praticados 

contra os cidadãos, como se propõe neste Projeto de 

Lei, para o qual contamos com a aquiescência de 

todos os Parlamentares desta Casa Legislativa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Defesa do Consumidor e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

135 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 015/2018 

 

Determina que seja informada a 

tipagem sanguínea e o fator Rh na 

emissão do documento de 

identificação de recém-nascidos a 

ser comunicado por hospitais e 

maternidades do Estado. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Os hospitais e maternidades situados 

no Estado do Espírito Santo Ficam obrigados a 

informarem o tipo sanguíneo e o fator Rh dos recém-

nascidos e  de seus pais, juntamente com os demais 

elementos identificadores de nascimento.  

Paragrafo único. A disposição contida no 

caput desse artigo será efetivada por meio de certidão 

a ser fornecida por maternidades e hospitais.  

Art. 2º. Os Hospitais e Maternidades que 

descumprirem o disposto nesta lei sujeitar-se-ão a 

multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil) Valores de 

Referência do Tesouro Estadual - VRTE’s, aplicados 

em dobro a cada reincidência.  

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2018. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual - PROS 

JUSTIFICATIVA 
Saber o tipo sanguíneo é uma informação de 

grande importância para todas as pessoas, seja para a 

detecção precoce de doenças, ou para a realização de 

exames. 

O Procedimento será feito por meio de uma 

amostra de sangue retirada no teste do pezinho e que 

informa a identificação do tipo de sangue (se é A, B, 

AB ou O), assim como o fator Rh, que pode ser 

positivo ou negativo. O resultado será fundamental 

para informar se o bebê terá algum problema de 

incompatibilidade sanguínea com a mãe, e também 

será utilizado em casos de emergências médicas. 

O Presente mecanismo também será de 

grande prevenção em casos de troca ou 

desparecimento de recém-nascidos nos hospitais e 

maternidades de nosso Estado, pois o registro feito 

com a tipagem sanguínea impedirá uma possível 

falsificação documental do desaparecido. 

A informação do tipo sanguíneo, por vezes 

desconhecido por muitos adultos, os quais por mera 

desinformação não têm essa informação imediata, 

pode garantir a alta hospitalar segura para mãe e o 

recém-nascido, além de garantir a saúde em eventuais 

riscos de acidentes que possam ocorrer futuramente 

na fase escolar, inclusive, ou até mesmo na fase 

adulta. 

Portanto, as Maternidades, Unidades de 

Saúde e Hospitais, quando emitirem a declaração de 

nascido vivo para efeito de registro de nascimento 

perante o Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais ficam obrigados a colocar o tipo sanguíneo e 

o fator Rh do recém-nascido e de seus pais, 

juntamente com os demais elementos identificadores 

do nascimento. 

Ressalte-se que a notoriedade das 

informações básicas da saúde, como por exemplo, o 

fator sanguíneo, aparentemente informação simples, 

muitas vezes é fator determinante e relevante para a 

garantia da saúde e minimização de riscos.   

Assim, considerando a importância e 

relevância do presente, aguarda-se a anuência dos 

nobres pares para a aprovação deste Projeto de Lei. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Defesa do Consumidor e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

136 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

PROJETO DE LEI N.º 016/2018 
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Institui a Semana de Incentivo à Adoção Tardia. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º – Fica instituída a Semana de 

Incentivo à Adoção Tardia, a ser comemorada 

anualmente na primeira semana do mês de setembro. 

Art. 2º – A Semana de Incentivo à Adoção 

Tardia tem como principal objetivo estimular a 

adoção de crianças e adolescentes que estão acima da 

faixa etária considerada pelos candidatos à adoção. 

§ 1º – Na "Semana de Incentivo à Adoção 

Tardia" será intensificada a publicidade dos 

procedimentos para a realização da adoção e os dados 

do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), 

considerando o número de crianças e adolescentes 

aptos a serem adotados e a respectiva faixa etária; o 

número de pretendentes para adotar uma criança e o 

perfil etário inicialmente declarado. 

§ 2º – Os eventos deverão ser realizados em 

cooperação dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário e com a participação dos grupos de apoio à 

adoção. 

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2018 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Segundo os dados do Cadastro Nacional de 

Adoção (CNA), atualmente cerca de 5,7 mil crianças 

e adolescentes aguardam adoção. Do outro lado, 33,5 

mil pessoas estão computadas como pretendentes 

para adotar uma criança. Porém, os candidatos 

buscam preferencialmente bebês. A porcentagem dos 

candidatos interessados, quando considerada a idade 

da criança, vai caindo gradativamente e, dos 8 anos 

em diante, passa a ser de menos de 1%. 

A Semana de Incentivo à Adoção Tardia 

objetiva informar a população, em especial os 

candidatos à adoção, das possibilidades que se 

apresentam quando se adota uma criança com mais 

de 3 (três) anos, divulgar histórias reais e o número 

de crianças mais velhas à espera de uma família, 

além de quebrar paradigmas e preconceitos que 

acompanham a adoção de adolescentes. 

No nosso Estado existem 855 casais 

habilitados em busca de um filho e 140 meninos e 

meninas acolhidos que já estão prontos para adoção. 

Mas se o número de pretendentes é seis vezes maior 

que o de crianças e adolescentes disponíveis, por que 

a fila não zera? 

É que desse total, 86% têm mais de 08 anos 

de idade, 49% fazem parte de grupos de irmãos e 

23,5% possuem alguma condição especial de saúde. 

Ou seja pertencem a um espectro ainda preterido 

pelos aspirantes a pais e mães. 

Diante dos fatos acima narrados o Poder 

Judiciário do nosso Estado lançou a “Campanha 

esperando por Você”, com o objetivo de estimular a 

adoção tardia. 

A campanha foi inspirada nos casos de 

sucesso obtidos nos Estados Unidos, Rússia, 

Bielorrússia e em outros Estados brasileiros. A 

cidade de Recife, por exemplo, implementou a 

campanha “Adote um Pequeno Torcedor”, apoiado 

pelo time de futebol Sport Club. As crianças com 

mais de 7 anos que torcem para o clube ganharam 

visibilidade em vídeos transmitidos no estádio e na 

internet. Nos 6 primeiros meses, cinco foram 

adotados. 

A inadequação das crianças disponíveis para 

adoção ao perfil desejado pelos pretendentes faz com 

que muitas crianças passem anos nos abrigos, razão 

pela qual afirmo a importância da proposição. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Cidadania e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

137 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 021/2018 

 

Dispõe sobre a Instituição do Dia 

Estadual do Reflorestamento. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º - Fica instituído o Dia Estadual do 

Reflorestamento, a ser comemorado, anualmente, no 

dia 21 de Março. 

Artigo 2º - Neste dia poderão ser realizados 

ações de reflorestamento e combate ao desmatamento 

no território estadual.  

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 05 de fevereiro 

de 2018. 

 

PADRE HONÓRIO 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

Este projeto de lei objetiva criar o Dia 

Estadual do Reflorestamento, a ser comemorado, 

anualmente, no dia 21 de março.  

Neste dia já se comemora o Dia Internacional 

das Florestas e da Árvore, portanto nada mais 

adequado do que comemorarmos também o dia do 

reflorestamento, onde estaremos realizando diversas 

atividades voltadas a este assunto como proposto pelo 

projeto. 

Neste dia escolas, entidades privadas e 

organizações não governamentais, poderão realizar 

ações de reflorestamento e combate ao desmatamento 

no território estadual. É inegável que todos os entes 

federativos devem promover ações para a 

preservação do meio ambiente.  

O presente projeto, objetiva não somente a 

instituição de um dia comemorativo ao 

reflorestamento, mas sim à conscientização para a 

necessidade de preservação em nosso Estado. 

Como sabemos, o Estado do Espírito Santo é 

rico em biodiversidade e possui uma extensa reserva 

de mata atlântica, mas essa riqueza, nos últimos anos, 

está sendo ameaçada. Assim, necessitamos de 

políticas públicas que incentivem e conscientizem 

nossa população para a prática de preservar o meio 

ambiente. 

Proponho a meus Nobres Pares a criação do 

Dia Estadual do Reflorestamento, com o objetivo de, 

na data sugerida, incentivarmos a população, 

principalmente as crianças, “porque é de suma 

importância engajar crianças nesse processo”, a 

praticar uma reflexão e ações sobre os problemas que 

nós estamos causando ao Meio Ambiente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 

de Meio Ambiente na forma do art. 276 do 

Regimento Interno. 

 Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

138 - Projeto de Decreto Legislativo n.º 

001/2018, do Deputado Rodrigo Coelho, que concede 

título de Cidadania Espírito-Santense a Sra. Juliana 

Paiva Faria Faleiro. Publicada integralmente no 

DPL do dia 07 de fevereiro de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. Às Comissões de Justiça e 

de Cidadania na forma do art. 276 do Regimento 

Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

139 - Projeto de Resolução n.º 001/2018, da 

Mesa Diretora, que altera a Resolução n.º 2.890, de 

23 de dezembro de 2010, dispondo sobre a 

Coordenação de Transparência, Inovação e 

Desenvolvimento de Projetos Especiais, e dá outras 

providências. Publicada integralmente no DPL do 

dia 07 de fevereiro de 2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Cidadania e de Finanças e à Mesa Diretora. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

140 - Projeto de Resolução n.º 002/2018, da 

Mesa Diretora, que altera o artigo 5.º (caput) e seu 

respectivo parágrafo único, da Resolução N.º 1.948, 

de 14/06/2000, que instituiu a Casa dos Municípios 

no âmbito da Assembleia Legislativa. Publicada 

integralmente no DPL do dia 07 de fevereiro de 

2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. Após o cumprimento do art. 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Cidadania e de Finanças e à Mesa Diretora. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

141 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,  

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 

 

Projeto de Lei nº 447/2017. 

Autor: Deputado Esmael Almeida. 

Assunto: Institui, no âmbito do sistema estadual de 

ensino, o “Programa Escola sem Partido”.  

 

1. RELATÓRIO 

 

O presente Projeto de Lei, que tem como 

objetivo instituir o “Programa Escola sem Partido” no 

âmbito do sistema estadual de ensino, foi protocolado 

na Assembleia Legislativa em 24.11.2017. Lido no 

expediente da sessão ordinária do dia 27.11.2017, 

recebeu despacho denegatório do Exmº Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, nos termos do artigo 23, 

inciso II, alínea “c”, c/c artigo 143, inciso VIII, da 

Resolução nº 2.700/2009, leia-se Regimento Interno, 

mediante o qual inadmitiu a tramitação, por 

considerar a proposição manifestamente 

inconstitucional, por infringência ao artigo 63, 

parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição 

Estadual. 

Na justificativa da proposição em análise, o 

nobre Autor sustenta suas razões no encaminhamento 

da matéria a ser apreciada pelos demais pares. Na 
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Diretoria de Redação sofreu pequenas alterações as 

quais adoto por entender pertinentes.  

A matéria foi encaminhada à douta 

Procuradoria para exame e parecer na forma do artigo 

121 do Regimento Interno, e, seguidamente, a esta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação para elaboração de parecer, nos termos do 

artigo 41, inciso I, do Regimento Interno. 

É o relatório. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

Trata-se de Projeto de Lei de nº 447/2017, de 

autoria do Deputado Estadual Esmael Almeida. No 

que se refere ao tema aqui abordado, cabe asseverar 

que a Constituição Federal, em algumas hipóteses, 

reserva a possibilidade de dar início ao processo 

legislativo a apenas algumas autoridades ou órgãos 

como forma de subordinar a eles a conveniência e a 

oportunidade da deflagração do debate legislativo em 

torno do assunto reservado
1
 e, com o mesmo 

objetivo, a mesma Carta também estabelece que as 

disposições normativas sobre organização e 

funcionamento da Administração Federal, que não 

impliquem aumento de despesa, devem ser objeto de 

decreto do Presidente da República, tudo nos termos 

dos artigos 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, e 84, incisos 

III e VI, alínea “a”, in verbis: 

 

Art. 61. A iniciativa das leis 

complementares e ordinárias cabe a 

qualquer membro ou Comissão da 

Câmara dos Deputados, do Senado 

Federal ou do Congresso Nacional, 

ao Presidente da República, ao 

Supremo Tribunal Federal, aos 

Tribunais Superiores, ao 

Procurador-Geral da República e 

aos cidadãos, na forma e nos casos 

previstos nesta Constituição. 

§ 1º - São de iniciativa privativa do 

Presidente da República as leis que: 

[...] 

II - disponham sobre: 

[...] 

e) criação e extinção de Ministérios 

e órgãos da administração pública, 

observado o disposto no art. 84, VI; 

[...] 

 

Art. 84. Compete privativamente ao 

Presidente da República: 

[...] 

III – iniciar o processo legislativo, 

na forma e nos casos previstos nesta 

Constituição; 

[...] 

VI – dispor, mediante decreto, sobre: 

a) organização e funcionamento da 

administração federal, quando não 

implicar aumento de despesa nem 

criação ou extinção de órgãos 

públicos; 

(...) 

 

O ilustre Autor apresentou justificativa com 

os seguintes argumentos:  

“É fato notório que professores e autores de 

livros didáticos vêm-se utilizando de suas aulas e de 

suas obras para tentar obter a adesão dos estudantes a 

determinadas correntes políticas e ideológicas; e para 

fazer com que eles adotem padrões de julgamento e 

de conduta moral – especialmente moral sexual – 

incompatíveis com os que lhes são ensinados por 

seus pais ou responsáveis.  

Diante dessa realidade – conhecida por 

experiência direta de todos os que passaram pelo 

sistema de ensino nos últimos 20 ou 30 anos –, 

entendemos que é necessário e urgente adotar 

medidas eficazes para prevenir a prática da 

doutrinação política e ideológica nas escolas, e a 

usurpação do direito dos pais a que seus filhos 

recebam a educação moral que esteja de acordo com 

suas próprias convicções.  

Trata-se, afinal, de práticas ilícitas, 

violadoras de direitos e liberdades fundamentais dos 

estudantes e de seus pais ou responsáveis, como se 

passa a demonstrar:  

 

1 – A liberdade de consciência e de 

crença – assegurada pelo art. 5º, VI, 

da Constituição Federal – 

compreende o direito do estudante a 

que o seu conhecimento da realidade 

não seja manipulado, para fins 

políticos e ideológicos, pela ação dos 

seus professores;  

 

2 – O caráter obrigatório do ensino 

não anula e não restringe essa 

liberdade. Por isso, o fato de o 

estudante ser obrigado a assistir às 

aulas de um professor implica para o 

professor o dever de não utilizar sua 

disciplina como instrumento de 

cooptação político-partidária ou 

ideológica;  

 

3 – Ora, é evidente que a liberdade 

de consciência e de crença dos 

estudantes restará violada se o 

professor puder se aproveitar de sua 

audiência cativa para promover em 

sala de aula suas próprias concepções 

políticas, ideológicas e morais;  

 

4 – Liberdade de ensinar – 

assegurada pelo art. 206, II, da 

Constituição Federal – não se 

confunde com liberdade de 



129 

expressão; não existe liberdade de 

expressão no exercício estrito da 

atividade docente, sob pena de ser 

anulada a liberdade de consciência e 

de crença dos estudantes, que 

formam, em sala de aula, uma 

audiência cativa; 

 

5 – A liberdade de ensinar 

obviamente não confere ao professor 

o direito de se aproveitar do seu 

cargo e da audiência cativa dos 

alunos, para promover os seus 

próprios interesses, opiniões, 

concepções ou preferências 

ideológicas, religiosas, morais, 

políticas e partidárias; nem o direito 

de favorecer, prejudicar ou 

constranger os alunos em razão de 

suas convicções políticas, 

ideológicas, morais ou religiosas; 

nem o direito de fazer propaganda 

político-partidária em sala de aula e 

incitar seus alunos a participar de 

manifestações, atos públicos e 

passeatas; nem o direito de 

manipular o conteúdo da sua 

disciplina com o objetivo de obter a 

adesão dos alunos a determinada 

corrente política ou ideológica; nem, 

finalmente, o direito de dizer aos 

filhos dos outros o que é a verdade 

em matéria de religião ou moral;  

 

6 – Além disso, a doutrinação 

política e ideológica em sala de aula 

compromete gravemente a liberdade 

política do estudante, na medida em 

que visa a induzi-lo a fazer 

determinadas escolhas políticas e 

ideológicas, que beneficiam, direta 

ou indiretamente as políticas, os 

movimentos, as organizações, os 

governos, os partidos e os candidatos 

que desfrutam da simpatia do 

professor;  

 

7 – Sendo assim, não há dúvida de 

que os estudantes que se encontram 

em tal situação estão sendo 

manipulados e explorados 

politicamente, o que ofende o art. 5º 

do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), segundo o qual 

“nenhuma criança ou adolescente 

será objeto de qualquer forma de 

exploração”;  

8 – Ao estigmatizar determinadas 

perspectivas políticas e ideológicas, a 

doutrinação cria as condições para o 

bullying político e ideológico que é 

praticado pelos próprios estudantes 

contra seus colegas. Em certos 

ambientes, um aluno que assuma 

publicamente uma militância ou 

postura que não seja a da corrente 

dominante corre sério risco de ser 

isolado, hostilizado e até agredido 

fisicamente pelos colegas. E isso se 

deve, principalmente, ao ambiente de 

sectarismo criado pela doutrinação;  

 

9 – A doutrinação infringe, também, 

o disposto no art. 53 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que 

garante aos estudantes “o direito de 

ser respeitado por seus educadores”. 

Com efeito, um professor que deseja 

transformar seus alunos em réplicas 

ideológicas de si mesmo 

evidentemente não os está 

respeitando; 

 

10 – A prática da doutrinação 

política e ideológica nas escolas 

configura, ademais, uma clara 

violação ao próprio regime 

democrático, na medida em que ela 

instrumentaliza o sistema público de 

ensino com o objetivo de 

desequilibrar o jogo político em 

favor de determinados competidores;  

 

11 – Por outro lado, é inegável que, 

como entidades pertencentes à 

Administração Pública, as escolas 

públicas estão sujeitas ao princípio 

constitucional da impessoalidade, e 

isto significa, nas palavras de Celso 

Antonio Bandeira de Mello (Curso 

de Direito Administrativo, 

Malheiros, 15ª ed., p. 104), que “nem 

favoritismo nem perseguições são 

toleráveis. Simpatias ou 

animosidades pessoais, políticas ou 

ideológicas não podem interferir na 

atuação administrativa e muito 

menos interesses sectários, de 

facções ou grupos de qualquer 

espécie.”;  

 

12 – E não é só. O uso da máquina 

do Estado – que compreende o 

sistema de ensino – para a difusão 

das concepções políticas ou 

ideológicas de seus agentes é 

incompatível com o princípio da 
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neutralidade política e ideológica do 

Estado, com o princípio republicano, 

com o princípio da isonomia 

(igualdade de todos perante a lei) e 

com o princípio do pluralismo 

político e de ideias, todos previstos, 

explícita ou implicitamente, na 

Constituição Federal;  

 
13 – Cabe recordar, a propósito, que 

o artigo 117, V, da Lei 8.112/91, 

reproduzindo norma tradicional no 

Direito Administrativo brasileiro, 

presente na legislação de diversos 

Estados e Municípios, estabelece que 

é vedado ao servidor público 

“promover manifestação de apreço 

ou desapreço no recinto da 

repartição”;  

 
14 – No que tange à educação 

religiosa e moral, a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, 

vigente no Brasil, estabelece em seu 

art. 12 que “os pais têm direito a que 

seus filhos recebam a educação 

religiosa e moral que esteja de 

acordo com suas próprias 

convicções”;  

 
15 – Ora, se cabe aos pais decidir o 

que seus filhos devem aprender em 

matéria de moral, nem o governo, 

nem a escola, nem os professores 

têm o direito de usar a sala de aula 

para tratar de conteúdos morais que 

não tenham sido previamente 

aprovados pelos pais dos alunos; 

 
16 – Finalmente, um Estado que se 

define como laico – e que, portanto 

deve manter uma posição de 

neutralidade em relação a todas as 

religiões – não pode usar o sistema 

de ensino para promover uma 

determinada moralidade, já que a 

moral é muitas vezes inseparável da 

religião;  

 
17. Permitir que o governo de turno 

ou seus agentes utilizem o sistema de 

ensino para promover uma 

determinada moralidade é dar-lhes o 

direito de vilipendiar e destruir, 

indiretamente, a crença religiosa dos 

estudantes, o que ofende os artigos 

5º, VI, e 19, I, da Constituição 

Federal.  

 

Ante o exposto, entendemos que a melhor 

forma de combater o abuso da liberdade de ensinar é 

informar os estudantes sobre o direito que eles têm de 

não ser doutrinados por seus professores, a fim de 

que eles mesmos possam exercer a defesa desse 

direito, já que, dentro das salas de aula, ninguém 

mais poderá fazer isso por eles.  
Nesse sentido, o projeto que ora se apresenta 

está em perfeita sintonia com o art. 2º da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que 
prescreve, entre as finalidades da educação, o preparo 
do educando para o exercício da cidadania. Afinal, o 
direito de ser informado sobre os próprios direitos é 
uma questão de estrita cidadania.  

Ao aprová-lo, esta Casa Legislativa estará 
atuando no sentido de “prevenir a ocorrência de 
ameaça ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente”, como determina o artigo 70 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente.  

Note-se por fim, que o projeto não deixa de 
atender à especificidade das instituições 
confessionais e particulares cujas práticas educativas 
sejam orientadas por concepções, princípios e valores 
morais, às quais reconhece expressamente o direito 
de veicular e promover os princípios, valores e 
concepções que as definem, exigindo-se, apenas, a 
ciência e o consentimento expressos por parte dos 
pais ou responsáveis pelos estudantes.” 

Destarte, opinamos pelo prosseguimento do 
projeto em exame razão pela qual aconselhamos a 
sua tramitação regular, por ser constitucional, 
amparado na legalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa.  

Com isso, sugerimos aos ilustre pares a 

adoção do parecer pela Rejeição do Despacho do 

Presidente da Mesa Diretora, por entender que não 

estão presentes os dispositivos indicados no aludido 

despacho devendo prosperar em sua tramitação, visto 

que não invade a reserva legal do Chefe do 

Executivo, devendo prosperar em sua tramitação 

regular. 

 

PARECER N.º 592/2017 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela REJEIÇÃO DO DESPACHO DENEGATÓRIO 

aposto ao Projeto de Lei nº 447/2017, de autoria do 

Deputado Esmael Almeida. 

 

Plenário “Dirceu Cardoso”, em 18 de 

dezembro de 2017. 
 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Relator 

DARY PAGUNG 

ESMAEL ALMEIDA 

___________________________________________ 
1 MENDES, Gilmar Ferreira de; Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 

Direito Constitucional, 6ª edição, 2011, São Paulo: Saraiva, p. 902. 
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Publique-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

142 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA,  

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
PROJETO DE LEI DE Nº 141/2017   

AUTOR: Deputado Estadual Hudson Leal  

EMENTA: “Institui o Dia do Karatê no Estado do 

Espírito Santo” 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de Projeto de Lei de nº 141/2017, de 

autoria do Deputado Estadual Hudson Leal, que tem 

como finalidade  Instituir o Dia do Karatê no Estado 

do Espírito Santo, a ser comemorado, anualmente, no 

dia 15 do mês de setembro. 

A matéria preliminarmente foi submetida ao 

crivo da Mesa Diretora,  recebeu parecer no sentido 

do prosseguimento a  Comissão indicada no despacho 

do Presidente da Mesa Diretora.   

O Projeto  não foi a publicação, o que se faz 

necessário, no Diário Oficial do Poder Legislativo.  

Na Diretoria de Redação sofreu pequenas 

correções, às quais adoto. 

O autor expõe sucintamente as razões pelas 

quais submete o Projeto de Lei ao crivo dos demais 

pares. 

O presente Projeto de Lei nº 141/2017, veio a 

esta Comissão de Constituição e Justiça para análise 

quanto aos aspectos da constitucionalidade, 

juridicidade, legalidade e técnica legislativa, nos 

termos do art. 41, I, do Regimento Interno. 

É o relatório. 

 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

DA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO DA 

CONSTITUCIONALIDADE, FORMAL E 

MATERIAL, DA JURIDICIDADE, DA 

LEGALIDADE  E DA TÉCNICA LEGISLATIVA. 

É preciso deixar claro que uma lei para ser 

aprovada na Casa  Legislativa se torna necessário 

atender normas preestabelecidas em seu aspecto de 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 

legislativa, a saber: 

Da constitucionalidade: - A primeira a se 

manifestar é a Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, justamente porque por 

ela exerce-se a primeira etapa de controle de 

constitucionalidade do projeto, pois esse é o seu 

papel, examinar a forma e o conteúdo do projeto, a 

fim de confirmar a compatibilidade com a 

Constituição Federal. 

Da juridicidade: -  O controle de juridicidade 

das proposições feito pelo legislador possui caráter 

preventivo, pois é realizado antes que a matéria se 

transforme em norma jurídica. Se sua forma e 

conteúdo estão em consonância com a Constituição, 

as leis, os princípios jurídicos, e a própria 

jurisprudência. 

Da legalidade: -  O princípio da legalidade 

consagra “a ideia de que a Administração Pública 

somente pode ser exercida na conformidade da lei e 

que, de conseguinte, a atividade administrativa é 

atividade sublegal, infralegal, consistente na 

expedição de comandos complementares da lei”. É 

preciso deixar registrado que não se pode substituir o 

princípio da legalidade pelo princípio da 

constitucionalidade, porque a atividade 

administrativa depende, como regra, da existência de 

uma lei propriamente dita. 

Da técnica legislativa: - Entende-se o 

emprego de fórmulas e métodos destinados a 

melhorar a qualidade da estruturação e da 

sistematização dos instrumentos normativos, assim 

como o uso da linguagem. Para melhor compreender 

este conceito, convém lançar mão de alguns dos 

princípios que instruem a técnica legislativa, quais 

sejam: o da generalidade, da clareza, da precisão, da 

unidade de objeto e o da logicidade. 

Feito as considerações,  passo a examinar o 

Projeto de Lei 141/2017. A  luz das competências 

formais e materiais, vale dizer, as quais são muito 

restritas e pouco explícitas.  

Aqui nasce o mecanismo de controle de 

constitucionalidade, onde  procura restabelecer a 

unidade ameaçada, considerando a supremacia e a 

rigidez das disposições constitucionais. Verifica 

eventual lesão de direitos fundamentais 

(constitucionais) ou de outras normas do texto 

constitucional, objetivando preservar a supremacia 

constitucional contra atentados vindos do legislador. 

É do vício de inconstitucionalidade, vício 

formal,  que é conhecida pelos nomes de 

inconstitucionalidade orgânica, inconstitucionalidade 

propriamente dita, e inconstitucionalidade formal por 

violação a pressupostos do ato. 

Da Inconstitucionalidade formal orgânica: -A 

inconstitucionalidade formal orgânica decorre da 

inobservância da competência legislativa para a 

elaboração do ato a ser elaborado. 

Inconstitucionalidade formal propriamente 

dita: - a inconstitucionalidade formal propriamente 

dita decorre da inobservância do devido processo 

legislativo. Além de vício de competência legislativa, 

em vício no procedimento de elaboração da norma, 

verificado em momentos distintos: na fase de 

iniciativa ou nas fases posteriores. 

No que diz respeito os doutrinadores de 

ponta sustentam que a inconstitucionalidade por vício 

material se refere ao conteúdo, substancial ou 
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doutrinário. O vício se diz respeito à matéria, ao 

conteúdo do ato normativo. 

É sempre necessário observar que o 

legislador quando trabalhou na elaboração da 

Constituição Estadual, por certo, teve que obedecer 

normas vigentes esculpidas na Carta Maior da 

Republica. Com isso, houve parâmetros a ser 

rigorosamente observados dentro dos critérios de 

controle de constitucionalidade, seja formal ou 

material. Não se pode distanciar disto. 

Quanto a análise do projeto em comento, é 

preciso verificar a matéria sob o aspecto do controle 

de constitucionalidade formal e material. É 

necessário dizer, ainda,   que  quando se trata de 

projeto com vício de inconstitucionalidade formal, 

esse poderá  se  da   sob dois aspectos distintos: 

objetivo e subjetivo. 

O primeiro, no que  diz respeito ao 

procedimento de elaboração da lei ou ato normativo 

infraconstitucional, enquanto submetido às normas 

constitucionais de processo legislativo, bem como ao 

seu status na escala hierárquico-normativa.   

No que diz respeito ao aspecto subjetivo, este 

se relaciona com a competência do órgão ou agente 

que criou a norma ou teve a iniciativa de propô-la, 

que deverá observar sempre as diretrizes da 

Constituição, estar relacionado ao sujeito que 

inicia o processo legislativo. A exemplo do disposto 

no  art. 61, § 1º da CF/88, sob pena de caracterizar 

um vício de competência a dar ensejo à 

inconstitucionalidade por vício formal subjetivo. 

É preciso cuidado, também, que o 

Legislativo possui uma supremacia muito irrestrita 

relativamente ás suas atribuições. Assim, necessário 

seria um controle preventivo pelo próprio legislativo 

(antes que a norma entre para o ordenamento 

jurídico e posteriormente seja declarada 

inconstitucional), o que evita sobremaneira um 

desgaste por parte dos demais poderes, 

estabelecendo também uma intervenção mútua, 

dando maior legitimidade para o Executivo e 

Judiciário quando ocorrer situações em que o órgão 

responsável originariamente pelo controle 

preventivo não o fizer. A ex. do que se faz agora. 

 Não restam dúvidas de que as regras do 

processo legislativo estão previstas na Carta Maior, 

devendo ser rigorosamente observadas e obedecidas 

pelos participantes envolvidos durante a elaboração 

das leis. 

A importância de observarmos o processo 

de formação da norma irá refletir no controle de 

constitucionalidade de determinada espécie 

normativa, isto é, saber se a tramitação legal foi 

respeitada para não incorrermos em uma 

inconstitucionalidade formal ou material. Esse é o 

papel primordial da Procuradoria Legislativa. 

O Projeto de Lei nº 141/2017, ora sob 

análise, naquilo que pertine à sua matéria-objeto, qual 

seja,  instituir  o  Dia do Karatê no Estado do Espírito 

Santo, a ser comemorado, anualmente,  no dia 15 do 

mês de setembro, não distancia das normas acima 

descritas. 

Ao nosso sentir o Projeto em análise não 

ofende dispositivos das Constituições Federal e 

Estadual, mesmo dado a  variedade de denominações 

que as competências legislativas de cada ente recebe. 

O que importa, na realidade, é que a diferença das 

denominações conferidas pelos autores a cada 

competência legislativa não altera a sua natureza 

jurídica e nem tira sua importância em relação a sua 

aplicabilidade quando da formação do projeto de lei 

no âmbito estadual. 

É bom salientar que em nosso ordenamento 

jurídico-constitucional sua delimitação foi 

estabelecida no art. 23 da Constituição Federal, onde 

se apresentam as atividades administrativas que 

podem ser exercidas de modo paralelo entre a União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, onde todos os 

entes federativos atuam em igualdade, sem nenhuma 

prioridade de um sobre o outro.  

Deste modo, a atuação de um ente federativo 

não depende da atuação de outro, e, da mesma forma, a 

atuação de um ente federativo não afasta a 

possibilidade de atuação de outro. A competência 

comum, ou paralela, se expressa a possibilidade da 

prática de atos administrativos pelas entidades 

federativas, onde esta prática pode ser realizada por 

quaisquer delas, em perfeita igualdade, de forma 

cumulativa (CF, art. 23).  

Entendo que no caso em análise, a 

competência é a do Art. 23, III CF/88. É competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios: no caso o Projeto de Lei  nº 

141/2017, pode tramitar regularmente porque não 

existe óbice, uma vez que não esbarra na 

competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, 

“ ex vi” do art. 63, paragrafo único,  da Constituição 

Estadual. A iniciativa das leis cabe a qualquer 

membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao 

Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao 

Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os 

requisitos estabelecidos nesta Constituição.  

Ademais, O Projeto de Lei nº 141/2017, não 

ofende dispositivos das Constituições Federal e 

Estadual, em especial os relacionados aos direitos e 

garantias fundamentais, a exemplo da coisa julgada, 

do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. 

Respeitado está, ainda, o princípio da isonomia. Está 

adequada as exigências  regimentais. 

No tocante à juridicidade e à legalidade, 

também, não existe óbice que possa impedir a 

tramitação regular da matéria objeto em exame. Não 

existe contrariedade de norma jurídica que possa 

inviabilizar a regularidade do projeto de lei. No 

tocante ao regime inicial de tramitação regimental é o 

especial na forma do dispositivo do art. 276 do 

Regimento Interno. 

Da entrada em vigor, no que atende 

perfeitamente o Projeto de Lei 141/2017, em seu 

artigo 2º, onde determina que a entrada em vigor é na 
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data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. 

Uma vez que a Lei Complementar 107, de 26 de abril 

de 2001, cuida de dispor sobre a indicação da 

vigência em leis que estabeleçam período de vacância 

entre a promulgação e a entrada em vigor. Duas são 

as regras postas para essa hipótese: uma, de que, 

neste caso, a lei deverá conter, obrigatoriamente, 

dispositivo que indique o número de dias de vacância 

após cujo decurso ela entrará em vigor; outra, a de 

que, no cômputo do prazo de vacância. A de saber-se, 

também,  quanto a vigência da lei será indicada de 

forma expressa e de modo a contemplar prazo 

razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. 

A cláusula "entra em vigor na data de sua 

publicação" é reservada às leis de pequena 

repercussão, in casu. 

Quanto ao quórum para aprovação da matéria 

e o respectivo processo de votação será na forma 

regimental, alcançado o quórum para votação de 

Projetos de Lei, conforme dispõe o art. 277, § 1º do 

Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09).  

Espécie normativa que trata a matéria ora em 

análise, é de lei ordinária. 

Assim analisado, há de se concluir no sentido 

de que o Projeto de Lei nº 141/2017, é materialmente 

constitucional, pois trata de matéria-objeto passível 

de tratamento pelo Poder Legislativo, formalmente 

também, conclui-se pela constitucionalidade, pois 

não invade a reserva legal do Chefe do Executivo no 

aspecto instrumental, ou seja, nas providências e 

procedimentos que determina para a implementação, 

execução e fiscalização da proposição. 

Quanto à técnica legislativa, foi submetido ao 

setor competente para opinar e corrigir eventuais vícios 

de técnica legislativa. Pois bem, em que pese à prática 

secular e os princípios de há muito consagrados na 

doutrina, somente com o advento da Lei 

Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 

dando consequência ao parágrafo único do artigo 59 da 

Constituição Federal, foram estabelecidas regras 

cogentes sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 

consolidação das leis no Brasil. Suas diretrizes 

alcançam todos os atos normativos, estando a ela 

sujeitas as emendas à Constituição, as leis 

complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, 

as medidas provisórias, os decretos tanto legislativos 

quanto executivo.  O Projeto em exame não contraria 

nenhuma norma, pelo contrário atende perfeitamente o 

desejado e apreciado na Diretoria de Redação. 

Em relação ao aspecto da constitucionalidade 

formal objetiva, cumpre-nos evidenciar que a 

aprovação da matéria, a princípio, é de competência 

da Comissão  de Cultura. 

Assim analisado, há de se concluir no sentido 

de que o Projeto de Lei nº 141/2017, é formalmente e 

materialmente constitucional, pois trata de matéria-

objeto de competência que inclui a iniciativa 

parlamentar estadual, visto que envolve diretamente o 

Estado membro ao instituir o Dia 15 de setembro, 

anualmente,  comemoração da arte esportiva do 

Karatê. Assim definido: 

“O caratê ou karaté Okinawan é uma 

arte marcial japonesa que surgiu em 

Okinawa e foi desenvolvida sob forte 

influência do kenpõ chinês, um 

sistema de combate corporal sem 

armas muito semelhante ao Kung Fu. 

O caratê (karaté) Okinawan é um 

desporto de combate muito técnico, 

onde os lutadores utilizam todo o tipo 

de golpes, como pontapés, socos e 

joelhadas para vencer os seus 

adversários. Por outro lado, os 

caratecas (nome dado aos praticantes 

da modalidade) também dominam 

várias técnica.  

O caratê como desporto universal e 

isso levou-o a figurar como desporto 

de demonstração  nos Jogos Olímpicos 

de Atenas no ano de 2004.  

Atualmente, o caratê é um desporto 

aclamado em todo o mundo e a sua 

prática atrai milhões de atletas.  

 

À vista do exposto, opinamos pelo 

prosseguimento do projeto em exame, o que 

aconselhamos a sua tramitação regular, por ser 

constitucional, está amparado na juridicidade, 

legalidade, boa técnica legislativa e regimentalmente 

não encontra  irregularidade que impeça sua 

tramitação,  e assim sendo, sugerimos aos demais 

membros desta douta Comissão, a adoção do 

seguinte: 

 

PARECER N.º 256/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e 

boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 141/2017, 

de autoria do Deputado Estadual Hudson Leal. 

 

Sala das Sessões, em 27 de junho de 

2017. 

 

LUZIA TOLEDO 

Presidente 

JANETE DE SÁ 

Relatora 

RAQUEL LESSA 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
 

PARECER DO RELATOR 

 

PROJETO DE LEI Nº 141/2017 

http://lutasartesmarciais.com/artigos/hist-ria-kung-fu-wushu
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AUTOR: Deputado Hudson Leal 

Ementa: Institui o dia do Karatê no Estado do 

Espírito Santo 

 

1. RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 141/2017, de 

autoria do Exmo. Deputado Hudson Leal, que tem 

por finalidade instituir o dia do Karatê no Estado do 

Espírito Santo, a ser comemorado, anualmente, no 

dia 15 do mês de setembro. 

A data tem como objetivo de homenagear as 

pessoas e organizações que promovem atividades 

ligadas ao Karatê, estimular as atividades promovidas 

pela federação e organizações ligadas ao karatê no 

estado do Espírito Santo. 

A matéria foi protocolizada no dia 17 de abril 

de 2017 e lida na Sessão Ordinária do dia 18 de abril 

de 2017. 

Após o Parecer Técnico da Procuradoria (fls. 

08-15), a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação emitiu o Parecer nº 256/2017 pela 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 

técnica legislativa do projeto (fls. 31-38). Ao ser 

distribuída a esta Comissão de Turismo e Desporto, 

coube-nos relatar. 

É o relatório. 

 

2. PARECER DO RELATOR 

 

Inicialmente, vale ressaltar que a matéria foi 

analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação, com parecer pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa. 

Nesta oportunidade, cabe a esta Comissão de 

Turismo e Desporto o exame quanto ao mérito da 

propositura, na conformidade com o que dispõe o art. 

53 do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 

Neste aspecto, é patente a relevância da 

iniciativa parlamentar, uma vez que, ao lembrar e 

reconhecer as pessoas e organizações ligadas ao 

Karatê, também se está incentivando a dedicação e o 

esforço de outros jovens no esporte capixaba. 

Acreditamos que toda medida que valorize o 

esporte contribui também na criação de alternativas 

para a formação humana de adolescentes e jovens, 

trabalhando vivências essenciais para que as 

dificuldades da modernidade possam ser 

ultrapassadas, tornando-os pessoas mais preparadas 

para enfrentar todas as responsabilidades da vida. 

Isso porque o esporte trabalha conceitos 

fundamentais para se atingir o bem estar físico e 

social esperado para cada ser-humano – como, por 

exemplo, disciplina, respeito, dedicação, aceitação 

social, trabalho em grupo, organização pessoal, ética, 

obediência e estilo de vida saudável –, que são 

amplamente reforçados por meio da prática esportiva. 

Logo, não restam dúvidas de que o projeto de 

lei em foco contribui para a valorização do esporte no 

nosso Estado e sua aprovação trará benefícios à 

sociedade capixaba. 

Em conclusão, o Projeto de Lei em apreço é 

meritório e, desta forma, deve ser aprovado nesta 

Comissão Parlamentar, motivo pelo qual sugiro aos 

Ilustres Pares a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº 003 /2017 

 

A COMISSÃO DE TURISMO E 

DESPORTO, nos termos dos artigos 276, inciso V, e 

277, § 1º do Regimento Interno, é pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº. 141/2017, de 

autoria do Exmo. Deputado Hudson Leal, nos termos 

da fundamentação supra. 

 

Sala das Comissões, em 02 de outubro de 

2017. 

 

LUZIA TOLEDO  

Presidente 

NUNES 

Relator 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Incluam-se na Ordem do Dia para 

cumprimento do prazo recursal. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

143 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

156/2017 

 

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 

Educação, o seguinte pedido de informações: 

 

Considerando a resposta 

encaminhada através do ofício 

OF/SEDU/GS/N.º 971, acerca do 

Requerimento de Informação n.º 

115/2017, onde afirma que o 

contrato firmado com a empresa 

Braslimp está condensado em 

diversos volumes totalizando 

aproximadamente 8500 folhas, e 

colocando esses documentos à 

disposição deste Gabinete.  

1 – Que indique a data e o horário 

para que a assessoria possa ter 
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vista dos contratos junto à 

empresa Braslimp. 

2 – Que seja disponibilizada toda a 

documentação referente aos 

Contratos n.º 360/2016 e 045/2013 

e todos os seus aditivos, em CD. 

 

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2017. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Oficie-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

144 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

001/2018 

 

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: 

Tendo em vista anúncio do Governo do 

Estado na data de 27/12/2017, do investimento de 

aproximadamente um bilhão, que inclui um conjunto 

de obras públicas importantes para o crescimento da 

economia. 

 

1 – O município da Serra/ES será 

contemplado com alguma obra 

importante, principalmente no tocante 

a infraestrutura e mobilidade urbana? 

Se positivo, quais serão as obras? 

2 – Será contemplado o trecho da 

Rodovia ES – 010 denominado 

Avenida Abdo Saad, que corta o 

balneário de Jacaraípe? 

3 – Nesse conjunto de obras, está 

previsto o Contorno do Mestre 

Álvaro e o Contorno de Jacaraípe? 

Indicar o cronograma das obras 

com data de início e entrega. 

 

Sala das Sessões, 02 de janeiro de 2018. 

 

BRUNO LAMAS  

Deputado Estadual - PSB 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Oficie-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

145 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 001/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado signatário requer a V. Exa., com 

fulcro no Art. 305, II, do Regimento Interno, licença, 

no período de 05 a 11 de fevereiro de 2018, para 

tratamento de saúde, conforme consta no atestado 

anexo. 

 

Vitória, 05 de fevereiro de 2018. 

 

GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Defiro. À Secretaria para providenciar 

ato de licença. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Recorro da decisão 

da Mesa à Comissão de Justiça de todos os meus 

projetos que foram devolvidos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Defiro o pedido de V. Ex.ª. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

146 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 001/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, ouvido o 

Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para o Projeto 

de Lei n.º 288/2017, de nossa autoria, que dispõe 

sobre a criação do Cadastro Estadual de Pedófilos. 

 

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2018. 

 

MARCELO SANTOS 

Líder do PMDB 
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) - Em votação o Requerimento de Urgência 

n.º 001/2018.  

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

147 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 009/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Exª., após ouvido o Plenário, realização de 

SESSÃO ESPECIAL, com o objetivo de debater os 

“40 Anos da Associação dos Empresários da Serra - 

ASES” a realizar-se no dia 28/02/2018 às 18:30 

horas, no Plenário Dirceu Cardoso.  

 

Palácio Domingos Martins, 02 de janeiro de 

2018. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em discussão o Requerimento n.º 

09/2018. (Pausa) 

Não havendo quem queira discuti-lo, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

148 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 049/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Ex.ª, após 

ouvido o Plenário, de acordo com o art. 159 e incisos 

do Regimento Interno, solicita agendamento de 

Sessão Especial para Discutir e Debater a nova 

diretoria da Convenção de Assembleia de Deus no 

Estado do Espírito Santo e Outros – CADEESO, para 

o dia 19 de fevereiro do corrente ano, às 19:00h, no 

Plenário Dirceu Cardoso. 

 

Sala das Sessões, 31 de janeiro de 2018. 

  

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual – PDT 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação o Requerimento n.º 49/2018. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

149 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 001/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

DOUTOR HÉRCULES, Deputado 

Estadual, no uso de suas atribuições regimentais, 

requer a Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 

141, inciso VIII, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo a 

INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

“Garantir que as instituições públicas 

e empresas concessionárias de 

serviços públicos de saúde garantam 

o atendimento e tratamento adequado 

aos deficientes auditivos, conforme 

previsão contida no artigo 3º da Lei 

10.436/2002”. 

 

Sala das Sessões, 02 de janeiro de 2018. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Lei Federal nº 10.436/2002, que dispõe 

sobre Libras, estabelece em seu artigo 3º que as 

instituições públicas e empresas concessionárias de 

serviços públicos de saúde devam garantir 

atendimento e tratamento adequado aos deficientes 

auditivos.  

No caso dos hospitais, a comunicação é o 

instrumento básico num atendimento de saúde. A 

falta dela, entre profissionais e pacientes usuários da 

Língua Brasileira de Sinais, é problema grave, que 
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interfere no diagnóstico e no processo de 

recuperação.  

Além disso, a Lei Federal 8.080/90, que 

instituiu o SUS, aponta que é dever do Estado 

estabelecer condições que assegurem o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços de 

promoção, proteção e recuperação da saúde. 

 

 

150 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 002/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

DOUTOR HÉRCULES, Deputado 

Estadual, no uso de suas atribuições regimentais, 

requer a Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 

141, inciso VIII, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo a 

INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 

“A Inclusão no “Programa Caminhos 

do Campo”, da Secretaria de 

Agricultura, do asfaltamento da 

estrada de chão que vai do Vilarejo 

de São Bento (acesso no Km 05 da 

Rodovia ES 165), até o Vilarejo de 

Nossa Senhora do Carmo, 

compreendendo aproximadamente 

9km de distância.” 

 

Vitória, 10 de janeiro de 2018. 

 
DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A estrada de chão que vai do Vilarejo de São 

Bento (acesso no Km 05 da Rodovia ES 165), até o 

Vilarejo de Nossa Senhora do Carmo, 

compreendendo aproximadamente 09 km de distância 

é uma via rural perigosa e de tráfico intenso, que é 

utilizada como rota de acesso de todos os moradores 

das Comunidades de São Bento e Nossa Senhora do 

Carmo a Rodovia ES 165, além de servir como 

principal via de escoamento da produção rural das 

comunidades, sítios e fazendas vizinhas e, 

principalmente, como rota turística, onde destaca-se a 

atividade do agroturismo. 
O asfaltamento desse pequeno trecho, cerca 

de 9km, iria beneficiar muitas pessoas, além de 

potencializar as atividades econômicas, agropecuárias 

e do agroturismo, de toda a região. 

Além de todos os benefícios já mencionados, 

devemos ressaltar a quantidade de vidas que o asfalto 

e a devida sinalização iriam salvar, fato justifica o 

investimento na realização da sonhada obra. 

Em razão do exposto, solicitamos a 

aprovação da medida e o envio da matéria ao 

Governo do Estado. 

 

151 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 003/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

DOUTOR HÉRCULES, Deputado 

Estadual, no uso de suas atribuições regimentais, 

requer a Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 

141, inciso VIII, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

que seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor 

Governador do Estado do Espírito Santo a 

INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

“O asfaltamento da estrada de acesso ao 

Hospital Pedro Fontes, com 2 km de extensão”. 

 

Vitória, 10 de janeiro de 2018. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Submeto ao exame de Vossa Excelência o 

Projeto de Indicação em epígrafe, que indica a 

extrema necessidade de asfaltamento da estrada de 

acesso ao Hospital Pedro Fontes. 

A estrada de terra que dá acesso ao Hospital 

Pedro Fontes possui aproximadamente 2 km de 

extensão e se torna absolutamente intransitável em 

épocas de chuvas. 

Não é possível que o poder público permita 

que uma estrada que dá acesso a um hospital e vários 

bairros e comunidades densamente povoadas seja de 

terra, totalmente esburacada e perigosa. 

O investimento a ser realizado seria irrisório 

se comparado com os benefícios gerados e o número 

de pessoas que a obra iria contemplar. 

Diante disso, solicito que o Governo do 

Estado arque com a obra de asfaltamento da estrada 

de acesso ao Hospital Pedro Fontes, com 2 km de 

extensão. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação as Indicações n.
os

 001/2018, 

002/2018 e 003/2018. 

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 



138 

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

152 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 004/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O DEPUTADO SIGNATÁRIO, NO USO 

DE SUAS PRERROGATIVAS REGIMENTAIS, 

COM FULCRO NOS ARTIGOS 141, VIII E 174 

DO REGIMENTO INTERNO DESTA AUGUSTA 

CASA DE LEIS, VEM REQUERER A VOSSA 

EXCELÊNCIA, QUE SEJA ENCAMINHADO AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR 

DO ESTADO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, A SEGUINTE INDICAÇÃO: 

 

Os estabelecimentos hospitalares, públicos e 

particulares, que ofereçam atendimento pediátrico 

ficam obrigados a afixar, em local visível e de fácil 

acesso aos usuários, relação atualizada dos direitos da 

criança e do adolescente hospitalizados, de seus pais 

e acompanhantes, previstos em normas federais, 

estaduais e municipais, bem como endereço e 

contatos do conselho tutelar da respectiva 

circunscrição. 

A relação de direitos acima 

mencionada será atualizada e 

publicada anualmente pelo Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e 

do Adolescente do Estado do 

Espírito Santo. 

 

Palácio Domingos Martins, 10 de janeiro de 

2018. 
 

SANDRO LOCUTOR   

Deputado Estadual – PROS 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Em 17 de outubro de 1995 o Ministério da 

Justiça publicou a Resolução nº 41, que elencou os 

Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados. 

No entanto, apesar de terem se passado mais de vinte 

anos, muitos cidadãos desconhecem  esses direitos 

ocasionando em muitos casos aos pacientes e seus 

familiares sofrimento e problemas que poderiam ter 

sido evitados.  
É inegável a importância do 

acompanhamento familiar a crianças e adolescentes 

hospitalizados, pois favorece sua recuperação e boa 

disposição. Assim é imprescindível o conhecimento 

desses direitos, para que possa ser exigida a sua 

realização no caso de descumprimento por parte dos 

hospitais. 

Compreendendo que a violação de direitos 

importa um tipo de violência, almejamos, com esta 

proposição, divulgar esses direitos, proporcionando 

dignidade às crianças e aos adolescentes 

hospitalizados. 

 Nesse sentido, em virtude da relevância da proposta, 

sugerimos que a Mesa Diretora acolha o presente 

projeto de indicação e o encaminhe ao Poder 

Executivo. 
 

153 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 005/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O DEPUTADO SIGNATÁRIO, NO USO 

DE SUAS PRERROGATIVAS REGIMENTAIS, 

COM FULCRO NOS ARTIGOS 141, VIII E 174 

DO REGIMENTO INTERNO DESTA AUGUSTA 

CASA DE LEIS, VEM REQUERER A VOSSA 

EXCELÊNCIA, QUE SEJA ENCAMINHADO AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A 

SEGUINTE INDICAÇÃO: 

 

Torna obrigatória a divulgação da 

Central de Atendimento à Mulher 

(Disque 180) e do Serviço de 

Denúncia de Violações aos Direitos 

Humanos (Disque 100) em 

estabelecimentos de acesso ao 

público que especifica. 
Devem promover a divulgação, os 

estabelecimentos comerciais e 

congêneres que, em caráter 

permanente, provisório ou eventual, 

exerçam ao menos uma das seguintes 

atividades:  

I - hotel, motel, pousada e 

hospedagem; 

II - bar, restaurante, lanchonete e 

similares; 

III - eventos e shows; 

IV - terminais de transporte de 

pessoas; 

V - salão de beleza, casa de 

massagem, sauna, academia de 

ginástica e atividade correspondente; 

VI - venda de produtos dirigidos ao 

mercado consumidor, através de 

mercados, feiras e shoppings, 

independente do porte. 

 

Palácio Domingos Martins, 12 de janeiro de 

2018. 
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SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual – PROS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Infelizmente os dados oficiais demonstram 

que a violência contra mulher é uma realidade no 

Brasil. Apesar dos avanços conquistados ao longo de 

vários anos, muito há que ser feito em termos de 

conscientização da sociedade para alterar esta 

situação.  

O Ligue 180 é um serviço gratuito que 

garante o anonimato de quem realizou a ligação. 

Desde março de 2014, o teleatendimento passou a 

receber denúncias de violência, além de prestar 

informações sobre os direitos das mulheres e a 

legislação vigente, registrar reclamações sobre os 

serviços da rede de atendimento e encaminhar as 

mulheres para outros serviços, caso necessário. 
Já o Disque 100 foi criado como um serviço 

de utilidade pública da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República (SDH/PR), e 

objetiva receber demandas relativas a violações de 

Direitos Humanos, em particular as que envolvem 

populações com vulnerabilidade, como: crianças e 

adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, 

LGBT, pessoas em situação de rua e outros, como 

quilombolas, ciganos, índios, pessoas em privação de 

liberdade entre outros. 

O serviço abrange também, a disseminação 

de informações sobre direitos humanos e orientações 

acerca de ações, programas, campanhas, como 

também serviços de atendimento, proteção, defesa e 

responsabilização em Direitos Humanos disponíveis 

no âmbito Federal, Estadual e Municipal. 

Ocorre que, tais serviços ofertados pelo 

Poder Público muitas vezes são desconhecidos pela 

população e poderiam ser ainda mais utilizados se 

fossem divulgados de forma mais efetiva e intensa, 

em locais utilizados por um grande número de 

pessoas. 

Preocupado com esta situação e com o fim de 

contribuir para a solução do problema, é que 

apresentamos esta proposição à Mesa Diretora para 

que a acolha e a encaminhe ao Poder Executivo,  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação as Indicações n.
os

 004/2018 

e 005/2018. 

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª  1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

154 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 006/2018 

 

Solicita a implantação de 

uma Torre de Telefonia 

Móvel e Internet para 

atender o Distrito de 

Córrego dos Ferreiras, 

município de Irupi. 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso 

de suas atribuições regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso 

VIII e 174, do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 

a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

Exmo. Sr. Governador do 

Estado, através da presente, 

vimos respeitosamente 

requerer a V. Exa. a 

implantação de uma torre de 

telefonia móvel e Internet 3G 

para atender o Distrito de 

Córrego dos Ferreiras, 

município de Irupi. 

 

Assim o fazendo, Vossa Excelência 

estará contribuindo para melhora da qualidade 

de vida das comunidades de Ibitirama (São 

José do Caparaó e Pedra Roxa) e Santa Clara 

(Iúna), que somam mais de 150 famílias de 

pequenos produtores rurais, e que em pleno 

século XXI não tem acesso ao serviço de 

telefonia móvel e internet cuja importância é 

imensurável. 

 

Sala das Sessões, 16 de janeiro de 

2018. 

 

GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 

006/2018.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª  1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

155 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
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INDICAÇÃO N.º 007/2018 

 

Senhor Presidente: 

 
Referência: Transferência da sede da 

Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, 

Inovação, Educação Profissional e Trabalho para o 

Município de Cariacica. 

 
O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, que seja 

encaminhada ao Exmo. Senhor Paulo César Hartung, 

Governador do Estado do Espírito Santo a 

INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 
- Determina que a sede física da 

Secretaria de Estado de Ciência, 

Tecnologia, Inovação, Educação 

Profissional e Trabalho (SECTI) 

seja transferida para o Município 

de Cariacica, tendo em vista os 

recentes avanços e investimentos 

públicos e privados destinados em 

obras e projetos que cumulam 

para  a transformação, da referida 

Municipalidade, em referência na 

área de tecnologia. 

 
Senhor Governador, 

 
O Município de Cariacica tem recebido 

inúmeras obras e programas sociais na área da 

tecnologia.  

Exemplo disto é a construção do Centro de 

Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento (CPID), em 

Jardim América, que será um espaço composto por 

laboratórios equipados com tecnologia de ponta onde 

pesquisadores poderão desenvolver pesquisas e 

projetos em áreas estratégicas. 

Trata-se de uma realização que possibilitará 

aos capixabas, por meio do desenvolvimento de 

políticas públicas inovadoras e de estudos avançados 

no processo de produção, ter competitividade 

sistêmica e oportunidade de diálogo entre classe 

empresarial, setor produtivo, comunidade científica, 

sociedade e poder público. O CPID terá foco nas 

áreas de Engenharia Ambiental, Tecnologia de 

Equipamentos, Tecnologia Industrial Básica (TIB) e 

Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC). 
A realização de investimentos deste porte em 

Cariacica é de suma importância para o 

desenvolvimento local, e a transferência da sede da 

SECTI será uma representação simbólica muito forte 

deste crescimento e deste avanço, fortalecendo a 

ideia de transformação do Município em Referência 

Tecnológica. 

Cidades que unem oportunidades, incentivo e 

infraestrutura na área são mais propícias ao 

recebimento de grandes empresas. Partindo desta 

premissa, cumpre ressaltar que Cariacica é um dos 

municípios em maior extensão territorial da grande 

Vitória, isso sem falar na estratégica situação 

geográfica e na constante evolução financeira local. 

Desta forma, cientes da seriedade e 

responsabilidade que tem caracterizado a atuação de 

Vossa Excelência no Executivo Estadual, 

agradecemos antecipadamente o acolhimento desta 

indicação e aproveitamos para renovar os protestos 

de elevada estima e consideração. 

Este, portanto, é o fundamento de nossa 

indicação. 

 

Sala das Sessões, em 17 de janeiro de 2018. 

 

SANDRO LOCUTOR  

Deputado Estadual (PROS) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 007/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª  1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

156 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 008/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado ao final assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 141, VIII e 174 do 

Regimento Interno – constante da Resolução 2.700 

de 29 de junho de 2009 - ouvindo o Plenário, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor PAULO 

HARTUNG, governador do Estado do Espírito 

Santo, à indicação da seguinte matéria: 

 

Solicita ao Governo do Estado 

extensão da Rota do Lagarto com 

recapeamento e drenagem do 

trecho de cerca de 01 Km até o 

Sítio Bellon em Pedra Azul 

município de Domingos Martins, 

em atendimento aos anseios dos 

moradores da região. 

 

Palácio Domingos Martins, em 05 de Janeiro 

de 2018. 

 

HUDSON LEAL 
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Deputado Estadual - PODE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Trata-se de uma região que possui altíssima 

produção hortifrutigranjeira, necessitando 

urgentemente dessa intervenção para oferecerem uma 

melhor condição aos moradores e produtores rurais 

da região. Considerando que agravado pela falta de 

manutenção, a via encontra-se com vários trechos 

esburacados, o que vêm trazendo enormes danos aos 

veículos, como também dificultando 

consideravelmente o tráfego, ocasionalmente, com 

isso, transtornos às pessoas que utilizam a referida 

estrada.  

Solicito o apoio dos senhores deputados e do 

Governo do Estado para essa indicação. 

 

157 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 009/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado ao final assinado, no uso de suas 

prerrogativas legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, nos termos do artigo 141, VIII e 174 do 

Regimento Interno – constante da Resolução 2.700 

de 29 de junho de 2009 - ouvindo o Plenário, que seja 

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor PAULO 

HARTUNG, governador do Estado do Espírito 

Santo, à indicação da seguinte matéria: 

 

Solicita ao Governo do Estado a 

instalação de uma Guarita da 

Polícia Militar na rotatória da Rua 

Joaquim Lírio com a Rua João da 

Cruz no bairro Praia do Canto, 

município de Vitória em 

atendimento aos anseios dos 

moradores da região.  

  

Palácio Domingos Martins, em 05 de Janeiro 

de 2018. 

 

HUDSON LEAL 

Deputado Estadual – PODE 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Visando a segurança e a tranquilidade dos 

moradores do Bairro Praia do Canto em Vitória, se 

faz necessária o atendimento da presente proposição. 

Isto porque o patrulhamento no local é insuficiente, 

uma vez que, considerando o crescimento da 

criminalidade local o atual ativo não comporta as 

demandas existentes. 

O item segurança é um fator preponderante 

na vida de qualquer cidadão brasileiro, e não poderia 

ser diferente no bairro supracitado, por isso buscando 

amparar a população é que solicitamos a Instalação 

de uma Guarita da Polícia Militar no bairro Praia do 

Canto. 

A segurança é um direito individual, porém 

também é um direito social, coletivo e o Estado deve 

assegurar a todos os residentes e domiciliados a ter 

segurança garantida.  

Diante o exposto solicito o apoio dos 

senhores deputados e do Governo do Estado para 

essa indicação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação as Indicações n.
os

 008/2018 

e 009/2018. 

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

158 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 010/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

Referência: REALIZAÇÃO DE REPAROS NA 

BARRAGEM SANTA JÚLIA EM SÃO ROQUE 

DO CANAÃ. 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, que seja 

encaminhada ao Exmo. Senhor Paulo César Hartung, 

Governador do Estado do Espírito Santo a 

INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

- Determina a realização de 

Reparos na Barragem Santa Júlia 

localizada no distrito de Agrovila 

em São Roque do Canaã.  

 

Senhor Governador, 

 

No momento em que tanto se fala em crise 

hídrica no País, compete a cada cidadão 

conscientizar-se do seu papel para que esse recurso 

natural tão indispensável à vida do homem não se 

torne cada vez mais escasso. Neste mesmo sentido, 

aos Poderes Públicos, necessário se faz a adoção de 

medidas eficazes capazes de minimizar os problemas 
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decorrentes da falta de água, de forma a não 

comprometer o abastecimento à população. 

Ciente dos constantes problemas enfrentados 

pela comunidade do município com a falta de água 

para o consumo humano e dessedentação dos 

animais, além da ausência de água para atender até 

mesmo a demanda por irrigação das lavouras na 

região, o Governo do Estado tem investido bastante 

na implantação de reservatórios de água e barragens 

no interior, por meio do Programa Estadual de 

Construção de Barragens. 

Em 2017, por intermédio do programa citado, 

foram realizadas obras para construção da Barragem 

Santa Júlia, em São Roque do Canaã, em 

atendimento a um pleito antigo dos moradores da 

região. Todavia, recentemente, a barragem construída 

não suportou a cheia do Rio, o que cumulou em um 

vazamento de grande proporção pelas suas laterais, 

trazendo prejuízos aos habitantes locais, além de 

colocar em risco o abastecimento e até mesmo a vida 

de transeuntes, conforme imagens anexas. 

Nesse sentido, urgem estudos e AÇÕES que 

possibilitem uma maior segurança hídrica na região. 

Os moradores não podem ficar a mercê de novos 

vazamentos ou até mesmo de tragédias maiores, 

razão pela qual, se torna IMPERIOSA a realização de 

reparos na Barragem Santa Júlia. 

Desta forma, cientes da seriedade e 

responsabilidade que tem caracterizado a atuação de 

Vossa Excelência no Executivo Estadual, 

agradecemos antecipadamente o acolhimento desta 

indicação e aproveitamos para renovar os protestos 

de elevada estima e consideração. 

Este, portanto, é o fundamento de nossa 

indicação. 

 

Sala das Sessões, em 19 de janeiro de 2018. 

 

SANDRO LOCUTOR  

Deputado Estadual (PROS) 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 010/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

159 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 011/2018 

 
Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

- Sugere a criação de Legislação 

própria (minuta anexa) que adeque 

os lanches disponíveis nas cantinas 

e similares instalados em escolas 

públicas e privadas do estado do 

Espirito Santo. 

 
Sala das Sessões, 18 de janeiro de 2018. 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente propositura objetiva a criação de 

legislação (minuta anexa) estadual que adeque os 

lanches disponíveis nas cantinas e similares 

instalados em escolas públicas e privadas do estado 

do Espirito Santo. 

A oferta dessa opção saudável de 

alimentação com a adequação das desses pontos de 

comercialização contribuirá para a saúde das nossas 

crianças e adolescentes e ampliara seu rendimento 

escolar. 

A obesidade infantil é resultado do consumo 

indiscriminado de alimentos de alto teor energético e 

pouco nutritivos. Estudos demonstram que uma das 

maiores fontes de gordura e açúcar na dieta infantil 

vem dos lanches escolares, que cada vez mais se 

reduzem a alimentos industrializados e pouco 

saudáveis quando não nocivos à saúde. 

A Sociedade de Pediatria do Estado do Rio 

de Janeiro, em texto publicado em sua página 

eletrônica, apresenta diversas sugestões de produtos e 

preparações para que as cantinas promovam uma 

alimentação saudável aos estudantes. 

Em 2005, a 14ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do RJ derrubou uma portaria do então juiz da 

1ª Vara de Infância e Juventude, Siro Darlan, que 

proibia a venda de balas, doces, hambúrgueres e 

outros alimentos gordurosos no interior dos colégios, 

entendendo que o ideal é educar, visando a mudança 

do tipo de produto comercializado nas cantinas 

escolares, e não a proibição generalizada. 
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Ante todo o exposto acima, solicito o 

concurso dos Nobres Colegas à apreciação e 

aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

MINUTA PROJETO DE LEI Nº     DE      DE   

2018. 

 

PROJETO DE LEI QUE 

PROPÕE A ADEQUAÇÃO DOS 

LANCHES DISPONIVEIS NAS 

CANTINAS E SIMILARES 

INSTALADOS EM ESCOLAS 

PÚBLICAS E PRIVADAS DO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 91, inciso III, da Constituição Estadual, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica estabelecido como prioridade a 

oferta aos alunos das unidades educacionais públicas 

e privadas situadas no Estado do Espirito Santo, 

opção de lanche com padrões de qualidade 

nutricional e de vida, indispensáveis à saúde humana.  

Art. 2º - Os serviços de lanches e bebidas, 

das cantinas e similares instalados nas unidades 

educacionais públicas e privadas situadas no Estado 

do Espirito Santo, deverão obedecer a padrões de 

qualidade nutricional, tendo a orientação 

obrigatoriamente de um profissional da área de 

Nutrição, que será responsável pela análise técnica 

dos alimentos e o respectivo cardápio. 

Parágrafo único – O profissional apontado no 

caput deverá estar regularmente registrado no 

Conselho Regional de Nutrição. 

Art. 3º - Ficam as cantinas e similares 

responsáveis por se adequarem para a 

comercialização, confecção e distribuição de 

alimentos e produtos mais saudáveis. 

Art. 4º - Incluem-se no disposto do “caput” 

do artigo 2º a opção de lanche com maior variedade 

de frutas, verduras, legumes e fibras, entre as bebidas 

destacam-se os sucos naturais de fruta, leite (de 

preferência desnatado) e derivados (bebidas lácteas e 

iogurtes), bebidas à base de soja, água de coco dentre 

outros.  

Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Palácio Anchieta, em Vitória, aos ........ dias 

de ...........de..............de 2018, ....... da Independência, 

....... da República e ......... do Início da Colonização 

do Solo Espírito-santense.  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente propositura objetiva a adequação 

dos lanches disponíveis nas cantinas e similares 

instalados em escolas públicas e privadas do estado 

do Espirito Santo. 

A oferta dessa opção saudável de 

alimentação com a adequação das desses pontos de 

comercialização contribuirá para a saúde das nossas 

crianças e adolescentes e ampliara seu rendimento 

escolar. 

A obesidade infantil é resultado do consumo 

indiscriminado de alimentos de alto teor energético e 

pouco nutritivos. Estudos demonstram que uma das 

maiores fontes de gordura e açúcar na dieta infantil 

vem dos lanches escolares, que cada vez mais se 

reduzem a alimentos industrializados e pouco 

saudáveis quando não nocivos à saúde. 

A Sociedade de Pediatria do Estado do Rio 

de Janeiro, em texto publicado em sua página 

eletrônica, apresenta diversas sugestões de produtos e 

preparações para que as cantinas promovam uma 

alimentação saudável aos estudantes. 

Em 2005, a 14ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do RJ derrubou uma portaria do então juiz da 

1ª Vara de Infância e Juventude, Siro Darlan, que 

proibia a venda de balas, doces, hambúrgueres e 

outros alimentos gordurosos no interior dos colégios, 

entendendo que o ideal é educar, visando a mudança 

do tipo de produto comercializado nas cantinas 

escolares, e não a proibição generalizada. 

Ante todo o exposto acima, solicito o 

concurso dos Nobres Colegas à apreciação e 

aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 

011/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

160 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 012/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 
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Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

- Sugere a criação de Legislação 

própria que disponha sobre a 

obrigatoriedade dos organizadores 

de eventos de corridas de rua de 

inserirem em seus regulamentos a 

previsão de participação de pessoa 

com deficiência em categoria 

própria considerando cada 

especificidade. 

 

Sala das Sessões, 15 de janeiro de 2018. 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O objetivo desta propositura é sugerir a 

analise e avaliação do Governo quanto à  possível 

elaboração e implementação de Legislação que 

disponha sobre a obrigatoriedade dos organizadores 

de eventos de corridas de rua de inserirem em seus 

regulamentos a previsão de participação de pessoas 

com deficiência em categoria própria que leve em 

consideração cada especificidade. 

 “O esporte é muito importante para o 

sentimento de que tudo é possível dentro das minhas 

limitações e adaptações para execução daquilo que 

desejo fazer ou praticar”, explica Ademir Cruz de 

Almeida, presidente da ABDDF - Associação 

Brasileira de Desporto para Deficientes Físicos. 

O esporte melhora a autoconfiança e a 

autoestima, torna seus praticantes mais otimistas e 

seguros para alcançarem seus objetivos, proporciona 

a oportunidade de sociabilização entre pessoas com e 

sem deficiências, melhora a percepção da sociedade 

que passa a ver as pessoas com deficiência com 

outros olhos, acreditando nas suas inúmeras 

potencialidades. 

A presente propositura objetiva colocar em 

condições de igualdade aqueles que naturalmente são 

diferenciados. Condições diferenciadas nesse 

processo não significam vantagens, mas sim de 

oportunidade para que esses cidadãos e cidadãs no 

ato da disputa dos eventos esportivos tenham sua 

participação garantida.   

Com base no exposto acima, é por acreditar 

tratar-se de uma iniciativa de grande importância com 

cunho social e esportivo é que solicito o concurso dos 

Nobres Colegas à apreciação e aprovação da presente 

proposição. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 

012/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

161 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 013/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

CONSTRUÇÃO OU 

IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRO 

MECANISMO LEGAL, PARA 

INSTALAÇÃO DE UM 

ALOJAMENTO NA CEASA EM 

CARICICA/ES, para ser utilizado 

pelos produtores, motoristas e 

ajudantes que saem de suas casas e 

cidades tendo como destino a 

CEASA em Cariacica/ES, para 

entrega e aquisição de produtos 

agrícolas.   
 

Palácio Domingos Martins, em 18 de janeiro 

de 2018. 

 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Diariamente, sempre pela madrugada, 

milhares de pessoas e famílias agrícolas têm que se 

deslocarem em direção às Centrais de Abastecimento 

do Espírito Santo – CEASA, a fim de vender, 

entregar e adquirir produtos agrícolas. 

Entre esse grupo de pessoas estão os 

produtores propriamente ditos, meeiros, motoristas, 

ajudantes, dentre outros. 

É de se observar que os produtores rurais são 

em sua maior quantidade classificados como de 

“agricultura familiar”, os grandes responsáveis pela 

produção. São eles verdadeiros experts, detentores de 

conhecimento nato da produção, porém, “da porteira 

para dentro”, sendo fragilizados quando do 

escoamento e venda dos seus produtos. 

O deslocamento, para muitos, se inicia às 

02h00, e longas horas depois retornando para as suas 

cidades e suas atividades no campo. 
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É sabido que a vida no campo é mais difícil 

do que na cidade. Tanto, é que o trabalhador rural 

tem a seu favor a possibilidade de se aposentar com 

idade menor do que a do trabalhador da cidade. 

Quando os produtores propriamente ditos, 

meeiros, motoristas, ajudantes chegam à CEASA, 

localizada em Cariacica, têm muitas vezes, que 

aguardar a abertura dos portões e o inicio das 

atividades comerciais, ficando muitas vezes ao 

relento e à toda sorte de intempéries, causando 

sofrimento desnecessário a eles. 

Como exemplo do sofrimento citado, muito 

deles têm reclamado que além de terem que acordar 

muito cedo, enfrentar o trajeto em estradas não 

pavimentadas e outras pavimentadas, quando chegam 

à CEASA/Cariacica, tem que aguardar a sua abertura, 

e quando chove, ficam dentro dos seus veículos, em 

situação extremamente desconfortável. 

Quando os portões são abertos, já cansados, 

iniciam as negociações e, logo após o seu término 

retornam para as suas casas ou local de trabalho sem 

que tenham descansado. 

Em uma conta simples, vê-se que desde a 

hora que acordam (02h00) até o fim das negociações 

(por volta das 11h00) já tiveram uma jornada de 

trabalho ininterrupta de 09h, tendo ainda que retornar 

para as suas cidades, nos casos daqueles que são de 

outros municípios, cansados, aumentando o risco de 

ofensa à sua integridade física e saúde. 

Frise-se que muitos desses produtores e 

demais agregados são de municípios bem distantes da 

CEASA/Cariacica. 

Ouvindo os seus justos clamores, a fala 

unânime que transmitem é a da que se faz necessário 

a construção de uma área destinada a descanso, do 

tipo alojamento ou similar, onde poderão se abrigar 

das intempéries e descansarem enquanto aguardam o 

inicio das atividades no local ou mesmo o seu 

término. 

Não é demais ressaltar que os produtores 

agrícolas, e o trabalho e renda por eles gerados tem 

grande influência no PIB do estado do Espírito Santo, 

representando grande parte da arrecadação. 

Segundo matéria divulgada no site do 

Instituto Jones dos Santos Neves, que trata do 

aumento do PIB Capixaba, no 1º Trimestre de 2017 

em relação ao mesmo período de 2016, “a produção 

agrícola tem contribuído positivamente para o 

resultado de todas as medidas de desempenho, uma 

vez que existe previsão de aumento da produção em 

importantes lavouras da economia capixaba, em 

2017. Os destaques do ano devem ser: a Pimenta-do-

reino (+190,9%), o Coco-da-bahia (+ 31,2%), a 

Banana (+23,3%), o Café-conilon (+18,3%), o 

Mamão (+15,2%) e o Tomate (+5,6%)”. 

(http://www.ijsn.es.gov.br/artigos/4898-pib-

trimestral-de-2017, visualizado em 01/10/2017, às 

12h10min.). 

É, portanto, esta indicação, uma propositura 

que objetiva a melhoria da qualidade de vida para 

aqueles que produzem a mercantilizam os produtos 

que compõem as nossas despensas, dando-lhes mais 

dignidade, cidadania e bem-estar, o que certamente se 

transformará em retorno positivo para todos os 

cidadãos do nosso querido Espírito Santo. 

Cumpre salientar que o incentivo ao homem 

e à mulher campesinos proporcionará não só a 

diminuição do êxodo no campo, mas também o 

retorno daqueles que optaram por buscar melhorias 

de condições de vida e de trabalho nos centros 

urbanos, haja vista as melhores condições que lhes 

serão ofertadas através da efetiva implementação 

desta simples, porém, importante medida.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 013/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

162 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 014/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O DEPUTADO SIGNATÁRIO, NO USO 

DE SUAS PRERROGATIVAS REGIMENTAIS, 

COM FULCRO NOS ARTIGOS 141, VIII E 174 

DO REGIMENTO INTERNO DESTA AUGUSTA 

CASA DE LEIS, VEM REQUERER A VOSSA 

EXCELÊNCIA, QUE SEJA ENCAMINHADO AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR 

DO ESTADO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, A SEGUINTE INDICAÇÃO: 
 

Criação de Delegacia da Mulher na 

5ª Região do Município de Vila 

Velha/ES, com atendimento 

psicossocial às mulheres vítimas de 

violência. 

 

Palácio Domingos Martins, 23 de janeiro de 

2018. 

 

SANDRO LOCUTOR 
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Deputado Estadual – PROS 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A região 5 de Vila Velha é composta pelos 

seguintes bairros: 23 de Maio, Balneário de Ponta da 

Fruta, Barra do Jucu, Barramares, Brunela, Cidade da 

Barra, Intergalos I, II, Jabaeté, João Goulart, Morada 

da Barra, Normília da Cunha, Nova Ponta da Fruta, 

Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Riviera da Barra, 

Santa Paula I e II, São Conrado, Terra Vermelha, 

Ulisses Guimarães.  
Esta região tem tido elevado crescimento de 

moradores, que são prejudicados por não terem de 

forma eficiente a prestação de muitos serviços 

públicos, em especial  segurança pública.  

A prática de crimes relacionados e/ou 

decorrentes do tráfico de entorpecentes e a carência 

de projetos de inclusão social tornam elevados os 

índices de violência, atingindo principalmente o meio 

familiar e tendo como vítimas especialmente, 

mulheres e crianças. 

Registre-se que Vila Velha é o segundo 

município mais populoso do estado e a única 

Delegacia da Mulher de Vila Velha funciona na 

Prainha, local afastado da Região 5. A distância da 

unidade policial somada ao baixo poder aquisitivo da 

população  dificulta o atendimento de vítimas da 

violência doméstica.  

Diante desta realidade sugerimos a criação de 

Delegacia da Mulher com atendimento psicossocial 

na Região 5 do município canela verde.  

Por ser de interesse público relevante é que 

apresentamos esta proposição à Mesa Diretora, para 

que a acolha e encaminhe ao Poder Executivo,  
  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 014/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

163 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 015/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

- Sugere a criação de Legislação 

(minuta anexa) própria que 

disponha o tempo de serviço 

prestado por policiais Civis nas 

demais Instituições de Segurança 

Pública do Estado do Espírito 

Santo, especificadas no artigo 126 e 

incisos da Constituição do Estado 

do Espírito Santo, para progressão 

na referência de Subsídios dos 

cargos da Polícia Civil. 

 

Sala das Sessões, 22 de janeiro de 2018. 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O objetivo desta propositura é sugerir a 

analise e avaliação do Governo quanto à possível 

implementação de Legislação (minuta anexa) que 

disponha sobre o tempo de serviço prestado por 

policiais Civis nas demais Instituições de Segurança 

Pública do Estado do Espírito Santo, especificadas no 

artigo 126 e incisos da Constituição do Estado do 

Espírito Santo, para progressão na referência de 

Subsídios dos cargos da Polícia Civil. 

Como resultado extraído após reunião com a 

Categoria, encaminhamos em anexo minuta de PLC 

com as reivindicações apresentadas pelos servidores 

devidamente acompanhada por justificativa que 

respalda a apresentação do mesmo. 

Com base no exposto acima, é por acreditar 

tratar-se de uma iniciativa de grande importância com 

cunho social e por haver direito no pleito é que 

solicito o concurso de Vossa Excelência Governador 

e dos Nobres Colegas à apreciação e aprovação da 

presente proposição. 

 
MINUTAPROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

 
Dispõe sobre o tempo de serviço 

prestado nas demais Instituições de 

Segurança Pública do Estado do 

Espírito Santo, especificadas no 

artigo 126 e incisos da Constituição 

do Estado do Espírito Santo, para 

progressão na referência de 

Subsídios dos cargos da Polícia 

Civil. 
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Art. 1º Os Art
os

. 11 das Leis Complementares 

n
os

 422 de 06/12/2007, 439 de 08/05/2008, 412 de 

28/09/2007, 446 de 21/07/2008 e 531 de 28/12/2009 

passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 11. O policial Civil Ativo, 

que exercer a opção na forma do 

Art. 10 desta Lei Complementar, 

será enquadrado na referência da 

Tabela de Subsídio, observando o 

tempo de serviço prestado nos 

órgãos da administração pública 

encarregados especificamente da 

segurança pública, conforme 

artigo 126 e incisos da 

constituição do Estado do 

Espírito Santo, mantendo-se a 

Categoria em que se encontra na 

data de opção.” 

 

 Art. 2º fica acrescido o § 4º e nos artigos 11 

das Leis Complementares n
os

 422 de 06/12/2007, 439 

de 08/05/2008, 412 de 28/09/2007, 446 de 

21/07/2008 e 531 de 28/12/2009:  

§ 4º. O tempo especificado no 

caput deste artigo será aplicado 

aos policiais civis remunerados 

pela modalidade de remuneração 

por subsídio, mantendo-se a 

Categoria em que se encontram 

na data do enquadramento. 

 

 Art. 3º O tempo especificado nesta lei 

complementar será aplicado aos Peritos Oficiais 

Criminais regidos pela lei complementar nº 882 de 

26/12/2017, devendo ser observado o tempo de 

serviço prestado nos órgãos da administração pública 

encarregados, especificamente, da segurança pública, 

conforme artigo 126 e incisos da Constituição do 

Estado do Espírito Santo. 

 

       Art. 4º O tempo especificado nesta Lei 

Complementar contará somente para progressão 

horizontal na referência de subsídio. 

 

  Art. 5º Aplicam-se as normas desta Lei 

Complementar no que couber, aos aposentados e aos 

pensionistas dependentes. 

 
Art. 6º As despesas desta Lei Complementar 

correrão por dotações orçamentárias próprias que, se 

necessário, serão suplementadas. 

Art. 7º Esta Lei Complementar entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Anchieta, em Vitória, aos ........ dias de 

...........de..............de 2018, ....... da Independência, 

....... da República e ......... do Início da Colonização 

do Solo Espírito-santense.  

 

Paulo Cesar Hartung Gomes 

Governador do Estado 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os policiais civis egressos de outros cargos 

da própria instituição policial civil, bem como da 

Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do 

Espírito Santo carregam consigo o tempo de serviço 

efetivo exercido e remunerado a este ente federado. 

A ocupação de cargo público de natureza 

estritamente policial pelo policial civil sem a 

interrupção do serviço público garante o direito ao 

computo do tempo para enquadramento na referência 

de subsídio. Desta forma, as Leis Complementares 

n
os 

422 de 06/12/2007, 439 de 08/05/2008, 412 de 

28/09/2007, 446 de 21/07/2008, 531 de 28/12/2009 e 

882 de 26/12/2017 com suas respectivas alterações 

devem ser adequadas para o devido enquadramento 

do tempo nas referências de subsídios especificadas 

pelas leis anteriormente citadas. 

Os policiais militares e bombeiros militares 

RNR’s (RESERVA NÃO REMUNERADA) do 

Estado do Espírito Santo tem a mesma Fonte 

pagadora que os policiais civis, no presente caso, a 

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, 

bem como estão vinculados a mesma secretaria de 

Estado, qual seja, Secretária de Segurança Pública e 

Defesa Social - SESP. Ademais, as funções de 

segurança pública exercidas por essas instituições são 

afins e complementares, o que, basilarmente, garante 

a progressão na referência de subsídio.  

Assim e, por óbvia convicção, respeitando o 

Art. 165 da Lei Complementar Nº 46 de 31/01/1994, 

o tempo de serviço prestado em outros Órgãos 

Públicos do Estado do Espírito Santo, 

especificamente os da segurança pública, desde que 

remunerado, contará para todos os efeitos, in verbis: 

 

Art. 165. É computado para 

todos os efeitos o tempo de 

serviço público 

efetivamente prestado ao 

Estado do Espírito Santo, 

desde que remunerado. 

(grifo nosso) 

 

Ao contrário do artigo 165, o artigo 168 e o 

seu Parágrafo único da mesma Lei Complementar, 
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especificam que o tempo de serviço Público prestado 

à União, a outros Estados, a Municípios, Territórios e 

suas Autarquias e Fundações Públicas é contado, 

somente, para efeito de aposentadoria e 

disponibilidade: 

 

Art. 168. É contado para 

efeito de aposentadoria e 

disponibilidade, o tempo de 

serviço público prestado à 

União, aos demais 

Estados, aos Municípios, 

Territórios e suas 

Autarquias e Fundações 

Públicas. (grifo nosso) 

Parágrafo único - O tempo 

de serviço a que se refere 

este artigo não poderá ser 

contado com quaisquer 

acréscimos ou em dobro. 

 

Como se vê, a Lei Complementar 46 

distingue, claramente, o tempo de serviço prestado 

nos Órgãos Públicos do Estado do Espírito Santo e o 

tempo exercido em Órgãos Públicos fora do Estado.  

Desta forma, a própria Lei vigente garante o 

direito ao enquadramento na Referência de Subsídio 

para Policiais Militares (RNR’s), Bombeiros 

Militares (RNR’s) e Policiais Civis de outros Cargos 

da PCES.  

É de se notar que, no âmbito do Corpo de 

Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo existe 

lei que permite ao Bombeiro Militar do Espírito 

Santo carrear o tempo para cômputo de efetivo 

serviço prestado à Polícia Militar do Estado do 

Espírito Santo “desde que comprovado por órgão 

competente daquela Corporação”, in verbis: 

 
LEI COMPLEMENTAR Nº 705 

Altera dispositivos das Leis 

Complementares nº 101, de 

22.9.1997, e nº 467, de 04.12.2008, e 

da Lei nº 5.789, de 22.12.1998, e dá 

outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO 

ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

Faço saber que a 

Assembléia Legislativa 

decretou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

[...] 

Art. 27. Na apuração do 

tempo referente ao efetivo 

serviço militar especificado 

no inciso I do artigo 121 e 

§§ 1º, 2º e 3º do artigo 122 

da Lei nº 3.196, de 

09.01.1978, 

excepcionalmente no 

âmbito do CBMES, em 

virtude de unidade jurídica 

regimental e disposições 

constitucionais deverá ser 

computado o tempo de 

efetivo serviço militar 

prestado à PMES, desde 

que comprovado por órgão 

competente daquela 

Corporação. (grifo nosso) 

Há de se lembrar, que estes Servidores 

contribuem, também, para o mesmo Instituto de 

Previdência (IPAJM). 

Considerando o regime próprio de 

Previdência do Estado do Espírito Santo verifica-se 

que Policiais Militares, Policiais Civis e Bombeiros 

Militares estão, obrigatoriamente, vinculados ao 

regime de previdência do Estado do Espírito Santo na 

condição de Segurados, conforme art. 4º da Lei 

Complementar Nº 282 de 22/04/2004, modificada 

pela Lei Complementar Nº 351 de 30/12/2005: 

 

Art. 4º. Estão 

obrigatoriamente 

vinculados ao Regime 

Próprio de Previdência do 

Estado, na condição de 

segurados: (grifo nosso) 

I - os servidores públicos 

civis titulares de cargo 

efetivo ativos, os em 

disponibilidade, os estáveis 

no serviço público e os 

inativos, do Poder: 

a) Executivo, nesse 

incluídas suas autarquias e 

fundações, e os membros do 

Ministério Público; 

b) Judiciário, nesse 

incluídos os magistrados; 

c) Legislativo, nesse 

incluídos os membros do 

Tribunal de Contas. 

II - os militares ativos, os 

reformados e os da reserva 

remunerada. 

 

Como se depreende da Lei retro citada 

percebe-se que os Policiais Militares da Reserva não 
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Remunerada, Policiais Civis e Bombeiros Militares 

da Reserva não Remunerada, INTEGRANTES dos 

quadros da POLICIA CIVIL têm o Direito de serem 

enquadrados nas referências de subsídio nas quais 

estavam, somando-se o tempo de serviço na policia 

civil.  

Insta pontuar que, por convicção legal, 

Policiais Militares, Policiais Civis e Bombeiros 

Militares estão no rol de carreiras especiais e, por 

consequência tem direito a aposentadoria especial em 

razão do desempenho de suas funções.  

A favor desta progressão, entende-se que 

corrobora a este direito, enquadramento na referência 

de subsídio, o Parecer da Advocacia Geral da União, 

datado de Maio de 2012, em desfavor da ADI (Ação 

Direta de Inconstitucionalidade) Nº 4719 impetrada 

pela ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES 

ESTADUAIS DO BRASIL, que objetiva que a 

“Carta Maior” não impede que as carreiras 

remuneradas por subsídio considerem o tempo para 

definição do valor de subsídio a ser recebido pelo 

servidor: 

 

Ressaltasse-se, outrossim, 

que a Carta Maior não 

impede que as carreiras 

remuneradas por subsídio 

considerem o tempo de 

serviço ou função 

desempenhada pelo 

servidor como fator 

relevante para a definição 

do valor que lhe é devido, 

cabendo ao legislador 

ordinário dispor sobre o 

tema. Assim, a vinculação 

do subsídio ao tempo de 

serviço, desde que a 

remuneração seja fixada 

em parcela única, não 

vulnera o regime 

constitucional do subsídio. 

(grifo nosso) 

[...] 

Por fim, note-se que o 

critério constituído pelo 

tempo de serviço, eleito 

pelo legislador estadual 

como fator determinante 

para a progressão 

horizontal dos militares, 

atende ao princípio da 

isonomia, proclamado no 

caput do artigo 5º da 

Constituição Federal. 

Com efeito, referido 

critério favorece os 

servidores mais antigos na 

carreira, retribuindo-os 

com maior remuneração, 

tratando-se, pois, de 

benefício que pode ser 

obtido por qualquer 

servidor que permaneça no 

serviço público. (grifo 

nosso) 

 

Até mesmo, o próprio Estado do Espírito 

Santo, através resposta contra a ADI Nº 4719 

impetrada pela AMEBRASIL, datada de 13 de Abril 

de 2012, entende que “o princípio da isonomia só tem 

incidência quando determinado ato normativo 

contempla determinado grupo em detrimento de 

outro que se encontra em situação idêntica”.  

Portanto, vê-se que garantir o enquadramento 

na referência de subsídio segue o parâmetro da 

legalidade. 

Ademais, sob o fundamento da Constituição 

do Estado do Espírito Santo, os órgãos de segurança 

pública são regidos por leis orgânicas próprias, o que 

os diferencia das demais carreiras do serviço público 

estadual. Nessa esteira, o artigo 68 da respectiva 

carta constitucional estadual observa que as leis 

complementares de caráter estrutural regerão as 

instituições, in verbis: 

 

Parágrafo Único. São leis 

complementares, entre 

outras de caráter 

estrutural, as seguintes: 

[...] 

VIII - estatuto dos 

funcionários públicos civis 

do Estado; 

IX - estatuto e lei orgânica 

da Polícia Civil; 

X - estatuto e lei orgânica 

da Polícia Militar; 

XI - Estatuto e Lei 

Orgânica do Corpo de 

Bombeiros Militar. (grifei) 

 

O dispositivo constitucional demonstra que 

estamos diante de unidade jurídica regimental e 

disposições constitucionais que garantem o cômputo 

de tempo, para os autores progredirem nas 

referências de subsídio.   

Ainda sob o fundamento da legalidade, a 

Constituição da República prevê que os servidores 

especificados no § 4º, artigo 39 (§ 9º, art. 144 da 
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CRFB/88), especificamente, policiais militares, 

policiais civis e bombeiros militares perceberão pela 

modalidade de remuneração por subsídio, sendo 

esta em parcela única.  

Ainda sob a ótica do diploma constitucional 

estadual, este observa que são órgãos da 

administração pública encarregados especificamente 

da segurança pública, senão vejamos: 

 

Art. 126. São órgãos da 

administração pública 

encarregados 

especificamente da 

segurança pública e 

subordinados ao 

Governador do Estado e à 

Secretaria de Estado da 

Segurança Pública: 

 I- a Polícia Civil; 

 II - a Polícia Militar; 

III - o Corpo de Bombeiros 

Militar. 

 
Ora, como bem referenciado na constituição 

estadual, os órgãos de segurança pública 

especificados no artigo 126, constituem a mesma área 

temática, segurança pública, o que fundamenta a 

progressão na referência de subsídio.  

Há de se notar que os órgãos estaduais de 

segurança pública, de acordo com a constituição 

estadual, são regidos por legislação especial, 

vejamos: 
 

Art. 127. Os órgãos 

estaduais de segurança 

pública, referidos no artigo 

anterior, serão regidos por 

legislação especial que 

definirá suas estruturas, 

competências, direitos, 

garantias, deveres e 

prerrogativas de seus 

integrantes, de modo a 

assegurar a eficácia de 

suas atividades e atuação 

harmônica, respeitada a 

legislação federal. (grifei) 
 

 Os órgãos encarregados da segurança pública 

estadual, tanto estão em situação legislativa idêntica 

que, no julgamento do Mandado de Injunção (MI) 

744 pelo STF, o plenário reconheceu que os policiais 

civis se EQUIPARAM aos militares e mais, de 

acordo com o magistério do Ministro Gilmar 

Mendes, os policiais civis constituem expressão da 

soberania nacional, revelando-se, ainda, braços 

armados da nação, além, obviamente, de garantidores 

da segurança dos cidadãos, da paz e tranquilidades 

públicas. 

 Não se pode esquecer, também, do arcabouço 

legal especificado no artigo 166, da Lei 

Complementar nº 3400, que determina que o tempo 

averbado estará VINCULADO ao cargo no qual o 

policial civil estiver ocupando, vejamos: 
 

Art. 166 - O tempo de 

serviço certificado e o 

tempo justificado 

judicialmente serão 

registrados nos 

assentamentos do 

funcionário, ficando 

VINCULADOS ao cargo 

no qual se averbou. (grifei) 
 

Ao ser averbado ao cargo ocupado, o tempo 

NÃO poderá ser DESMEMBRADO para ser 

averbado em outro cargo, conforme previsão do 

parágrafo único do artigo 166, da LC nº 3400/81, 

vejamos: 
 

Parágrafo único - O tempo 

a que se refere este artigo 

NÃO PODERÁ SER 

DESMEMBRADO para 

ser averbado em mais de 

um cargo. (grifei) 
 

Por oportuno, o tempo especificado nesta 

proposta de Lei Complementar não contará para 

promoção vertical. Conforme explanado, não há 

possibilidade de um policial com tempo para 

progressão horizontal, ultrapassar outro policial na 

promoção vertical. 
 

Explicamos:  
 

Um policial civil com dezenove anos de 

PM/BM e seis anos de polícia civil terá o tempo 

PM/BM somado e contado somente para progressão 

horizontal, ao passo que tal tempo (19 anos de 

PM/BM), não será computado para promoção 

vertical. Portanto, dois policiais civis do mesmo 

cargo, sendo um com seis anos de polícia civil 

somados aos dezenove anos de PM/BM, não 

ultrapassará o policial civil com sete anos de 

policia na promoção vertical. 

O explanado no parágrafo anterior ocorrerá 

da mesma forma com policiais civis de cargos 

diversos dentro da PCES.  

Um policial civil com dezenove anos em um 

cargo e seis anos em novo cargo terá o tempo 

somado somente para progressão horizontal, ao 

passo que o tempo no cargo anterior (19 anos), não 

será computado em novo cargo para promoção 

vertical. Portanto, dois policiais civis do mesmo 

cargo, sendo um com seis anos de polícia civil em 

um cargo somados aos dezenove anos de outro 

cargo da PCES, não ultrapassará o policial civil 

com sete de anos do mesmo cargo na promoção 

vertical. 

Abaixo quadro demonstrativo:  
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                    QUADADRO DEMONSTRATIVO DE SOMA DE TEMPOS

TEMPO PCES TEMPO PCES/OUTRO CARGO TEMPO PM/BM PROMOÇÃO VERTICAL PROGRESSÃO HORIZONTAL/SOMA DE TEMPOS

POLICIAL CIVIL 1 7 ANOS POLICIAL CIVIL 1

POLICIAL CIVIL 2 6 ANOS 19 ANOS POLICIAL CIVIL 2

POLICIAL CIVIL 3 6 ANOS 19 ANOS POLICIAL CIVIL 3
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 015/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

164 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 016/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O DEPUTADO SIGNATÁRIO, NO USO 

DE SUAS PRERROGATIVAS REGIMENTAIS, 

COM FULCRO NOS ARTIGOS 141, VIII E 174 

DO REGIMENTO INTERNO DESTA AUGUSTA 

CASA DE LEIS, VEM REQUERER A VOSSA 

EXCELÊNCIA, QUE SEJA ENCAMINHADO AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR 

DO ESTADO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, A SEGUINTE INDICAÇÃO: 

 

Construção de Hospital Geral na 5ª 

Região do Município de Vila 

Velha/ES. 
 

Palácio Domingos Martins, 23 de janeiro de 

2018. 

 
SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual – PROS 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A região 5 de Vila Velha é composta pelos 

seguintes bairros: 23 de Maio, Balneário de Ponta da 

Fruta, Barra do Jucu, Barramares, Brunela, Cidade da 

Barra, Intergalos I, II, Jabaeté, João Goulart, Morada 

da Barra, Normília da Cunha, Nova Ponta da Fruta, 

Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Riviera da Barra, 

Santa Paula I e II, São Conrado, Terra Vermelha, 

Ulisses Guimarães.  
Esta região tem aproximadamente setenta mil 

moradores, com expectativa de crescimento ainda 

maior populacional. Os cidadãos que ali residem são 

prejudicados por não terem de forma eficiente a 

prestação de muitos serviços públicos, como 

saneamento básico e hospital.  

 Por ser de baixa renda a população depende 

totalmente do atendimento público de saúde e precisa 

deslocar-se para os dois hospitais públicos de Vila 

Velha, que são de pequeno porte e atendem outros 

municípios da grande Vitória.  

Desta forma, diante da inexistência de rede 

de saúde pública que seja ofertada aos moradores 

desses bairros carentes, solicitamos que seja 

construído um hospital geral na Região 5 de Vila 

Velha. 

Preocupado com este problema é que 

apresentamos esta proposição à Mesa Diretora, para 

que a acolha e a encaminhe ao Poder Executivo,  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 016/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

165 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 017/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Esmael de Almeida, no uso de 

suas atribuições regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 

174, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Paulo Hartung, a seguinte: 
 

Instalação de torre de telefonia e 

internet 3g móvel no Distrito de 

Monte Carmelo do Rio Novo, no 

município de Alto Rio Novo/ES, o 

acesso facilitará a comunicação dos 

moradores melhorando na qualidade 

de vida rural. 

 

Palácio Domingos Martins, 23 de janeiro de 

2018. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No Distrito de  Monte Carmelo do Rio Novo, 

no município de Alto Rio Novo no Espírito Santo, 

existe a necessidade de instalação de torre de 

telefonia e internet móvel para que possa facilitar a 

comunicação da população. Hoje, a internet é de 

suma importância para qualquer população, seja ela 

urbana ou rural. O Distrito de Monte Carmelo do Rio 

Novo vem sendo prejudicada pela falta de facilidade 

em se comunicar, então é viável a instalação da torre 
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para que os moradores possam ser beneficiados com 

os serviços de internet. 

O sinal da internet será muito importante 

para estes moradores, que podem se utilizar de 

aplicativos que facilitam o dia-dia, tanto na educação 

dos filhos quanto na saúde e, nas demais coisas que 

são necessárias para o uso diário. 

 

166 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 018/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Esmael de Almeida, no uso de 

suas atribuições regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 

174, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Paulo Hartung, a seguinte: 
 

Instalação de torre de telefonia e 

internet 3g móvel no Distrito de 

Córrego dos Monos, no município 

de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o 

acesso facilitará a comunicação dos 

moradores melhorando na qualidade 

de vida rural. 
 

Palácio Domingos Martins, 23 de janeiro de 

2018. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No Distrito de Córrego dos Monos, no 

município de Cachoeiro de Itapemirim no Espírito 

Santo, existe a necessidade de instalação de torre de 

telefonia e internet móvel para que possa facilitar a 

comunicação da população. Hoje, a internet é de 

suma importância para qualquer população, seja ela 

urbana ou rural. O Distrito de Córrego dos Monos 

vem sendo prejudicado pela falta de facilidade em se 

comunicar, então é viável a instalação da torre para 

que os moradores possam ser beneficiados com os 

serviços de internet. 

 

O sinal da internet será muito importante 

para estes moradores, que podem se utilizar de 

aplicativos que facilitam o dia-dia, tanto na educação 

dos filhos quanto na saúde e, nas demais coisas que 

são necessárias para o uso diário. 

167 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 019/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Esmael de Almeida, no uso de 

suas atribuições regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 

174, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Paulo Hartung, a seguinte: 
 

Instalação de torre de telefonia e internet 3g 

móvel no Distrito de Gruta, no município de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acesso facilitará a 

comunicação dos moradores melhorando na 

qualidade de vida rural. 

 

Palácio Domingos Martins, 23 de janeiro de 

2018. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No Distrito de Gruta, no município de 

Cachoeiro de Itapemirim no Espírito Santo, existe a 

necessidade de instalação de torre de telefonia e 

internet móvel para que possa facilitar a comunicação 

da população. Hoje, a internet é de suma importância 

para qualquer população, seja ela urbana ou rural. O 

Distrito de Gruta vem sendo prejudicado pela falta de 

facilidade em se comunicar, então é viável a 

instalação da torre para que os moradores possam ser 

beneficiados com os serviços de internet. 

O sinal da internet será muito importante 

para estes moradores, que podem se utilizar de 

aplicativos que facilitam o dia-dia, tanto na educação 

dos filhos quanto na saúde e, nas demais coisas que 

são necessárias para o uso diário. 

 

168 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 020/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Esmael de Almeida, no uso de 

suas atribuições regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 
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174, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Paulo Hartung, a seguinte: 
 

Instalação de torre de telefonia e 

internet 3g móvel no Distrito de 

Desengano, no município de 

Linhares/ES, o acesso facilitará a 

comunicação dos moradores 

melhorando na qualidade de vida 

rural. 

 

Palácio Domingos Martins, 23 de janeiro de 

2018. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No Distrito de Desengano, no município de 

Linhares no Espírito Santo, existe a necessidade de 

instalação de torre de telefonia e internet móvel para 

que possa facilitar a comunicação da população. 

Hoje, a internet é de suma importância para qualquer 

população, seja ela urbana ou rural. O Distrito de 

Desengano vem sendo prejudicado pela falta de 

facilidade em se comunicar, então é viável a 

instalação da torre para que os moradores possam ser 

beneficiados com os serviços de internet. 

O sinal da internet será muito importante 

para estes moradores, que podem se utilizar de 

aplicativos que facilitam o dia-dia, tanto na educação 

dos filhos quanto na saúde e, nas demais coisas que 

são necessárias para o uso diário. 

 

169 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 021/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Esmael de Almeida, no uso de 

suas atribuições regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 

174, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Paulo Hartung, a seguinte: 

 

Instalação de torre de telefonia e 

internet 3g móvel no Distrito de 

Araçatiba, no município de 

Viana/ES, o acesso facilitará a 

comunicação dos moradores 

melhorando na qualidade de vida 

rural. 

Palácio Domingos Martins, 23 de janeiro de 

2018. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No Distrito de Araçatiba, no município de 

Viana no Espírito Santo, existe a necessidade de 

instalação de torre de telefonia e internet móvel para 

que possa facilitar a comunicação da população. 

Hoje, a internet é de suma importância para qualquer 

população, seja ela urbana ou rural. O Distrito de 

Araçatiba vem sendo prejudicado pela falta de 

facilidade em se comunicar, então é viável a 

instalação da torre para que os moradores possam ser 

beneficiados com os serviços de internet. 

O sinal da internet será muito importante 

para estes moradores, que podem se utilizar de 

aplicativos que facilitam o dia-dia, tanto na educação 

dos filhos quanto na saúde e, nas demais coisas que 

são necessárias para o uso diário. 

 

170 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 022/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Esmael de Almeida, no uso de 

suas atribuições regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 

174, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Paulo Hartung, a seguinte: 

 

Instalação de torre de telefonia e 

internet 3g móvel no Distrito de 

São Jorge da Barra Seca, no 

município de Vila Valério/ES, o 

acesso facilitará a comunicação dos 

moradores melhorando na qualidade 

de vida rural. 

 

Palácio Domingos Martins, 23 de janeiro de 

2018. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No Distrito de São Jorge da Barra Seca, no 

município de Vila Valério no Espírito Santo, existe a 

necessidade de instalação de torre de telefonia e 

internet móvel para que possa facilitar a comunicação 
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da população. Hoje, a internet é de suma importância 

para qualquer população, seja ela urbana ou rural. O 

Distrito de São Jorge da Barra Seca vem sendo 

prejudicado pela falta de facilidade em se comunicar, 

então é viável a instalação da torre para que os 

moradores possam ser beneficiados com os serviços 

de internet. 

O sinal da internet será muito importante 

para estes moradores, que podem se utilizar de 

aplicativos que facilitam o dia-dia, tanto na educação 

dos filhos quanto na saúde e, nas demais coisas que 

são necessárias para o uso diário. 

 

171 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 023/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Esmael de Almeida, no uso de 

suas atribuições regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 

174, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Paulo Hartung, a seguinte: 

 

Instalação de torre de telefonia e 

internet 3g móvel no Distrito de 

Queimado, no município de 

Serra/ES, o acesso facilitará a 

comunicação dos moradores 

melhorando na qualidade de vida 

rural. 

 

Palácio Domingos Martins, 23 de janeiro de 

2018. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No Distrito de Queimado, no município de 

Serra no Espírito Santo, existe a necessidade de 

instalação de torre de telefonia e internet móvel para 

que possa facilitar a comunicação da população. 

Hoje, a internet é de suma importância para qualquer 

população, seja ela urbana ou rural. O Distrito de 

Queimado vem sendo prejudicado pela falta de 

facilidade em se comunicar, então é viável a 

instalação da torre para que os moradores possam ser 

beneficiados com os serviços de internet. 

O sinal da internet será muito importante 

para estes moradores, que podem se utilizar de 

aplicativos que facilitam o dia-dia, tanto na educação 

dos filhos quanto na saúde e, nas demais coisas que 

são necessárias para o uso diário. 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação as Indicações n.
os

 017/2018, 

018/2018, 019/2018, 020/2018, 021/2018, 022/2018, 

023/2018. 

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

172 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 024/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com base nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 
INSTALAÇÃO DE UMA TORRE 

DE CELULAR MOVEL PARA O 

DISTRITO DA GRUTA EM 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 
 

Palácio Domingos Martins, em 30 de janeiro 

de 2018. 

 
PASTOR MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A instalação de uma torre de celular móvel 

para o Distrito da Gruta vai facilitar a comunicação 

dos moradores, visto que nos dias atuais, no qual 

estamos a todo instante conectados e cercados de 

tecnologias, o referido local ainda possui dificuldade 

na comunicação, principalmente pela falta de sinal de 

telefone móvel. Por este motivo a população acaba 

sendo prejudicada, até mesmo em momentos que 

existe a necessidade de comunicação para conseguir 

atendimento de urgência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 024/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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173 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 025/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

Referência: Criação de Escola Militar Estadual. 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso 

VIII e 174 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, que seja 

encaminhada ao Exmo. Senhor Paulo César Hartung 

Gomes, Governador do Estado do Espírito Santo a 

INDICAÇÃO da seguinte matéria:  

 

- Criação de uma Escola Militar 

Estadual no Estado do Espírito 

Santo. 

 

Senhor Governador, 

 

O direito à educação foi consagrado em 

nossa Constituição Federal como um direito social 

(artigo 6º da CF/88), ratificado em seu art. 205, 

segundo o qual a educação é um direito de todos e 

um dever do Estado e da família. 

É válido ressaltar, igualmente, que o ensino 

de qualidade é uma garantia constitucional (art. 206, 

VII, CF), razão pela qual a entidade estatal não deve 

amealhar esforços para a melhoria do ensino, objeto 

da presente proposição. 

Partindo destas premissas, importa frisar que 

a implantação de escola militar no estado tem como 

objetivo levar aos seus alunos a descoberta das 

próprias potencialidades, a autorrealização, a 

qualificação para o trabalho além de prepara-los para 

a vida como cidadãos, educados conforme valores, 

costumes e tradições do exército brasileiro. 

O Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) 

é estruturado por treze colégios militares. Encontra-se 

sob o controle da Diretoria de Educação Preparatória 

e Assistencial, por sua vez subordinada 

ao Departamento de Educação e Cultura do 

Exército - DECEX (anteriormente Departamento de 

Ensino e Pesquisa - DEP). O SCMB é um subsistema 

de ensino do Exército Brasileiro que tem como 

objetivo promover grande parte da Educação 

Básica (Ensino Fundamental II e Médio).   

Atualmente, existem vários Colégios 

Militares implantados pelo país, sendo escolas de 

referência nacional, como as existentes nos estados 

de Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, 

Pernambuco, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e 

outros.  

Ainda deve ser ressaltado que no ano de 

2015 o Colégio Militar de Goiás foi a única Escola 

Estadual do Brasil contemplada pelo Prêmio 

Nacional de Educação Fiscal, fato este que apenas 

ratifica a qualidade de ensino das instituições 

Militares. 

A criação da Escola Militar ora postulada, 

trará novas oportunidades aos jovens, favorecendo o 

aprendizado com soluções inovadoras, e contribuindo 

para que as vidas desses jovens sejam transformadas. 

Isto porque tais instituições de ensino valorizam a 

meritocracia, além de estipularem uma disciplina 

rígida, com noções de hierarquia, cidadania e 

respeito.  

Os números não deixam dúvidas sobre o 

potencial dos alunos dessas instituições: dos 20 

colégios brasileiros com os melhores resultados no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb), nove são militares. No Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio), entre os 20 mais bem 

posicionados, cinco seguem a mesma linha. 

Desta forma, a criação de uma escola militar 

em nosso Estado, além de valorizar a educação, ainda 

atuará como forte instrumento para a criação de 

cidadãos melhores e capazes de obedecer a critérios 

de disciplina, hierarquia e responsabilidade. 

Assim, cientes da seriedade e 

responsabilidade que tem caracterizado a atuação de 

Vossa Excelência no Executivo Estadual, 

agradecemos antecipadamente o acolhimento desta 

indicação e aproveitamos para renovar os protestos 

de elevada estima e consideração. 

Este, portanto, é o fundamento de nossa 

indicação. 

 

Sala das Sessões, 25 de janeiro de 2018. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual (PROS) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 025/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

174 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 026/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, do Regimento Interno, aprovados 

pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, requer que 

seja encaminhada ao Exmo. Governador do Estado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diretoria_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_Preparat%C3%B3ria_e_Assistencial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diretoria_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_Preparat%C3%B3ria_e_Assistencial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_e_Cultura_do_Ex%C3%A9rcito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_e_Cultura_do_Ex%C3%A9rcito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ensino_e_Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ensino_e_Pesquisa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_B%C3%A1sica
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do Espírito Santo, Dr. Paulo César Hartung, a 

seguinte 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, reiterar a V.Exa. a 

Indicação nº 1731, para que o 

Governo do Estado determine à 

Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca 

que viabilize a manutenção com o 

recapeamento asfáltico da estrada 

projeto “Caminhos do Campo” que 

liga a comunidade de Córrego Boa 

Vista, conhecido Córrego de 

Carangolas até o centro de  Ibatiba, o 

asfalto se encontra todo danificado, 

prejudicando o escoamento da 

produção agrícola, colocando em 

risco a vida dos transeuntes que ali 

trafegam. 

 

Senhor Governador, 

 

A pavimentação asfáltica do trecho  

comunidade de Córrego Boa Vista, conhecida como 

Córrego de Carangolas até o centro de Ibatiba, do 

projeto caminhos do campo se encontra totalmente 

danificado. 

O recapeamento e a manutenção do asfalto 

vai facilitar muito a vida dos produtores rurais da 

região, além de alavancar a economia local, 

proporcionando melhores condições de 

trafegabilidade de todos os que ali passam todos os 

dias, em especial as 500 famílias que ali residem e 

necessitam de atendimento médico/hospitalar, de 

transporte de seus filhos para as escolas e o 

escoamento da produção agrícola, pois na região a 

maioria são produtores rurais.  

Somos sabedores que um dos problemas da 

sociedade moderna é a manutenção do homem do 

campo no campo. Para que essa fixação se realize é 

necessário levar ao interior condição para que a 

produção aconteça com um mínimo de perdas, com a 

manutenção das estradas, que ajuda muito a reduzir o 

custo do frete sem falar na melhoria da qualidade 

vida dos produtores rurais que ali trafegam todos os 

dias. 

Diante do exposto solicitamos a Vossa 

Excelência que atenda a solicitação dos moradores da 

comunidade Córrego Boa Vista, conhecido como 

Córrego de Carangolas, do Vereador Robertinho 

Magnético, desta deputada, pois o asfalto se encontra 

em péssimo estado de conservação, prejudicando a 

trafegabilidade dos moradores.  

 

Palácio Domingos Martins, 26 de janeiro de 

2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual – PMDB 

175 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 027/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174,do Regimento Interno, aprovados 

pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, requer que 

seja encaminhada ao Exmo. Governador do Estado 

do Espírito Santo, Dr. Paulo Cesar Hartung Gomes, a 

seguinte 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, reiterar a V.Exa. 

que o Governo do Estado determine 

a Secretaria de Saúde realize 

assinatura de convênio ou repasse de 

recurso para a Prefeitura municipal 

de Ibatiba para aquisição de uma 

ambulância, para atender  a 

comunidade de Santa Clara, 

localizada no município de Ibatiba. 

 

Senhor Governador, 

 

Para garantirmos aos nossos Cidadãos um 

atendimento de saúde que seja digno e de qualidade, 

é necessária a utilização de um de um transporte com 

segurança. O município de Ibatiba em especial a 

comunidade de Santa Clara está necessitando de uma 

ambulância para o transporte de seus pacientes para a 

sede do município e para outras regiões. No entanto, 

não podemos esquecer que a contínua expansão de 

nossa atividade exige a precisão e a definição do 

sistema de formação de quadros que correspondam ás 

necessidades, principalmente no que diz respeito à 

qualidade da saúde oferecida a nossa população.  

O Município de Ibatiba possui hoje uma 

população de 25.567 habitantes, a comunidade de 

Santa Clara hoje com uma população de mil 

habitantes, necessita de uma ambulância, em Ibatiba 

existe um déficit muito grande em relação às 

demandas destes e que precisa urgentemente ser 

sanado, por isso tem procurado junto a diversos 

órgãos e autoridades a destinação de recursos 

financeiros para a aquisição de uma ambulância 

visando o transporte seguro, eficaz e digno a sua 

população, uma vez que o Município não dispõe 

atualmente de recursos suficientes para aquisição 

deste.  

A luta por uma saúde pública gratuita no 

Brasil remonta de décadas. A Constituição de 1988 

estabeleceu um importante marco a caminho dessa 

conquista com o surgimento do SUS - Sistema Único 

de Saúde. O SUS é considerado um dos maiores 

sistemas públicos de saúde do mundo, e garante o 
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direito à saúde como um “direito de todos” e “dever 

do Estado”.  

Este direito foi regulamentado pela Lei nº. 

8.080/1990, que define o atendimento público da 

saúde e que estabelece cinco princípios básicos que 

orientam o sistema: a universalidade, a integralidade, 

a equidade, a descentralização e a participação 

popular, esta consolidada pela Lei 8.142/1990, que 

imprimiu ao SUS uma de suas principais 

características: o controle social, ou seja, a 

participação dos usuários (população) na gestão do 

serviço atraves dos Conselhos e Conferências de 

Saúde. 

Considerando que o transporte de pacientes 

através de ambulâncias, com os equipamentos 

necessários e competente classificação, está 

devidamente estabelecido pelas Resoluções CFM nº 

1.671/2003 e nº 1.596/2000 (transporte aeromédico), 

além de normatização  específica do Ministério da 

Saúde. 

Considerando que a parceria com o Governo 

do Estado é muito importante porque  o município de 

Ibatiba esta sofrendo com a  seca e quase todos os  

recursos do município, que são poucos, estão sendo 

direcionados para minimizar os efeitos da estiagem. 

 

Face o exposto apresentamos a presente 

indicação, que é uma solicitação dos moradores da 

comunidade de Santa Clara, Ibatiba, do Vereador 

Roberto Luiz Chaves (Robertinho Magnético) e desta 

deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, 25 de janeiro de 

2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

176 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 028/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, do Regimento Interno, aprovados 

pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, requer que 

seja encaminhada ao Exmo. Governador do Estado 

do Espírito Santo, Dr. Paulo Cesar Hartung Gomes, a 

seguinte 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, indicar a V.Exa. 

que o Governo do Estado determine 

a Secretaria de Estado da 

Agricultura, elaboração de Projeto e 

implantação da Energia Produtiva 

Trifásica na comunidade de 

Rodrigues, localizada no município 

de Ibatiba. 

 

Senhor Governador,  

 

A eletrificação rural constitui elemento de 

fundamental importância  para   o  

aumento da produção e aprimoramento do 

produto agrícola que consequentemente resulta num 

melhor nível de vida para o agricultor. Com novas e 

modernas tecnologias à disposição, o produtor rural 

tem a propriedade valorizada e pode buscar 

alternativas agrícolas para aumentar  

sua renda liquida e gerar empregos, além de 

estimular o mercado de produtos industrializados. 

Nas últimas décadas, o país tem observado 

uma constante migração da população rural para as 

áreas urbanas em busca de melhores perspectivas de 

trabalho e qualidade de vida.  

O setor industrial passou a ter um 

crescimento e uma importância econômica maior que 

o setor rural e, consequentemente o atendimento à 

indústria e à população urbana, na década de 70, 

passaram a ser prioridade dos governos. Somados a 

estes fatores, o modelo de geração de energia em 

grandes usinas e transmissão em grandes potências a 

longas distâncias, diretamente aos grandes 

consumidores, ou seja, os aglomerados urbanos e 

indústrias, acabou excluindo o atendimento aos 

pequenos consumidores rurais, com baixo poder 

aquisitivo, que vivem em áreas dispersas. Entretanto, 

a energia produtiva rural é um importante fator 

indutor do desenvolvimento humano, econômico e 

social, com impactos que ultrapassam as fronteiras 

das comunidades rurais. 

A eletrificação, enquanto meio para o 

desenvolvimento, está inserida numa rede 

caracterizada por relações de dependência, reforço 

mútuo e loops de realimentação entre os seus 

componentes. Além dos benefícios evidentes para a 

população rural, com possibilidade de maior nível de 

conforto, satisfação, acesso a meios de comunicação 

e informação, mecanização agrícola e consequente 

melhoria da produtividade agrícola, este setor 

impulsiona a cadeia produtiva industrial (cada R$ 

1,00 investido em eletrificação rural gera R$ 3,00 ao 

longo da cadeia produtiva -  Banco Mundial, Gazeta 

Mercantil, 1999), aumenta o consumo de bens 

duráveis por esta população. Para o setor público, a 

eletrificação auxilia o processo de fixação do homem 

no campo, o que desonera o Estado nos seus gastos 

públicos com diminuição dos custos com infra-

estrutura urbana (mais cara que a rural) nos já 

inchados centros urbanos; diminui o desemprego nos 

grandes centros e gera empregos no setor rural. Dessa 

forma, a eletrificação rural combinada com um 

efetivo programa de gestão econômica dos espaços 

rurais, propiciam o desenvolvimento e a alavancagem 

do setor agrícola no interior dos municípios. 
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Com novas e modernas tecnologias à 

disposição, o produtor rural tem a propriedade 

valorizada e pode buscar alternativas agrícolas para 

aumentar sua renda líquida e gerar empregos, além de 

estimular o mercado de produtos industrializados.  

A chegada da eletricidade propicia a 

introdução de inovações tecnológicas sendo um fator 

decisivo para a viabilização da irrigação da lavoura, a 

drenagem de áreas inundadas, a conservação de 

produtos e o processamento das colheitas, resultando 

em maior produtividade agrícola e qualidade dos 

processos produtivos, permitindo a produção de bens 

de maior valor agregado, revertendo-se em aumento 

da renda do agricultor rural. 

Os programas de energia produtiva têm 

contribuído significativamente para atender à 

necessidade de acesso à energia elétrica do campo, 

evitando o êxodo rural e mantendo o homem no 

campo, com isso, melhorando suas condições de vida 

e aumentando a produção de alimentos. Isto significa 

inclusão social através da infra-estrutura de serviços 

básicos, recuperação de áreas ambientais degradadas, 

manutenção e criação de oportunidades de trabalho e 

geração de renda, permitindo o desenvolvimento da 

agroindústria. 

Diante do exposto é que apresentamos a 

presente Indicação, solicitando energia mais 

produtiva  trifásica para a comunidade de Rodrigues 

com  600 habitantes, localizada no município de 

Ibatiba, uma reivindicação dos habitantes da 

comunidade, do Vereador eleito Roberto Luiz Chaves 

(Robertinho Magnético) e desta deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, 25 de janeiro de 

2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

177 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 029/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174,DO Regimento Interno, aprovado 

pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, requer que 

seja encaminhada ao Exmo. Governador do Estado 

do Espírito Santo, Dr. Paulo Cesar Hartung Gomes, a 

seguinte 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, reiterar a V.Exa. a 

Indicação nº 976/2016, para que  o 

Governo do Estado  através da 

Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura, 

viabilize a construção de Ponte no 

Córrego de São João do Meriti, 

Ponte Alzira Ribeiro do Orci, 

localizado no município de Ibatiba.  

 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista que é uma obra de suma importância para o 

distrito de São José do Meriti, é um grande produtor 

de café daquela região, além de atender os anseios da 

comunidade que luta há anos por este benefício. 

A construção da Ponte vai alavancar 

economia local, dando melhores condições aos 

produtores rurais, facilitando a escoação da produção 

rural, o ir e vir dos pedestres, sem falar dos ciclistas 

que estão utilizando o trecho em face da Rota 

Imperial. 

Somos sabedores que um dos problemas da 

sociedade moderna é a manutenção do homem do 

campo no campo. Para que essa fixação se realize é 

necessário levar ao interior condição para que a 

produção aconteça com um mínimo de perdas e as 

facilidades decorrentes do progresso sejam acessadas. 

Após o encaminhamento da indicação a 

Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura, gostaríamos da manifestação quanto 

nossa indicação. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação que é um sonho 

dos agricultores familiares do distrito de São José do 

Meriti, dos turistas, da população de Ibatiba, do 

Vereador eleito Robertinho Magnético e desta 

deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, em 10 de janeiro 

de 2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual- PMDB 

 

178 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 030/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, do Regimento Interno, aprovados 

pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, requer que 

seja encaminhada ao Exmo. Governador do Estado 

do Espírito Santo, Dr.  Paulo Cesar Hartung Gomes , 

a seguinte 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, reiterar a V.Exa. a 

Indicação 474/2017, para  que o 
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Governo do Estado via a Secretaria 

de Estado da Agricultura elabore 

Projeto e construção de Caminhos do 

Campo da BR 262  km152X São 

José do Meriti no município de 

Ibatiba, uma extensão de 1,5Km. 

para escoamento da produção de 

Café, fortalecimento do 

Agroturismo. 

 

Tal solicitação se faz necessária tendo em 

vista que é uma obra de suma importância para o 

município de Ibatiba e a comunidade de São João do 

Meriti, melhorando o escoamento da produção 

agrícola e reduzindo os custos e as perdas dos 

produtos perecíveis, sem falar que vai fortalecer o 

agroturismo, e o escoamento da produção do café, 

melhorando ainda a mobilidade de milhares de 

pessoas que necessitam a utilização da via para 

buscar atendimento médico/hospitalar, as escolas e 

outros. 

Somos sabedores que um dos problemas da 

sociedade moderna é a manutenção do homem no 

campo. Para que essa fixação se realize é necessário 

levar ao interior condição para que a produção 

aconteça com um mínimo de perdas e as facilidades 

decorrentes do progresso sejam acessadas. 

Foi nesse trecho que ocorreu um acidente 

com uma funcionária pública Estadual que estava na 

comitiva de Vossa Excelência quando em visita para 

inauguração de obras no município de Ibatiba no ano 

passado. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação, que é uma 

solicitação dos moradores daquela comunidade e do 

Vereador Robertinho Magnético. 

 

Palácio Domingos Martins, 15 de janeiro de 

2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

179 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 031/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, do Regimento Interno, aprovados 

pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, requer que 

seja encaminhada ao Exmo. Governador do Estado 

do Espírito Santo, Dr. Paulo Cesar Hartung, a 

seguinte 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, indicar a V.Exa. 

que o Governo do Estado via a 

Secretaria de Estado da Agricultura e 

Pesca, viabilize aquisição de uma  

máquina Retroescavadeira 

Hidráulica, para atender a 

Associação Comunitária Córrego o 

Aventureiro, Associação do Córrego 

do Burro Frouxo e Associação 

Córrego de Santa Rosa, todas 

localizadas no município de Irupi.  

 

Senhor Governador,  

 

A Associação Comunitária Córrego o 

Aventureiro, Associação do Córrego do Burro 

Frouxo e Associação Córrego de Santa Rosa, todas 

localizadas no município de Irupi, são compostas por 

sócios que tem na sua fonte de renda o café.  

Como em toda pequena propriedade rural de 

agricultura familiar, o custo de produção se torna alto 

e inviável, quando não buscam os meios tecnológicos 

e ferramentas existentes. Assim, no anseio de 

melhorar a qualidade do pr4oduto (café) e a renda 

dos agricultores, e melhor atender o pequeno 

produtor para a próxima safra em 2018/2019. 

A solicitação da retroescavadeira hidráulica 

pelas Associações acima descritas deve-se ao fato de 

ter que realizar diversos serviços, melhor atender os 

pequenos produtores que compõem as Associações, 

bem como os demais produtores das comunidades, 

melhorando a qualidade dos carreadores nas lavouras 

do café e diante da crise hídrica o equipamento 

auxiliará na construção de caixa secas para captação 

e armazenamento de água, proporcionando 

preservação do meio ambiente, aumentando a 

qualidade de vida dos habitantes. 

Assim a aquisição desse equipamento 

atenderá aos munícipes, aos produtores rurais de 

pequeno porte trazendo melhorias como incremento 

de novas tecnologias, facilitando a execução do 

trabalho no campo e ampliando sua capacidade de 

produção e assim gerando qualidade de vida, o que 

acarretará na diminuição do êxodo rural. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação, solicitação do 

Presidente da Associação Comunitária Córrego do 

Aventureiro Sr. Rogério Batista da Costa, do 

Vereador Roberto Magnético de Ibatiba que conhece 

a necessidade da Associação dos associados e dessa 

deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, 19 de janeiro de 

2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 



161 

180 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 032/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, do Regimento Interno, aprovado 

pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, requer que 

seja encaminhada ao Exmo. Sr. Governador do 

Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo Cesar Hartung 

Gomes, a seguinte 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, reiterar a V.Exa. 

que  o Governo do Estado através da 

Secretaria de Estado de Esporte e 

Lazer, viabilize  a construção de uma 

Quadra Poliesportiva coberta na 

comunidade de Perdido, localizada 

no município de Ibatiba. 

 

Senhor Governador, 

 

A construção da Quadra Poliesportiva na 

comunidade de Perdido, município de Ibatiba, vai 

prestar relevantes serviços à comunidade local, 

atendendo o anseio dos alunos e da comunidade, 

tirando os jovens das ruas e das drogas, 

proporcionando aos alunos, professores e 

comunidade escolar um ambiente para práticas de 

recreação e atividades esportivas. 

A quadra poliesportiva amplia as 

possibilidades do trabalho pedagógico desenvolvido 

na unidade de ensino. Esse espaço poderá ser palco 

de apresentações artísticas e culturais, pois ela é uma 

extensão da escola.  

É uma alternativa de esporte e lazer para os 

que residem no bairro. Dessa forma, a relação da 

escola com pais de alunos e moradores será mais 

interativa e as pessoas perceberão que esse espaço 

também é deles e, como tal, precisa ser cuidado.  

Após o encaminhamento da indicação a 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer  gostaríamos 

da manifestação quanto à nossa indicação. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação que 

representará uma opção de lazer, esporte, saúde e 

cultura para os jovens do município, principalmente 

neste momento que o município atravessa grave 

problemas com as drogas. 

Esta Indicação é uma reinvindicação da 

Associação Comunitária dos Agricultores Familiares 

da Comunidade de Perdido, Ibatiba, do Vereador 

eleito Roberto Luiz  Chaves (Robertinho Magnético) 

e desta deputada. 

Palácio Domingos Martins, em 29 de janeiro 

de 2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 033/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, do Regimento Interno, aprovados 

pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, requer que 

seja encaminhada ao Exmo. Governador do Estado 

do Espírito Santo, Dr. Paulo Cesar Hartung, a 

seguinte 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, indicar a V.Exa. 

que  o Governo do Estado determine 

a  Secretaria de  Estado da Educação 

que viabilize e faça um estudo sobre  

melhorias no pátio da escola 

EMEIEF “Paulino Rocon”, 

localizada no município de Santa 

Teresa, atende 224 alunos, sendo 38 

da Educação Infantil e 48 da 

Educação Integral. Considerando que 

os alunos da Educação Infantil não 

tem um parque infantil na escola 

para as atividades diárias necessárias 

a primeira etapa da Educação Básica, 

assim como calçamento. Foto anexa. 

 

Senhor Governador, 

 

A escola é um locus fundamental de 

educação para a cidadania, de uma importância cívica 

fundamental, não como uma “antecâmara para a vida 

em sociedade”, mas constituindo o primeiro degrau 

de uma caminhada que a família e a comunidade 

enquadram. 

A escola fornece um horizonte mais amplo 

no qual a criança ou o jovem inscrevem as suas vidas. 

Daí a importância da educação, da responsabilidade e 

a necessidade do compromisso social com a 

construção de escolas. 

A Escola  EMEIEF “Paulino Rocon”  atende 

224 alunos, sendo 38 da Educação Infantil e 48 da 

Educação Integral. Considerando que os alunos da 

Educação Infantil não tem um parque infantil na 

escola para as atividades diárias necessárias a 

primeira etapa da Educação Básica. A melhoria no 

pátio da escola vai facilitar muito a circulação da 

comunidade escolar, como o atendimento a 
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necessidades educacionais, com calçamento e 

construção de um parquinho com brinquedos.  

Neste sentido, contamos com a colaboração 

do Estado na reinvindicação contida nesta Indicação, 

pois irá refletir de forma extremamente positiva na 

vida dos 224 alunos da EMEIEF “Paulino Rocon”. 

Esta é uma reivindicação dos 224 alunos, da 

Diretora Maria Aparecida Uliana Madalon, dos pais e 

dessa deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, em 02 de janeiro 

de 2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual –PMDB 

 

182 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 034/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, do Regimento Interno, aprovados 

pela Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, requer que 

seja encaminhada ao Exmo. ao Exmo. Governador do 

Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo Cesar Hartung 

Gomes, a seguinte 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, indicar a V.Exa. 

que  o Governo do Estado determine 

a Secretaria de  Estado de 

Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca, através do 

projeto caminhos do campo, viabilize 

elaboração de projeto para a 

pavimentação asfáltica e a drenagem 

de aproximadamente 03 km, do 

trecho que tem como referência a 

Loja Sthil, localizada na comunidade 

de São Bento, próximo à 

comunidade Lageado, pertencente ao 

distrito de Santo Antônio de Muqui 

com prosseguimento até o distrito de 

São Pedro do Itabapoana e o distrito 

de Conceição do Muqui, localizados 

no município de Mimoso do Sul. 

 

Senhor Governador, 

 

A indicação que ora apresentamos é um 

apelo dos habitantes dos distritos de  

Santo Antônio de Muqui, São Pedro do 

Itabapoana e do distrito de Conceição de Muqui, 

localizados em Mimoso do Sul, Vereadora Glorinha e 

a Associação de Produtores de Lageado e Areia 

Branca. 

A reivindicação vai melhorar a distância 

entre os produtores rurais, na comercialização dos 

produtos da região, pois, terão acesso aos preços de 

seus produtos e insumos, permitindo assim uma 

melhor negociação com os intermediários na venda 

direta de seus produtos. 

A pavimentação asfáltica vai facilitar muito a 

vida dos produtores rurais daquela região, além de 

alavancar a economia local, proporcionando 

melhores condições de trafegabilidade a todos. 

Também aos 7.000 mil habitantes que ali residem 

necessitam de atendimento médico/hospitalar, de 

transporte de seus filhos para as escolas e, ainda, do 

escoamento da produção agrícola, vai melhorar muito 

a vida de todos os que ali trafegam, pois, quando 

chove as águas que desce do trecho acima citado, 

invade a estrada prejudicando a trafegabilidade dos 

moradores e do escoamento da produção agrícola. 

Com a realização do Projeto Caminhos do 

Campo nesta região, vai reduzir os custos e as perdas 

da produção agrícola, fortalecendo a agricultura 

familiar dos distritos que é de produção de leite e 

café, viabilizando o desenvolvimento econômico da 

região. 

Somos sabedores que um dos problemas da 

sociedade moderna é a manutenção do homem do 

campo no campo. Para que essa fixação se realize é 

necessário levar ao interior condição para que a 

produção aconteça com um mínimo de perdas e as 

facilidades decorrentes do progresso sejam acessadas. 

Esta é uma reivindicação dos 7.000 mil 

habitantes das comunidades de São Bento, próximo à 

comunidade Lageado, pertencente ao distrito de 

Santo Antônio de Muqui, o distrito de São Pedro do 

Itabapoana e o distrito de Conceição do Muqui, da 

Vereadora Glória Torres Marquês e desta Deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, em 23 de janeiro 

de 2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação as Indicações n.
os

 026/2018, 

027/2018, 028/2018, 029/2018, 030/2018, 031/2018, 

032/2018, 033/2018, 034/2018. 

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

183 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
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INDICAÇÃO N.º 035/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, 

com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

- Cobertura da quadra poliesportiva, 

troca das janelas e reforma da rede 

elétrica da EEEFM Francisco 

Nascimento – Bairro Castelândia, 

Serra/ES. 

 

Sala das Sessões, em 05 de fevereiro de 

2018. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual – PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O município da Serra com 553,5km², possui 

476.428 habitantes aproximadamente, é o município 

mais populoso do Espírito Santo cortado pela BR 

101, e muito conhecido por suas praias, montanhas, 

indústrias, comércio e outros.  

Tal indicação tem por objetivo atender uma 

demanda da comunidade escolar, onde se faz 

necessário a cobertura da quadra poliesportiva, pois 

atualmente os alunos exercem suas atividades 

esportivas  expostos ao tempo, bem como a troca das 

janelas danificadas pela maresia e a reforma da rede 

elétrica da EEEFM Franscisco Nascimento, 

localizada no bairro Castelândia / Jacaraípe. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 035/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Não há mais Expediente a ser lido. 

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME CÓPIAS ENVIADAS 

PELOS RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Não havendo mais Expediente a ser lido, 

passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur, primeiro orador inscrito. 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Até que o Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur chegue à tribuna, tratarei de 

um caso importante. Não sei se foi falado, no início, 

sobre o falecimento do senhor Lino, pai do José 

Arimathea. Foi pedido um minuto de silêncio? Então, 

gostaria de pedi-lo. Se o Senhor não puder fazê-lo 

agora, porque é horário dos oradores, mas que, ao 

final dessa fase, fizesse uma homenagem, com um 

minuto de silêncio, ao senhor Lino Santos Gomes, 

pai de nosso colega e procurador desta Casa, José 

Arimathea. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Defiro.  

Após a fase das Comunicações, 

concederemos um minuto de silêncio em memória do 

pai do nosso servidor Arimathea. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Pastor Marcos Mansur. 

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR – 

(PSDB) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, quero fazer as nossas saudações 

e os nossos cumprimentos pelo nosso primeiro 

discurso nesta tribuna, neste ano de 2018, nesta nossa 

nova legislatura. Cumprimentando toda a Mesa, 

quero cumprimentar os nossos nobres Deputados e 

Deputadas e nossos colaboradores da Casa. 

Aproveito também para cumprimentar a imprensa, os 

nossos telespectadores, os nossos internautas e 

cumprimentar sempre as pessoas que nos prestigiam 

na galeria desta Casa de Leis. Enfim, a nossa 

satisfação e a nossa alegria em retornar para mais um 

ano de atividades, pedindo as mais ricas e auspiciosas 

bênçãos do Senhor, nosso Deus, para que possa nos 

guardar e nos sustentar nesta jornada de 2018. 

Faço um destaque nesta minha primeira fala, 

que é positiva e de elogio a alguns municípios que 

observamos, neste período de verão, do litoral, 

principalmente do litoral Sul capixaba, que, de 

maneira muito ordeira e muito organizada, apesar de 

todas as dificuldades, souberam se portar e se pautar 

para um verão sem ocorrências negativas, muito pelo 

contrário, somente um saldo positivo: praias cheias, 

os turistas vieram, gostaram, colaboraram e 

aproveitaram aquilo que temos de melhor no estado 

do Espírito Santo, que são as nossas praias. Então os 

meus cumprimentos ao prefeito de Piúma, José 

Ricardo, porque apesar de todos os problemas e 

dificuldades que o município enfrenta, pode 

proporcionar aos turistas um verão dentro de uma 

satisfação muito boa.  

A mesma coisa aconteceu no município de 

Itapemirim. Cumprimento o prefeito Thiago e toda 

sua equipe e parabenizá-los, porque, em minha 

opinião, o município de Itapemirim se superou. O 

prefeito, doutor Thiago, com sua equipe, montou um 

verão muito bacana, além da infraestrutura da praia, 

fez uma programação muito agradável, muito bacana 
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e o nível de satisfação da população e dos turistas é 

muito grande. Além disso, o município recebeu no 

seu comércio, na sua rede hoteleira uma satisfação de 

retorno econômico muito grande, um saldo 

econômico muito positivo. Parabéns, doutor Thiago e 

sua equipe em Itapemirim. 

De igual maneira parabenizo o prefeito de 

Marataízes, o Tininho, que também, com sua equipe, 

superando as adversidades, os problemas, conseguiu 

proporcionar aos turistas um verão de tamanha 

envergadura e, também, com muitas programações 

que satisfez a todos os grupos e a todas as pessoas 

que participaram do verão em Marataízes. 

Parabenizo, também, a nossa prefeita 

Amanda Quinta, de Presidente Kennedy, que apesar 

das dificuldades que conhecemos de todos os 

municípios pode realizar um verão e receber seus 

turistas. Então, parabéns aos nossos prefeitos 

litorâneos. 

Termino mandando uma felicitação especial 

ao nosso grande prefeito, João Paganini, de Iconha, 

que recebeu, na semana passada, a aprovação das 

contas de 2016, fechando a aprovação dos quatro 

anos do primeiro mandato dele. Parabéns, prefeito 

João Paganini, pela sua organização, pela sua gestão 

e para toda sua equipe! 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Bruno Lamas) 

 

O Sr. Da Vitória − (PDT) – Senhor 

Deputado, parabenizo V. Ex.ª e me insiro no discurso 

de V. Ex.ª, porque esse prefeito realmente merece 

todo nosso aplauso e toda nossa atenção. Ele, 

realmente, é um homem de muita postura e de muita 

credibilidade.  

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR − 

(PSDB) – Parabéns, Iconha! Parabéns, João 

Paganini! 

 

A SR.ª PRESIDENTE − (RAQUEL 

LESSA − SD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO − (PDT) – 

Senhora Presidente Raquel Lessa, Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados, servidores da 

Casa, profissionais de imprensa, todos que nos 

assistem, boa-tarde! 

Confesso que senti saudade, Senhor 

Deputado José Esmeraldo, de estar nesta tribuna, mas 

quero começar a minha primeira fala deste ano 

legislativo para dizer que, vindo desse Governo, 

Senhor Deputado Sergio Majeski, não é novidade.  

No apagar das luzes e sem dar publicidade, 

foi feito um decreto do governador – Senhor 

Deputado Sergio Majeski, pasme com o que 

aconteceu – tirando o poder da Secont e da PGE de 

opinarem nos processos de contratação. É a farra para 

gastar mais de um bilhão de reais para comprar voto. 

Fizeram assim... Uma lei tirando o poder.  

Agora o secretário monta na sua Secretaria 

uma unidade de controle e não tem mais que se 

submeter à PGE e nem à Secont, Senhor Deputado 

Sergio Majeski. A Secont passou de um órgão de 

fiscalização para ser um órgão de repressão para 

perseguir os adversários, Senhor Deputado Bruno 

Lamas. Isso é o que não queremos no estado, Senhor 

Deputado Freitas. Agora estão dando sonífero ao 

Dobermann que criaram, porque o Dobermann 

começou a querer mordê-los. E o que é pior, qual foi 

a primeira secretaria que criou a unidade de controle 

para não ter que submeter mais nada à PGE e à 

Secont? A secretaria de armações e golpes, onde tem 

o secretário queridão, o Tatá Goela, o homem que 

está fazendo os horrores, e ninguém prende o sujeito 

no estado. Nunca se viu, Senhor Deputado Freitas, 

tanta bandalheira no Estado do Espírito Santo dentro 

de um governo.  

Concedo um aparte ao Senhor Deputado 

Freitas. 
 

O Sr. Freitas – (PSB) – Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, fiz questão de apartear V. Ex.ª 

para citar, porque V. Ex.ª já analisou, mas não citou, 

a primeira reunião do secretariado logo no terceiro 

dia de janeiro, dizendo para o secretariado, 

estimulando-os, de que agora precisa gastar e gastar 

rápido.  

Fico me perguntando por que passou três 

anos escondendo o dinheiro, submetendo a sociedade 

capixaba ao descaso do atendimento e agora tem seis 

meses de janeiro a junho para gastar e gastar rápido 

mais de um bilhão de reais? Se em fevereiro do ano 

passado duzentas pessoas precisaram ter a vida 

ceifada por conta de violência e não tinha gasolina 

para as viaturas, para as ambulâncias, não tinha 

recursos para a saúde, para a educação e agora tem 

dinheiro para fazer toda essa farra? É para gastar e 

gastar rápido. Estava na imprensa. Porque precisa 

colocar dinheiro para a eleição. Isto é um absurdo, 

não pode acontecer num governo republicano. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 
Acho que estamos num governo imperial, porque o 

estado é governado, é administrado por um 

imperador. Todo mundo sabe disso.  

Agora, as pessoas morrem e quando não são 

vítimas de assalto, Senhor Deputado Freitas, morrem 

porque não têm um médico; nos corredores, porque 

não têm medicamento. Porque é fraude em tudo 

quanto é setor desse governo. Estão roubando às 

escâncaras e ninguém faz nada.  

A questão das barragens, que denunciei 

quinze dias antes, logo depois as barragens 

começaram a cair, a primeira, a segunda. A barragem 

de Laginha já consumiu cinquenta por cento a mais 

do aditamento e está lá rachando. O que está 
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acontecendo neste estado? Agora, vinte e cinco 

milhões do Caminho do Campo.  

Queria que esse dinheiro todo fosse 

investido, mas um monte ali será para propina. 

Precisa ter o quê, uma operação pior que a Lava-Jato 

para passar este estado a limpo? Como um homem só 

coordena, e estou me referindo ao secretário de 

armações e golpes, um esquema de corrupção tão 

grande, Senhor Deputado Marcos Bruno, e ninguém 

faz nada neste estado?  

Mas, chegará a hora desse esquema, 

Senhores Deputados, cair. Quem também é conivente 

e passa a mão na cabeça é responsável. O cidadão já 

não aguenta mais não ter saúde e não ter segurança. 

Três anos sofrendo, a polícia sendo perseguida e 

agora o dinheiro que estava escondido aparece. Vão 

torrá-lo para comprar voto de uma maneira sem 

controle porque, direi, a Secont deixará de ser órgão 

de fiscalização e controle para ser um órgão de 

repressão. Está voltando aos velhos tempos, mas 

como tem gente que diz que cresceu assim, aprendeu 

assim e vai continuar assim...  

Obrigado, Senhora Presidente. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo. 

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) – 

Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, e aqueles que nos assistem pela TV 

Assembleia, TV Educativa, é importante porque 

nossa fala está sendo transmitida, tem milhares de 

pessoas nos assistindo e o povo não é bobo, é 

inteligente.  

Estivemos ontem junto ao governador Paulo 

Hartung. Dois terços da Assembleia Legislativa 

estavam lá, foi uma conversa agradável, importante, e 

ontem tive a convicção, e acredito que os demais 

Senhores Deputados também, que Paulo Hartung irá, 

no meu entender, disputar a reeleição para o governo 

do estado. 

Senhor Presidente, quero me referir à região 

de Ibatiba. As chuvas estão com muita intensidade e, 

naturalmente, as comunidades teriam uma 

dificuldade muito grande de sair ou chegar a suas 

casas, em função das estradas. Por isso, fazemos um 

apelo ao senhor Octaciano Neto, secretário de 

Agricultura, para que encaminhe máquinas que 

atendam os agricultores de três regiões importantes 

de Ibatiba, que foi um pedido feito pelo vereador 

Vanito a este Deputado. Cito as comunidades do 

Córrego dos Carangola, Santa Clara e Criciúma. São 

três comunidades do programa Caminhos do Campo.  

É importante que os agricultores, que moram, 

que lutam, que trabalham e que labutam a terra 

possam ter acesso a suas residências com mais 

facilidade, até mesmo porque, eles têm o produto da 

roça e eles utilizam essas estradas para trazê-los para 

a Ceasa para vender. Registro esse apelo ao senhor 

Octaciano, secretário de Agricultura, para que S. S.ª 

mande técnicos a esta região de Ibatiba. Repetirei 

novamente: Comunidades do Córrego dos Carangola, 

Criciúma e Santa Clara. Essas três comunidades 

precisam do apoio da Secretaria de Agricultura.  

Tenho certeza absoluta de que o senhor 

Octaciano encaminhará um técnico para que olhe e 

resolva o problema. Os munícipes têm que ter acesso 

às suas casas, sair delas e virem vender o seu 

produto. É fundamental esse trabalho da Secretaria de 

Agricultura e que seja feito o mais rápido possível, 

conforme pedido do nosso amigo vereador Vanito. 

Por último, concluindo o meu tempo de um 

minuto e seis segundos, informo que estaremos na 

região de Santa Leopoldina, quinta-feira, às 6h, com 

o Vavá Coutinho, nosso querido amigo e brilhante 

prefeito de Santa Leopoldina. Entregaremos a esse 

brilhante prefeito de Santa Leopoldina os 

equipamentos que prometemos. Cumprimos aquilo 

que prometemos. Com certeza, a coisa mais 

importante do político é a palavra; dar a palavra e 

cumpri-la. E todas as minhas são cumpridas porque 

tenho responsabilidade naquilo que falo e quem tem 

responsabilidade colhe os frutos. É por isso que 

entregaremos, na quinta-feira, depois de amanhã – 

porque hoje é terça –, uma pá carregadeira e um 

furgão para o nosso amigo Vavá, que utilizará essas 

máquinas em benefício dos agricultores da região de 

Santa Leopoldina.  

 

A SR.ª PRESIDENTE – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Da Vitória.  

 

O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Senhora 

Presidente Raquel Lessa, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, cumprimento em especial o 

Senhor Deputado José Esmeraldo, que me recebeu 

nesta tribuna, no primeiro discurso deste ano 

legislativo. 

Cumprimento toda a sociedade capixaba; os 

profissionais de imprensa que se fazem presentes; os 

nossos convidados; também a administração da 

Prefeitura de Vitória, tendo em vista que nesse final 

de semana foi protagonista ao receber muitos 

capixabas, muitos brasileiros, e também muitas 

pessoas de outros países que puderam conhecer um 

pouco mais do nosso Espírito Santo, da beleza da 

nossa capital, da nossa região, com o Carnaval de 

Vitória, que teve como slogan: O Carnaval do Brasil 

começa aqui. Não tinha lugar melhor para o Carnaval 

do que a nossa capital Vitória. 

A cada ano que passa a nossa cidade tem 

demonstrado que é uma verdadeira cidade do samba, 

da alegria, da felicidade e da organização. 

Durante esses dois dias de festejos, a 

organização esteve impecável, tanto por parte da 

prefeitura como por parte da Liga das Escolas de 

Samba. Cumprimento o nosso companheiro e amigo 
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Rogério e também o nosso amigo Júnior, que 

estiveram à frente dessa organização. 

Os desfiles vêm se mostrando a cada ano 

com uma qualidade surpreendente, com escolas bem 

preparadas, com carros alegóricos bem-feitos e com 

fantasias luxuosas. 

A Polícia Militar também merece os nossos 

parabéns, sempre presente dando total segurança aos 

foliões. Já é o quinto ano consecutivo que o Carnaval 

de Vitória não apresenta nenhuma ocorrência de 

grande vulto. 

Estive com o prefeito Luciano Resende, a 

quem cumprimento. Cumprimento também, em nome 

de toda a equipe da administração municipal, o 

secretário de Cultura. Pude ver a alegria com a 

realização dos desfiles, tanto na sexta-feira quanto no 

sábado, e a organização esteve impecável, tanto na 

estrutura quanto na qualidade do pessoal que estava 

trabalhando. Portanto, é digno deste registro nesta 

tribuna.  

É digno que possamos valorizar essas 

agendas culturais como o Carnaval, que ficou 

registrado na história do nosso município, do nosso 

estado e do nosso país. Os olhos do Brasil, em 

relação à cultura, ao samba, às alegorias, voltaram-se 

para a nossa capital, Vitória. Nós, enquanto 

representantes da sociedade, precisamos, sim, 

valorizar. Estou muito feliz por ter participado, por 

ter estado ao lado do prefeito e de muitas lideranças 

importantes. Estava presente o Senhor Deputado 

Sergio Majeski e tantos outros parlamentares. 

Abracei e cumprimentei o Senhor Deputado Amaro 

Neto, nosso ex-governador, Renato Casagrande, que 

também participou, contribuiu, valorizou, e tantas 

outras pessoas.  

No último domingo, dia 4 de fevereiro, 

completamos um ano de início da paralização da 

Polícia Militar no Estado do Espírito Santo. É uma 

data que não temos motivo nenhum para comemorar, 

mas vale a pena relembrar esse episódio, e que 

houve, nesse período de um ano, muitas ações e 

precisamos refletir sobre elas. 

Durante mais de vinte dias, o movimento, 

que começou por intermédio das esposas dos 

policiais militares, bloqueou a saída dos quartéis, 

impedindo os militares de irem às ruas. Tudo 

começou por conta do salário da Polícia Militar do 

Espírito Santo, o pior do país, e ainda continua, 

depois de um ano, o pior salário do país. Com isso, 

nasceu uma ação do Governo do Estado, e desde 

aquela época cobramos por várias vezes o diálogo, 

ações de retaliações durante esse evento, mas 

perpetuou e continuou até a data de hoje.  
Qual o saldo que temos? Temos muitos 

militares que estão hoje em convalescência/ 

residência, doentes, psicologicamente abalados. O 

saldo se comprova na quantidade de suicídios e de 

tentativas de suicídios que aconteceram, também nas 

exclusões, expulsões dos nossos policiais militares e 

em tantos militares que estão com sentimento de 

perseguição por conta deste governo.  

O que pretendemos? Pretendemos que essa 

página seja virada no decorrer desse tempo, que o 

governo do Estado pudesse atuar de forma a motivar, 

a dar condições à Polícia Militar de entender que tem, 

por meio do Governo do Estado, uma parceria para 

valorizar as ações, porque a Polícia Militar, como 

citei há pouco, tem dado demonstrações. Está aí o 

Carnaval de Vitória para mostrar, mas continua a 

condição mesquinha de tratar com mão de ferro uma 

instituição que valoriza e trabalha pela vida do 

cidadão. 

Voltaremos a esta tribuna para defender que 

nossos capixabas tenham um sentimento de 

segurança e para isso é preciso valorizar nossas 

instituições do Estado.  

Obrigado, Presidente. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Senhora Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados presentes no plenário, funcionários desta 

Casa, aqueles que estão nas galerias hoje e os que nos 

assistem pela TV Assembleia, retornamos hoje com a 

primeira sessão ordinária de 2018, como já foi dito 

por alguns, um ano que promete ser um tanto quanto 

complicado, uma vez que é ano de eleição, ano de 

Copa do Mundo.  

Terminamos com muitos problemas 2017 e 

iniciamos 2018 com tantos outros e com a 

continuação daqueles de 2017.  

O grande escritor brasileiro Ariano Suassuna 

costumava dizer que era um realista otimista. Faço 

minhas as palavras dele. Também sou um otimista 

realista, ou seja, a gente tem que entender e 

compreender a realidade para acreditar que é possível 

algum tipo de mudança.  

Durante essas férias parlamentares, como 

vários outros deputados que também provavelmente 

trabalharam, recebemos reclamações oriundas de 

vários municípios e também da Grande Vitória, sobre 

a política educacional absurda do Estado do Espírito 

Santo, que continua fechando escolas e turnos; 

continuando o problema em Afonso Cláudio, que já 

tinha começado no final do ano passado; em Muniz 

Freire, em Santa Maria de Jetibá e em tantos outros 

municípios.  

É curioso o governo dizer que fecha escolas 

ou fecha turnos porque não tem demanda. Como não 

pode existir demanda num estado que tem mais de 

sessenta mil jovens em idade escolar fora da escola, 

entre quatro a dezessete anos, e mais de duzentos mil, 

entre dezoito e vinte e nove anos, que não concluíram 

a educação básica? A demanda não está na escola 

porque está fora dela. E o que o governo fez até 

agora? Pelo menos uma campanha publicitária para 
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convencer esses jovens a voltarem à escola? Isso num 

estado que é o segundo da Nação que mais mata 

jovens de doze a dezenove anos, em que os Iases 

estão lotados e os jovens sendo empurrados e atraídos 

para o crime, para as drogas, enfim, para tudo isso 

que se conhece.  

Se alguém quiser ter noção do que acontece 

no estado, consulte o próprio Portal da Transparência 

do Estado. Observe só isto sobre a educação de 

jovens e adultos: em 2014, existiam no estado 

sessenta e seis mil, cento e vinte e quatro jovens 

matriculados na EJA. Em 2018, existem vinte e três 

mil, duzentos e vinte e três. Ah, então não tem mais 

procura? Não! Porque as turmas foram fechadas. 

Esses jovens estão sendo expulsos da escola. É essa a 

situação que está ocorrendo.  

O número de turmas ofertadas de EJA caiu, 

em 2014, de quatro mil, seiscentas e sessenta e três 

turmas, para mil cento e cinquenta, em 2018. Volto a 

dizer: num estado que tem mais de duzentos mil 

jovens, entre dezoito e vinte e nove anos, que não 

concluíram a educação básica e que estão fora da 

escola. E assim sucessivamente. 

No turno noturno – agora, em Santa Maria de 

Jetibá, conseguiram a liminar com o juiz –eram 

trezentas e sessenta e uma escolas que o ofereciam e 

caiu para duzentas e duas. E assim sucessivamente. 

Quarenta e duas escolas foram totalmente fechadas 

nesse período. 

A Assembleia Legislativa não tem dado um 

pio sobre isso. A Comissão de Educação tinha que se 

posicionar. Agora clamo ao Judiciário, que é a última 

esperança de uma sociedade, porque, se o Legislativo 

e o Executivo não funcionam, a sociedade espera que 

a Constituição e as leis se façam cumprir. Juízes e 

desembargadores têm concedido liminares a favor do 

Estado, para manter este absurdo que está ocorrendo.  

A ideia de dizer que está se fechando uma 

escola porque só tem vinte alunos ou porque daqui a 

vinte quilômetros tem uma escola de tempo integral... 

Gostaria de saber em que parte do arcabouço legal 

brasileiro ou estadual se dá o direito de se fechar uma 

escola porque tem pouco aluno ou porque será aberta 

outra escola a vinte quilômetros. 

Então, apelo ao Judiciário, que é a última 

esperança, que a lei se faça cumprir. É só isso que 

pais, alunos e comunidades esperam. Muito obrigado.  

 

A SR.ª  PRESIDENTE – (RAQUEL 

LESSA – SD) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, antes de mais nada, quero desejar um 

bom retorno e que Deus nos ilumine a todos em mais 

esta etapa até o final deste mandato. Naturalmente, 

cada um defende aquilo que gosta mais, que se 

propõe a fazer dentro deste mandato, assim como eu, 

que tenho sempre lutado pela saúde. Venho falar hoje 

para desejar a todos, mais uma vez, que Deus ilumine 

a nós todos, e que, no dia 31 de janeiro do ano que 

vem, saiamos daqui abraçados e com cada um 

dizendo, com certeza, da sua missão cumprida. 

Já está sendo projetado no painel sobre o dia 

04 de fevereiro, Dia do Câncer. No Espírito Santo, 

na revista Vida e Ciência, foi publicado que onze mil 

e quinhentos capixabas terão câncer até 2019. Isso é 

uma coisa muito grave! Muitos desses cânceres 

podem ser evitados. Teremos até 2019 onze mil e 

quinhentas pessoas com câncer. Está estimativa foi 

feita pelo Instituto Nacional do Câncer – Inca. 

Em 2016, tivemos doze mil e quarenta novos 

casos de câncer só no Espírito Santo. Realmente, é 

um dado alarmante e precisamos, naturalmente, 

cuidar com mais carinho dessa questão do câncer, 

mesmo porque sabemos que vários tipos de câncer 

podem ser evitados. Temos estatísticas que dizem dos 

casos de câncer no Espírito Santo em homens: seis 

mil cento e dez. Em mulheres: cinco mil quatrocentos 

e trinta casos de câncer.  

Os cinco tumores com maior incidência para 

2018 no estado: em homens, cavidade oral, 5,07%; 

traqueia, brônquio e pulmão, 6,05%; estômago, 

5,07%; próstata, 24,7%. Temos ainda câncer de colo 

e de reto: 5,4%. Várias dessas doenças podem ser 

evitadas, especialmente se tivermos cuidado. Nas 

mulheres, 28,81% de câncer de mama e outros casos 

de câncer que teremos tempo de falar.  

O mais importante disso tudo é que é 

possível evitar quase todos os tipos de cânceres!  

Para encerrar, Senhor Presidente, no minuto 

que me resta, o importante é não fumar, manter 

alimentação saudável, manter o peso ideal, fazer 

atividade física regularmente, procurar manter os 

exames preventivos, evitar e eliminar o consumo de 

álcool, consumir alimentos de origem vegetal e evitar 

carne vermelha.  É o que podemos fazer para evitar 

termos câncer. Muito obrigado. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de pedir, 

como a Senhora Deputada Janete de Sá também já 

pediu para uma pessoa, um minuto de silêncio para o 

senhor Alvano Gonçalves, que foi meu amigo de 

infância, assim como seus irmãos. Alvano era irmão 

do vereador Alvaro Gonçalves, de Santa Maria de 

Jetibá, também vice-prefeito de lá. Ele morreu na 

madrugada de ontem, tragicamente, e foi sepultado 

hoje pela manhã. Gostaria de solicitar um minuto de 

silêncio em honra a sua memória. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Seguindo esta mesma linha, 

quero considerar um minuto de silêncio - e que 

conste nos anais desta Casa - em favor de Jorge 

Beltrame, grande amigo do município de São Mateus, 

empresário da construção de imóveis, que teve sua 

vida ceifada no final da tarde de ontem, vítima de um 

infarto fulminante. Quero que conste nos anais desta 
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Casa e que este minuto de silêncio seja também em 

homenagem de Jorge Beltrame. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) – Senhor Presidente, pela ordem! No 

mesmo sentido, gostaria de solicitar um minuto de 

silêncio em solidariedade à família da senhora Maria 

das Graças de Azevedo Favarato. Ela tinha sessenta e 

nove anos de idade e faleceu no dia vinte e nove de 

janeiro. Era esposa do ex-prefeito de Montanha, 

Hércules Favarato. Além de primeira-dama atuante, 

foi secretária municipal de Ação Social naquele 

município, tendo contribuído para que a gestão do 

seu esposo, Hércules Favarato, fosse considerada a 

mais bem avaliada do país. Já fui prefeito, nesta Casa 

temos vários ex-prefeitos, mas nunca vi uma 

administração municipal contabilizar noventa e um 

por cento de ótimo e bom, como contabilizou o 

Hércules Favarato, tendo ao seu lado sua esposa 

Maria das Graças, que infelizmente faleceu 

recentemente.  

Transmitimos nossa solidariedade ao senhor 

Hércules, ao seu Filho Ricardo Favarato e a toda a 

família, pedindo um minuto de silêncio, já tendo 

encaminhado um voto de pesar através da 

Assembleia Legislativa.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PMDB) –  Concedo um minuto de silêncio solicitado 

pela Senhora Deputada Janete de Sá, em face do 

falecimento do pai do servidor Jose Arimathea 

Campos Gomes, procurador  desta Casa, e solicitado 

também pelos Senhores Deputados Sergio Majeski, 

Freitas e Gildevan Fernandes. 

Solicito a todos que, de pé, façamos um 

minuto de silêncio. (Pausa)  

 

(A Casa presta a homenagem) 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR - (PROS) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Não iria mais falar 

sobre Itapemirim, mas preciso falar. É importante 

identificarmos que o município de Itapemirim não 

está essa maravilha, conforme ouvi ainda há pouco. 

O turismo de Itapemirim não está fomentado, 

conforme ouvi ainda há pouco. 

Trarei, talvez nesta semana ou logo na outra, 

algumas imagens de mazelas no município: a escola 

que caiu recentemente; a falta de alimentação nos 

hospitais, reportada pela Rede Gazeta; funcionários 

demitidos porque alegam que não há condições de 

trabalho; médicos perseguidos; parentes nomeados 

em outras instituições ligadas à prefeitura pelo 

prefeito tampão, doutor Thiago; bandas tocando no 

verão para quase ninguém, todo final de semana, nas 

praias de Itaoca, Itaipava ou Itapemirim. 

Senhor Deputado Bruno Lamas, PSB, à Mesa 

no momento, Itapemirim contratou shows absurdos, 

como o da Solange, a buchudinha ex-Aviões do 

Forró, por cento e oitenta mil reais; o da nossa 

querida Claudinha Leite, por duzentos e trinta mil 

reais; o da dupla Simone e Simaria por trezentos e 

dezoito mil reais; o do Padre Fábio de Melo, por 

cento e oitenta mil reais; o da banda do primo do 

prefeito tampão, que toca a nove ou dez mil reais em 

outros lugares, a catorze ou quinze mil reais, tocando 

para quase ninguém. 

Essa é a realidade de Itapemirim. 

Funcionários e empreiteiros com o pagamento 

atrasado. Essa é a dura realidade de Itapemirim, que 

tentam maquiar em alguns momentos. Trarei os 

dados. Mas só para o verão, faltando alimentação até 

de uso venal para idosos, faltando estrutura para 

médicos trabalharem nas unidades e com escolas 

caindo, ele gastou mais de um milhão de reais só com 

shows. Essa é a realidade de Itapemirim. Um abraço 

a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILDEVAN 

FERNANDES - PMDB) - Passa-se à Ordem do Dia. 

01 - Discussão, em 1.º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 04/2017, do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, que 

acrescenta o § 20 ao art. 32 da Constituição Estadual, 

tratando sobre a divulgação de gastos dos Poderes e 

Órgãos do Estado. Publicada no DPL do dia 

18/05/2017. Pareceres n.
os

 350/2017, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

admissibilidade e 93/2017, da Comissão de Finanças, 

pela aprovação, publicados no DPL do dia 

19/01/2018. Quorum para aprovação: três quintos. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

A presente matéria requer votação nominal. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Após a votação, 

requeiro a V. Ex.ª recomposição de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GILDEVAN 

FERNANDES - PMDB) – A votação, por si só, já 

será uma recomposição de quorum, Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! A Liderança do 

PMDB indica voto SIM. 

 
(Procede-se ao registro dos votos)  

 
O SR. PRESIDENTE - (GILDEVAN 

FERNANDES - PMDB) – Falta um voto para que 

possamos concluir a votação, em primeiro turno, da 

Proposta de Emenda Constitucional n.º 04/2017. 

Solicito a algum Senhor Deputado que esteja 

nas proximidades do plenário atendendo alguma 

liderança a comparecer ao plenário para que 

possamos concluir a votação.  
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O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Hoje, primeiro dia de 

sessão, e somos trinta deputados, só estão presentes 

dezoito. Só dezoito deputados presentes no primeiro 

dia. Vi alguns saindo. Quer dizer, se começou desse 

jeito, quando estiver lá pelo mês de maio, junho, não 

terá mais sessão nesta Casa. 

Vim a esta Casa para ficar o tempo todo e 

garanto que vários deputados presentes também. 

Agora, é inadmissível que não votemos um projeto 

tão importante por falta de quorum. Há muitos 

deputados nos gabinetes.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GILDEVAN 

FERNANDES - PMDB) – Está encerrada a votação.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, registra presença a 

Senhora Deputada Luzia Toledo e 

não votam os Senhores Deputados 

Dary Pagung, Enivaldo dos Anjos, 

Erick Musso, Euclério Sampaio, 

Hudson Leal, Janete de Sá, Marcos 

Bruno, Raquel Lessa, Sandro Locutor 

e Theodorico Ferraço)  

 

(Votam SIM os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Amaro Neto, Bruno 

Lamas, Da Vitória, Doutor Hércules, 

Doutor Rafael Favatto, Eliana 

Dadalto, Esmael de Almeida, Freitas, 

Jamir Malini, José Esmeraldo, Luzia 

Toledo, Marcelo Santos, Nunes, 

Padre Honório, Pastor Marcos 

Mansur, Rodrigo Coelho e Sergio 

Majeski) 

 

Votaram SIM dezoito Senhores Deputados; 

uma abstenção do Presidente, regimentalmente 

impedido de votar.  

Aprovada, em 1.º turno, a Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 04/2017. 

A matéria baixa de pauta por duas sessões; 

retornando, em seguida, para ser votada no segundo 

turno. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Vou repetir o pedido 

que havia feito quando V. Ex.ª não estava na 

presidência: recomposição de quorum após a votação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – É regimental. 

Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem presença nos terminais eletrônicos. (Pausa)  

Precisamos da presença de mais um Senhor 

Deputado. (Pausa) 

 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados Da 

Vitória, Dary Pagung, Doutor Rafael 

Favatto, Enivaldo dos Anjos, Erick 

Musso, Euclério Sampaio, Hudson 

Leal, Janete de Sá, Marcos Bruno, 

Padre Honório, Raquel Lessa, 

Sandro Locutor e Theodorico 

Ferraço) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Amaro 

Neto, Bruno Lamas, Doutor 

Hércules, Eliana Dadalto, Esmael de 

Almeida, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Jamir Malini, José 

Esmeraldo, Luzia Toledo, Marcelo 

Santos, Nunes, Pastor Marcos 

Mansur, Rodrigo Coelho e Sergio 

Majeski) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Temos dezesseis Senhores 

Deputados presentes; há quorum.  

02 - Discussão única do Projeto de Lei n.º
 

328/2016, do Senhor Deputado Amaro Neto, que 

estabelece diretriz para facilitar o acesso da pessoa 

com deficiência ou com mobilidade reduzida aos 

espaços de uso público do Estado. Publicado no DPL 

do dia 23/11/2016. Na Comissão de Justiça, o parecer 

n.º 158/2016, que é pela inconstitucionalidade, foi 

publicado no DPL do dia 21/06/2017 e rejeitado em 

plenário, na Sessão Ordinária do dia 27/06/2017. 

Pareceres n.
os

 14/2017, da Comissão de Saúde, 

06/2017, da Comissão de Infraestrutura e 86/2017, da 

Comissão de Finanças, todas pela aprovação, 

publicados no DPL do dia 21/12/2017. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Padre Honório) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, encerrada 

a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei n.º
 
328/2016, de 

acordo com o parecer da Comissão de Infraestrutura. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 

À Secretaria para extração de autógrafos. 

 

03 - Discussão única do Projeto de Lei n.º 

173/2017, do Senhor Deputado Doutor Hércules, que 

dispõe sobre a fixação de aviso, em estabelecimentos 

que fabriquem ou comercializem produtos utilizados 

na confecção de balões, informando que a Lei 

Federal n.º 9605/98 tipifica como crime fabricação, 
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venda, transporte e soltura de balões. Publicado no 

DPL do dia 18/05/2017. Pareceres n.
os

 327/2017, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 

legalidade; 09/2017, da Comissão de Segurança; e 

84/2017, da Comissão de Finanças, ambas pela 

aprovação, publicados no DPL do dia 21/12/2017. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, encerrada 

a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei n.º 173/2017. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 

 

04 - Discussão única do Projeto de Resolução 

n.º 10/2016, da Senhora Deputada Luzia Toledo, que 

institui a Comenda do Mérito Dário Martinelli no 

âmbito da Assembleia Legislativa do Estado. 

Publicado no DPL do dia 04/05/2016. Pareceres n.
os

 

468/2016, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade; 03/2017, da 

Comissão de Agricultura; e 52/17, da Comissão de 

Finanças, ambos pela aprovação, publicados no DPL 

do dia 18/12/2017. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, encerrada 

a discussão. 

Em votação o Projeto de Resolução n.º 

10/2016. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado, contra o voto do Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

Em Mesa para promulgação. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski, para justificação de voto. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) - 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, com todo respeito à Senhora Deputada 

Luzia Toledo, o meu voto contrário é pela coerência 

em relação às outras comendas que, ano passado, 

também foram apresentadas nesta Casa pelo Senhor 

Deputado Padre Honório, pela Senhora Deputada 

Raquel Lessa e pela Senhora Deputada Janete de Sá. 

Então, mantenho minha coerência por considerar que 

já existem muitas comendas nesta Casa. Nada pessoal 

em relação à proposição da Senhora Deputada Luzia 

Toledo, muito pelo contrário. 

Obrigado, Senhor Presidente.  

 

O SR. JAMIR MALINI – (PP) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Venho trazer um informe aos 

nobres colegas, demais deputados e deputadas: acaba 

de falecer o senhor Adilson Malini, pai do Eduardo 

Malini, da Secretaria de Educação do Estado do 

Espírito Santo, primo de terceiro o grau deste 

deputado. Então, só fazer esse comunicado, ou seja, 

que acabou de falecer o senhor Adilson Malini, pai 

de Eduardo Malini, subsecretário de Educação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – A Mesa presta solidariedade a 

toda a família, em nome do Poder Legislativo. 

05 - Discussão única do Projeto de Resolução 

n.º 36/2016, do Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos, que institui o coral “Elcio Álvares” dos 

servidores da Assembleia Legislativa do Estado. 

Publicado no DPL do dia 13/12/2016. Pareceres n.
os

 

52/2016, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade; 08/2017, da 

Comissão de Cultura; e 62/17, da Comissão de 

Finanças, ambos pela aprovação, publicados no DPL 

do dia 18/12/2017. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, encerrada 

a discussão. 

Em votação o Projeto de Resolução n.º 

36/2016. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 

Em Mesa para promulgação. 

 

06 - Discussão prévia do Projeto de Lei n.º
 

102/2016, do Senhor Deputado Doutor Hércules, que 

dispõe sobre isenção, para as pessoas maiores de 65 

anos, do pagamento de quaisquer taxas estaduais 

relativas à renovação da Carteira Nacional de 

Habilitação, emitida pelo Departamento Estadual de 

Trânsito - DETRAN-ES. Publicado no DPL do dia 

27/04/2016. Parecer n.º 577/2017, da Comissão de 

Justiça, pela inconstitucionalidade e ilegalidade, 

publicado no DPL do dia 18/12/2017. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, encerrada 

a discussão. 

Em votação o Projeto de Lei n.º
 
102/2016, na 

forma do parecer da Comissão de Justiça. 

Se for aprovado o parecer da Comissão de 

Justiça, que é o que está sendo votado, a matéria será 

arquivada. 

Os Senhores Deputados que concordam com 

o parecer da Comissão de Justiça permaneçam como 

se encontram. Os contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovado o parecer contra cinco votos.  

Fica rejeitada a matéria. (Pausa) 

 Precisava de nove. É justamente isso. 

 

07 - Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

332/2017, do Senhor Deputado Sandro Locutor, que 

determina que estabelecimentos que comercializam 

cápsulas de café expresso disponibilizem pontos de 

recebimento de invólucros utilizados. Publicado no 

DPL do dia 14/09/2017. Parecer n.º 573/2017, da 

Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 

publicado no DPL do dia 20/12/2017. 
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Em discussão. (Pausa) 

Não havendo deputado inscrito, em votação.  

Se for aprovado o parecer da Comissão de 

Justiça, a matéria será arquivada.  

Os Senhores Deputados que aprovam o 

parecer da Comissão de Justiça permaneçam como se 

encontram. (Pausa) 

Aprovado. Fica rejeitada a matéria.  

Ao Arquivo-Geral.  

 

08 - Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 124/2017, do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que destina a idosos e gestantes 

20% dos assentos nos veículos de transporte coletivo 

urbano no Estado. Publicado no DPL do dia 

10/04/2017. (Em anexo, por se tratarem de matérias 

correlatas, Projeto de Lei n.º 127/2017, do Deputado 

Esmael de Almeida, publicado no DPL do dia 

10/04/2017 e Projeto de Lei n.º 407/17, do Deputado 

Doutor Hércules, publicado no DPL do dia 

01/11/2017). 

Não havendo deputado inscrito, a matéria 

segue para a 2.ª sessão. 

 

09 - Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 400/2017, da Senhora Deputada 

Janete de Sá, que dispõe sobre a proibição de 

duplicidade de função do motorista do Sistema 

Integrado de Transporte Coletivo Urbano Municipal 

e Intermunicipal de Passageiros do Estado e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 30/10/2017. 

Não havendo deputado inscrito, a matéria 

segue para a 2.ª sessão. 

 

10 - Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 424/2017, da Senhora Deputada 

Luzia Toledo, que torna obrigatório aos 

estabelecimentos bancários divulgar às pessoas 

físicas o direito de opção das contas dos tipos 

corrente, poupança e digital, com rol de serviços 

essenciais, sem cobrança de tarifas, no âmbito do 

Estado. Publicado no DPL do dia 16/11/2017. 

Não havendo deputado inscrito, a matéria 

segue para a 2.ª sessão. 

 

11 - Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 428/2017, do Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre a proibição na 

definição do prazo de marcação de consultas, exames 

e outros procedimentos e medidas de diferenciação 

entre os pacientes cobertos por planos ou seguros 

privados de assistência à saúde e os pacientes 

custeados por recursos próprios. Publicado no DPL 

do dia 21/11/2017. 

Não havendo deputado inscrito, a matéria 

segue para a 2.ª sessão. 

 

12 - Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 435/2017, da Senhora Deputada 

Janete de Sá, que inclui o Inciso V no Art. 3.º da Lei 

10.179, de 18 de março de 2014 que dispõe sobre a 

Política Estadual de Recursos Hídricos e institui o 

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos do Estado - SIGERH/ES. Publicado no DPL 

do dia 24/11/2017. 

Não havendo deputado inscrito, a matéria 

segue para a 2.ª sessão. 

 

13 - Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 441/2017, do Senhor Deputado 

Bruno Lamas, que determina que o dia Nacional da 

Consciência Negra, 20 de novembro, seja feriado 

Estadual. Publicado no DPL do dia 29/11/2017. 

Não havendo deputado inscrito, a matéria 

segue para a 2.ª sessão. 

 

14 - Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Resolução n.º 55/2017, do Senhor 

Deputado Freitas que revoga os parágrafos 3.º, 4.º e 

5.º do artigo 238 do Regimento Interno, que dispõem 

sobre a realização de audiências públicas para debate 

das matérias orçamentárias que tramitam neste Poder. 

Publicado no DPL do dia 08/12/2017. 

Não havendo deputado inscrito, a matéria 

segue para a 2.ª sessão. 

Finda a Ordem do Dia, passa-se à fase do 

Grande Expediente. 

Concedo a palavra à Liderança do Governo. 

(Pausa) 

Tendo declinado, concedo a palavra à 

Liderança do PMDB. 

Convido o Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 

líder do Governo desta Casa, para assumir a 

Presidência para que o líder do PMDB desta Casa, 

sob os olhares do vice-líder, Senhor Deputado Doutor 

Hércules, e da ex-presidente desta Casa, Senhora 

Deputada Luzia Toledo, possa se pronunciar. 

 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

COELHO – PDT) – Concedo a palavra ao Líder do 

PMDB, Senhor Deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PMDB) – 
Senhor Presidente, peço autorização para que este 

tempo que tenho na liderança do partido seja dividido 

com os colegas deputados do PMDB que quiserem se 

manifestar.  

Minha fala será muito simples e resumida. 

Na verdade, será um resumo das atividades que 

exercemos nesta Casa nas mais diversas comissões, 

onde temos uma atuação muito forte e presente e com 

resultado muito positivo para a sociedade. Cito, por 

exemplo, a Comissão de Infraestrutura, a Comissão 

de Óleo e Gás, a Comissão de Justiça e o trabalho 

que desenvolvemos no Plenário. Essas são ações 

importantes que visam a garantir o desenvolvimento 

social e econômico do nosso Estado. 

Senhoras e Senhores Deputados, quero falar, 

inicialmente, do trabalho que desenvolvemos na 

Comissão de Infraestrutura, principalmente no papel 
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de fiscalização, um papel importante que tem 

buscado garantir, Senhor Deputado Rodrigo Coelho, 

resultados importantes e segurança para a sociedade.  

Destaco a fiscalização que fizemos nas três 

pontes na Baía de Vitória: a Terceira Ponte, a 

Segunda Ponte e a Ponte Florentino Avidos. A 

Terceira Ponte está em condições de tráfego normal, 

até pelos investimentos que estão sendo feitos pela 

própria concessionária; e a Ponte Florentino Avidos 

já sofreu investimentos por parte do governo federal 

tempos atrás, com parceria, inclusive, do governo do 

Estado; mas quanto à Segunda Ponte, que foi largada 

ao léu, recentemente, o Dnit apresentou uma 

proposta, e o DER, que fez um serviço que não está 

ainda fiscalizado pela Comissão, detectou falhas 

enormes na manutenção.  

Quero acreditar que aquele serviço 

temporário feito pelo DER é meramente o início de 

uma obra importante que deve ser feita. Mas só 

aconteceu depois que a Comissão de Infraestrutura, 

provocada pelas mídias sociais, fiscalizou os 

investimentos daquela ponte tão importante e 

precária, por conta do Governo Federal – um pedaço 

daquela ponte é atribuição do Governo Federal e a 

outra parte do Governo do Estado, ou seja, do DER. 

Também cobraremos, ainda nesta semana, a 

resposta sobre a questão da manutenção dos pilares 

da Rodoviária de Vitória. Foi detectado pela nossa 

equipe, no convênio celebrado com o Conselho 

Regional de Engenharia, para que garanta a 

segurança daqueles que utilizam o terminal de 

Vitória, que está sob suspeição – vamos dizer assim, 

Senhor Deputado Freitas – com relação à manutenção 

que deve ser feita previamente pelo Governo do 

Estado, uma vez que a Rodoviária de Vitória está sob 

a fiscalização da Seger e entendo que a Ceturb e o 

DER devem também atuar naquela área. 

Outra questão é a fiscalização das obras 

executadas pelo Governo, nas quais teremos um selo 

da Comissão de Infraestrutura, por meio de um 

projeto de resolução que tramitará nesta Casa, 

garantindo que obras que estejam sendo executadas 

com material de qualidade, execução com qualidade 

e cumprimento do prazo estabelecido no processo 

licitatório, tenham selo de qualidade ou sejam 

alertadas, encaminhadas, inclusive de ofício, aos 

órgãos de fiscalização e controle como o Ministério 

Público de Contas, Ministério Público e Tribunal de 

Contas, para garantir que o dinheiro público, que é 

seu, que é nosso, seja bem empregado e que as obras 

iniciadas sejam entregues dentro da data aprazada, ou 

seja, naquilo que foi estabelecido desde lá de trás no 

certame licitatório. Esse é um trabalho que estamos 

realizando na Comissão de Infraestrutura. 

Outra questão que estamos fazendo e que 

tramitará nesta Casa em regime de urgência – aliás, já 

foi protocolado – é o Cadastro de Pedófilos, Senhor 

Deputado José Esmeraldo. Esses criminosos, depois 

do trânsito em julgado, serão cadastrados, uma vez 

que já existe matéria similar, inclusive matérias que 

já foram sancionadas em outros estados da federação 

com cópia da matéria que iniciamos na Casa e que a 

partir desta semana inicia a sua tramitação em regime 

de urgência. O Cadastro de Pedófilos garantirá que as 

pessoas possam identificar, após trânsito em julgado, 

condenado, ou seja, culpado aquele que praticou esse 

tipo de crime, em um cadastro mostrando quem são 

as figuras que cometeram e que têm potencial para 

continuar cometendo esse tipo de crime que tanto 

assusta as nossas famílias.  

O pedófilo não é um cidadão violento, o 

pedófilo não é um cidadão que usa arma, o pedófilo 

não é um cidadão que é identificado com facilidade. 

Ele normalmente é uma pessoa que transita dentro do 

seu dia a dia, do seu lar, que é carinhoso, que faz, 

inclusive, serviços, presta favores para a família ou, 

às vezes, é um próprio familiar que abusa de um 

próprio ente. Então, esse Cadastro de Pedófilos que 

estamos apresentando, essa proposta que já tramita 

desde o ano passado e, agora, em regime de urgência, 

será apreciada e peço apoio dos colegas deputados 

para que essa matéria seja votada em caráter de 

urgência, para que seja sancionada da mesma forma e 

tenhamos essa ferramenta, que já existe em mais de 

quatro estados da federação e tem ajudado, 

principalmente, as forças policiais a atuarem nessa 

área. 

Termino a minha manifestação. A Senhora 

Deputada Luzia Toledo e o Senhor Deputado José 

Esmeraldo se manifestarão. Senhor Presidente, 

concluo a minha fala e V. Ex.ª dê continuidade ao 

tempo necessário dividido aos meus colegas 

membros da bancada. 

 

O SR. PRESIDENTE − (RODRIGO 

COELHO − PDT) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo.  

 

O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, reporto-me também a esse projeto 

importante que tramita nesta Casa, do Senhor 

Deputado Marcelo Santos. Parabenizo V. Ex.ª, 

Senhor Deputado Marcelo Santos, por ter tido a ideia 

e o compromisso de elaborar um projeto tão 

importante para a sociedade. Poderíamos dizer até, da 

pedofilia, porque é inadmissível que uma criança seja 

abusada, seja dentro de casa por membros da família 

ou por pessoas de fora. O Senhor Deputado Marcelo 

Santos foi muito feliz quando disse que muitas vezes 

essas pessoas são dóceis, educadas, alguns, inclusive, 

para se aproximar da criançada, têm até aqueles 

planejamentos da época do aniversário, aparecem ali 

com o pula-pula e outros tipos de brinquedo e 

conseguem observar a sua presa.  

Parabéns ao Senhor Deputado Marcelo 

Santos, porque este tipo de gente tem de estar presa, 

tem de ser observada e tem de ser, com certeza, 

controlada, e a forma de controlar o pedófilo é saber 

quem é ele, onde está e se está preso ou não.  
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Por mim ficava todo o tempo na cadeia. 

Lugar de pedófilo é na cadeia. Não tem que tirar 

indivíduo que abusou de uma criança que não tem 

maldade, uma pessoa que dois, três, quatro, cinco 

anos faz o que quer. Este cara tem de ter uma ação 

dura, mas muito dura mesmo, tem de ter ali um 

governo que chegue com mão de ferro em cima deste 

tipo de gente que, na verdade, não é gente, é monstro.  

Então, parabenizo o Senhor Deputado 

Marcelo Santos por ter elaborado esse projeto de alto 

alcance social. Tenho certeza absoluta de que a partir 

do momento em que o projeto for aprovado nesta 

Casa de Leis e sancionado pelo Governo do Estado 

poderemos saber quem são esses monstros que 

abusam das crianças.  

Por isso, parabenizo o deputado por sua 

iniciativa que toda a sociedade, com certeza, vai 

contemplar, porque precisamos de leis que na 

verdade, realmente, definam quem são as pessoas que 

abusam de crianças.  

Senhora Deputada Luzia Toledo, passarei o 

tempo para V. Ex.ª até mesmo porque dividimos os 

quinze minutos em três partes e V. Ex.ª, como é uma 

brilhante deputada, utilizará a tribuna desta Casa para 

fazer a fala, tenho certeza, de alto interesse para a 

nossa sociedade. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) – 

Obrigada, Senhor Deputado José Esmeraldo, nosso 

líder e colega.  

Agradeço também ao líder do PMDB nesta 

Casa, Senhor Deputado Marcelo Santos, que fez esta 

deferência dividindo o tempo do partido conosco. 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e 

Senhores Deputados, cumprimento os meus colegas, 

também o Senhor Deputado Rodrigo Coelho, nosso 

líder do Governo, na presidência neste momento, 

todos os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas, 

os funcionários da Casa, os técnicos dos gabinetes, 

pedindo a Deus que nos abençoe nesta nova etapa 

nossa, neste novo momento. Que cada um de nós 

tenha realmente a benção de Deus. 

Sou uma pessoa gratíssima a Deus por estar 

nesta tribuna, neste momento, conversando com a 

população do meu estado, em um momento que para 

mim faz uma diferença enorme estar nesta tribuna 

falando sobre o nosso mandato. Mas, dedico este 

momento que o Senhor Deputado José Esmeraldo me 

deu, dividindo-o com a família Celga. Sei que já foi 

pedido um minuto de silêncio pela morte de Paulo 

Celga, mas como uma das amigas do Asilo dos 

Velhos de Vitória, não posso deixar de homenagear a 

alma de Paulo Celga, que morreu no domingo e foi 

enterrado hoje, às 15h, no Jardim da Paz.  

Da minha fala, dirijo-me à Márcia Celga e as 

suas duas filhas, desejando que Deus realmente esteja 

no coração de cada uma e de cada um de seus amigos 

e parentes, porque é um momento realmente muito 

difícil. A perda de Paulo não é uma perda só para a 

família, mas para nós que éramos amigos dele como 

se fossemos irmãos. Ele era uma pessoa que ajudava 

toda a filantropia do estado do Espírito Santo. Não 

negava nada a ninguém.  

Estive no velório hoje e parabenizo a 

Maçonaria, que foi em peso se despedir do seu irmão 

Paulo Celga. Esse é um ato de caridade, de amizade e 

de carinho. Disse ao Senhor Deputado Doutor 

Hércules, que é maçom, que despedida bonita, 

fraterna, carinhosa, com amor! Muitos dos maçons 

presentes estavam chorando porque Paulo não era 

uma pessoa qualquer. Paulo Celga era um amigo de 

seus amigos. Era uma pessoa que realmente deixa 

uma história.  

Portanto, neste espaço que é do PMDB e que 

nos foi cedido pelo nosso líder, Senhor Deputado 

Marcelo Santos, e depois pelo Senhor Deputado José 

Esmeraldo, dedico esse tempo à família de Paulo 

Celga, aquele que foi um grande empreendedor. 

Quantos empregos Paulo Celga deu ao longo da sua 

vida! Um empreendedor nato e, pela casa Celga, 

quantas pessoas passaram! Por isso que o velório dele 

estava completamente lotado de pessoas que o 

queriam muito bem.  

Deixo, portanto, meus sentimentos à família 

Celga e também de Lino Santos Gomes, que foi um 

amigo de todos nós. Ele partiu hoje e não consegui 

chegar ao cemitério Jardim da Paz, em Ponta da 

Fruta, mas deixo ao José Arimathea, nosso colega de 

trabalho, nosso procurador, meus sentimentos 

profundos pela perda do seu pai, que foi um amigo de 

todos nós. Que Deus abençoe sua alma e o acolha 

com muita luz, porque o Lino merece. 

Muito obrigada, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (RODRIGO 

COELHO – PDT) – Muito obrigado, Senhora 

Deputada Luzia Toledo. 

Findo o tempo destinado às Lideranças 

Partidárias, concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski, primeiro orador inscrito.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, cumprimento novamente os colegas 

presentes no plenário, o Senhor Deputado Rodrigo 

Coelho, que preside a sessão neste momento, os 

funcionários da Casa, aqueles que nos assistem pela 

TV Assembleia e os que nos visitam hoje nas 

galerias.  

No primeiro momento que assomei à tribuna, 

falei sobre a penúria da educação capixaba. Os 

jornais também publicaram matérias falando sobre o 

fato de que estamos completando um ano da maior 

crise na segurança pública do Estado. No ano 

passado, nesse período, o Espírito Santo estava 

praticamente paralisado, em função de uma 

infinidade ou do crescimento da violência em função 

da paralisação da Polícia Militar. Não há nada que se 

comemorar. Não estamos comemorando um ano, 

estamos relembrando, e é o momento, sim, de 
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fazermos reflexões. O que mudou na Segurança 

Pública, de fevereiro de 2017 para fevereiro de 2018? 

O quanto melhorou a Segurança Pública? Não 

melhorou. Não acabou a crise da Segurança Pública, 

apesar de alguns secretários do Governo do Estado 

até darem palestras, se autointitulando aqueles que 

resolveram a crise da Segurança Pública. Gostaria 

muito de assistir uma palestra dessas para perguntá-

los, que crise que foi resolvida?  

No ano passado, quando estourou a crise da 

segurança, foi o auge. Foi a maior crise da Segurança 

Pública da história deste estado e talvez até da 

história do país. De lá para cá, vários policiais foram 

processados, cassados e demitidos, como culpados 

pela crise. Naquela ocasião, várias vezes me 

manifestei, não me omiti durante aquela crise. O 

governo não permitiu que a Assembleia Legislativa 

participasse da resolução daquele problema, e a 

Assembleia se submeteu a isso, infelizmente, mas 

não me calei, expus o tempo inteiro o que eu 

pensava, implorando por uma solução, colocando-me 

à disposição também para contribuir. Naquela 

ocasião eu disse muito claramente que não se tratava 

de fazer uma defesa de governo ou uma defesa de 

polícia, mas uma defesa de resolução. Colocava-se 

toda a culpa na polícia. Os policiais eram culpados, 

as mulheres dos policiais eram culpadas.  

Ora, de lá para cá, desde que se encerrou 

aquele episódio, vários policiais foram punidos, 

Senhor Deputado Freitas. E o secretário de Segurança 

e o Governo do Estado, que tiveram uma culpa 

gigantesca naquilo, não serão punidos? Espero que 

sejam nas urnas, porque foram grandes culpados, 

sim, daquela situação, porque se o Governo e o 

secretário de Segurança, à época, tivessem tido a 

habilidade do diálogo, aquilo nunca teria acontecido.  

Todas as pessoas que trabalham na 

Segurança Pública, na Educação e na Saúde sabem da 

imensa dificuldade de dialogar com o Governo. Não 

estou dizendo, Senhor Deputado Freitas, que o 

Governo deva ceder a todos os pedidos e exigências, 

mas o Governo precisa ouvir, conversar, estar aberto 

ao diálogo. Se o Governo tivesse feito isso no início 

de 2017, tenho certeza absoluta de que a crise e 

aquele episódio do ano passado não teriam ocorrido.  

Mais uma vez, digo: se houve culpa dos 

policiais, culpa maior teve o Governo e a Secretaria 

de Segurança Pública deste estado, que não tiveram a 

habilidade de conversar, de ouvir, de dialogar e de 

debater com a Polícia Militar, como não fazem 

também com a Polícia Civil. 

Se policiais são punidos, o Governo e o 

secretário de Segurança Pública precisam ser punidos 

também. Se não são punidos pela lei, que sejam 

punidos pelas urnas, porque culpados são, sim, e são 

os maiores culpados daquilo que aconteceu. 

Fazendo um retrospecto, uma análise de 

fevereiro para cá, a Segurança Pública do Estado 

continua o caos. Lembrando índices claros: ano 

passado, foi divulgado o mapa da violência no Brasil. 

Não estou inventando índice. Pegue qualquer um, 

procure na internet, pode jogar no Google: Mapa da 

Violência no Brasil 2017. Todos os índices de 

criminalidade do estado do Espírito Santo, de 2015 

para cá, aumentaram. Mas aumentou o homicídio por 

causa da crise. Não. Aumentaram índices de 

violência em 2015, 2016, 2017. Todos os índices 

aumentaram no Espírito Santo. Caiu um pouquinho, 

durante 2016, o homicídio culposo, apenas. Todos os 

outros aumentaram. O Estado do Espírito Santo é o 

segundo que mais mata jovens de doze a dezenove 

anos. Não sou eu que estou inventando esses índices.  

Os Iases do Estado do Espírito Santo são um 

descalabro, um absurdo. Visite o Iases de Linhares, 

por exemplo, onde tem mais do que o dobro de 

adolescentes, e a maioria sem nenhum tipo de 

acompanhamento e de assistência socioeducacional.  

A segurança pública no estado continua, sim, 

sendo um caos. A Polícia Militar continua 

enfrentando os mesmos problemas e continua tendo o 

pior salário do país. Continuam os policiais sendo 

perseguidos como uma forma de o governo tentar de 

todos os jeitos inibir qualquer tipo de movimento ou 

uma postura mais crítica da Polícia Militar, assim 

como a Polícia Civil.  

A Polícia Civil vem sendo sucateada neste 

estado há muito tempo. O número de policiais da 

Polícia Civil diminuiu quarenta por cento de 2006 a 

2017. As delegacias da Polícia Civil, no estado do 

Espírito Santo, são uma vergonha, não têm estrutura 

nenhuma para funcionar, não têm policiais. 

Agora vi que o governo... Parece-me que vai 

fazer um concurso oferecendo – se não me engano – 

cento e setenta vagas para a Polícia Civil, quando o 

déficit de profissionais é de mais de dois mil.  

Gostaria muito de saber onde está essa 

propalada resolução da crise da segurança pública 

aqui no estado que a população não consegue 

enxergar. Para além dos índices que citei e que estão 

constando no Mapa da Violência de 2017, a própria 

população sente na pele a questão da violência no 

estado. Não precisa nem dos índices ali estabelecidos 

pelos institutos porque as pessoas veem isso, sentem 

isso todos os dias, com o número de roubos, assaltos, 

roubos de carro e uma infinidade de outros.  

Passado um ano da maior crise da segurança 

pública, a crise permanece, arrasta-se. A situação 

continua a mesma. E não adianta tentar tapar o sol 

com a peneira ao dizer que o Estado do Espírito 

Santo é exemplo para o resto do Brasil porque não é 

exemplo de absolutamente nada. Aqui é um exemplo 

de como um governo tem a capacidade de mascarar a 

realidade do Estado na educação, na saúde, na 

segurança e nas contas públicas também.  

Não se trata de forma nenhuma... Tenho dito 

porque, muitas vezes, querem desqualificar aquilo 

que falo, dizendo que só critico. Não. Sou um dos 

deputados que mais propõe nesta Casa. Além disso, 

chegamos ao absurdo, neste estado, de que não se 

trata de ficar criando mais leis e mais propostas. O 
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que exigimos é que o governo cumpra aquilo que já 

está previsto em lei. Se fizer isso, já está de bom 

tamanho. Não se trata da criação de novos projetos. 

Trata-se de obedecer à lei, principalmente na 

educação.  

Essa é minha primeira análise. Sinto... Não 

tenho esperança nenhuma, Senhor Deputado Freitas, 

de que algo vai melhorar neste estado neste último 

ano, mas como sou um realista otimista, assim como 

Ariano Suassuna, acredito que tempos melhores virão 

a partir de 2019 se Deus quiser e a população 

também.  

Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (PADRE 

HONÓRIO – PT) – Parabéns, Senhor Deputado 

Sergio Majeski. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, aqueles que nos assistem pela TV 

Assembleia e TV Educativa, faço aqui uma saudação 

especial ao vereador e presidente da Câmara de 

Itaguaçu, nosso amigo, a quem chamo de Gobbo, 

nosso querido amigo Gelson Gobbo, grande e 

brilhante vereador. 

Senhor Presidente, venho a esta tribuna para 

agradecer um trabalho que iniciamos no dia 11 de 

setembro do ano passado. Estivemos no Governo, na 

Praia da Costa, com o governador Paulo Hartung, na 

presença do nosso amigo Zé Carlinhos, Secretário-

Chefe da Casa Civil, e ali fiz uma reivindicação em 

função do pedido do presidente Patrick, da 

comunidade de Santo Antônio. Solicitei ao Governo 

do Estado, ao governador Paulo Hartung que, em 

Santo Antônio, no centro de Santo Antônio, havia um 

prédio que pertencia ao Estado e aquele prédio, no 

centro de gravidade de Santo Antônio, poderia ser 

fundamental para que ali fosse construído o DPM. E 

o governador imediatamente atendeu ao pedido deste 

deputado e, com aproximadamente oito dias, 

iniciamos a reforma de um prédio, de um imóvel 

totalmente desestruturado, totalmente abandonado, 

cheio de barata, de lixo, de rato. Pessoas se drogavam 

ali dentro, por trás daqueles muros. O mais 

interessante é que, do lado, fazendo divisa com esse 

prédio imundo, existe a escola Darcy Vargas, uma 

importante escola de primeiro grau. 
Então, iniciamos os trabalhos com os 

apenados. Quero fazer um agradecimento especial à 

doutora Ângela, esta mulher que não mediu esforços 

para que pudéssemos hoje chegar à tribuna desta 

Casa de Leis e falar em alto e bom som: O DPM está 

construído. Trinta anos que aquele mundéu estava ali 

trazendo transtorno a toda aquela comunidade, onde 

tem comerciante, casa de família, colégio e todas as 

pessoas naquele burburinho. O mais interessante é 

que esta obra está pronta, os móveis já estão lá 

também, dentro dos imóveis. 

Agradeço ao Zé Carlinhos, ao Juliano, ao 

Silas; quero agradecer especialmente à doutora 

Ângela, ao governador Paulo Hartung, que autorizou. 

É importante falar que ele autorizou. Não ficou com 

blá-blá-blá, não. Não gosto de blá-blá-blá. Autorizou! 

Os apenados foram importantes, foram muito 

importantes. Quero agradecer também a eles pelo 

trabalho que fizeram e hoje temos ali, no centro de 

gravidade de Santo Antônio, um imóvel de primeiro 

mundo. Ficou lindo. O DPM de Santo Antônio está 

lindo, está maravilhoso. E o mais importante: 

Amanhã, inauguraremos esse DPM, às 18h, com a 

presença do governador, e de outras autoridades. 

Então, deixa-se o deputado feliz, quando tem uma 

atitude de solução. 

Estou aqui para falar bem, mas a pior coisa 

que tem é o enrolo e o governador foi correto com 

este deputado, como tem sido correto com vários e 

vários deputados desta Casa também. 

Então, quero agradecer ao governador, às 

pessoas que já citei, especialmente à doutora Ângela, 

porque não mediu esforços para que pudéssemos 

inaugurar, amanhã, esse imóvel, que há trinta anos, 

Santo Antônio via como se fosse um defunto, um 

cadáver, porque só trazia mal-estar. A verdade é essa.  

Quero agradecer e dizer que estaremos lá 

amanhã, com certeza, inaugurando em Santo 

Antônio, esse imóvel que beneficiará milhares de 

pessoas, não só de Santo Antônio, mas daqueles 

bairros circunvizinhos, onde teremos ainda, a partir 

deste mês, a Polícia Militar dentro do DPM, com 

policiais militares, vinte e quatro horas por dia, dando 

a segurança que o povo de Santo Antônio merece. O 

povo de Santo Antônio merece o respeito nosso. Por 

isso quero fazer esse agradecimento especial. 

Futuramente, vamos fazer a cobertura daquela 

quadra, na prainha, onde milhares de pessoas 

praticam esportes, comandadas pelo presidente da 

associação de moradores, o nosso amigo Patrick, que 

também foi quem me pediu. Repassei uma verba no 

valor de setecentos e trinta mil reais, verba 

parlamentar para que fosse feita a cobertura, e agora 

a prefeitura de Vitória vai lançar o edital de 

concorrência para que também seja coberto aquele 

local tão importante, tão sonhado por milhares de 

pessoas que utilizam a quadra. Vão poder usar de 

manhã cedo, de tarde, de noite, em época de chuva e 

de sol.  

Levamos também para São Pedro III, na 

praça, em frente ao Banestes, à Polícia Militar, 

também a nossa verba parlamentar para construção 

da cobertura maravilhosa, naquela região também 

chamada São José, a pedido do meu amigo Zé André 

e do Elias, que foram presidentes. Pediram-me 

naquela época e repassei a verba no valor de 

seiscentos e noventa e cinco mil reais para a 

cobertura em São Pedro, São Pedro III, São José, 

daquela quadra da praça, tão importante para os 
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moradores que, quando quiserem fazer um 

aniversário, se reunirem, um casamento, poderão usar 

como um local de apoio.  

Por isso, agradeço ao Governo do Estado e a 

todos que participaram, que não mediram esforços 

para que pudéssemos, hoje, da tribuna desta Casa de 

Leis, falar em prol do interesse dos moradores, não só 

do Bairro de  Santo Antônio, mas também de São 

Pedro, onde tem milhares de pessoas que trabalham, 

que lutam, que ganham com dificuldade o seu salário, 

mas estão sempre prontas para atender. 

Muito obrigado a todos. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 

O SR. PRESIDENTE – (PADRE 

HONÓRIO - PT) – Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Luzia Toledo. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) – 

Senhor Presidente, Deputado Padre Honório; Senhor 

Deputado José Esmeraldo, que acaba de falar nesta 

Casa de um trabalho profícuo e fantástico, 

lembrando-me quando éramos vereadores, S. Ex.ª 

trabalhava muito e agora está trabalhando dobrado 

como deputado e, lembrando a época de vereador; 

Senhor Deputado Doutor Hércules, nosso deputado 

da saúde; Senhor Deputado Freitas, deputado do 

Norte; abraço novamente todos os presentes nesta 

Casa neste momento e os que estão nos vendo através 

da TV Assembleia, veículo que nos une, que nos leva 

até a casa de vocês, nossa TV Assembleia, que 

homenageio sempre. 

Neste segundo momento em que ocupo a 

tribuna, seguindo a mesma linha do meu colega, 

Senhor Deputado José Esmeraldo, parabenizo, 

também, o governo, em nome de várias figuras. Mas 

hoje homenageio Paulo Roberto, chefe de gabinete 

do Governador. A reunião que tivemos hoje foi muito 

boa, junto com o prefeito de São José do Calçado, 

José Carlos de Almeida. 

São José do Calçado é um município que tem 

uma cultura diferente, no ABC. Talvez porque seja 

onde nasceram o ex-governador Christiano Dias 

Lopes, o José Carlos da Fonseca, o José Carlos da 

Fonseca Júnior – Zé Carlinhos, chefe da Casa Civil – 

e, portanto, tenho muito respeito pela cultura de São 

José do Calçado. 

Hoje o prefeito José Carlos e eu estivemos 

com Paulo Roberto, a quem agradeço a forma com 

que atendeu nosso prefeito e ligou para a gerente de 

Divisão Regional da Telefônica Vivo, Érica Nápoles. 

Também agradeço a esta, amiga querida, que está 

sempre atendendo, não só a mim, mas todos os 

Senhores Deputados e Senhoras Deputadas. Foi 

muito importante a informação que Paulo Roberto 

recebeu naquele momento da senhora Érica, de que 

hoje até o final da tarde teríamos a telefonia celular 

rural funcionando. 

Esse é um trabalho da Vivo, não foi meu, não 

foi de nenhum de nós da Casa, mas foi um trabalho 

da Telefônica Vivo, claro, sob a supervisão da 

Secretaria da Agricultura. Então, parabenizo porque a 

Vivo, em determinado momento, detectou onde 

precisava mais da telefonia celular e um dos lugares 

foi exatamente no município de São José do Calçado. 

A telefonia celular é extremamente 

importante para nossos distritos, para o interior do 

nosso Estado, porque faz conexão com o mundo e 

agora, segundo o ministro, que deixou muito claro 

que teremos a telefonia celular cobrindo todo o 

Estado do Espírito Santo. Isso é muito importante, 

principalmente para nossos jovens e crianças, e para 

toda a sociedade, ter a informação imediata por meio 

do telefone celular. 

Agradeço ao Paulo Roberto a delicadeza. 

Nosso prefeito fez várias reivindicações e deixarei 

uma muito forte, que acredito ser muito importante: a 

revitalização do centro de São José do Calçado. 

Precisamos arrumar os centros dos nossos 

municípios. O centro revitalizado, com um jardim 

bonito, faz uma diferença enorme. É muito 

importante que nossos municípios tenham essa visão, 

nossos gestores, prefeitos, vice-prefeitos e 

vereadores, os presidentes das comunidades, que são 

muito fortes. Temos que trabalhar nessa direção.  

Deixo nosso cumprimento ao governo, mas 

quero também, sei que já foi falado hoje num 

primeiro momento, mas deixo meus cumprimentos ao 

governo do estado pela participação na maior festa, 

que considero anestesia brasileira, anestesia capixaba, 

anestesia neste país inteiro, o Carnaval. Parabéns à 

Polícia Militar, à Polícia Civil, a todos os envolvidos 

com o Carnaval de Vitória.  

Parabenizo novamente Luiz Paulo Vellozo 

Lucas, eu era vice-prefeita na época que criamos a 

semana do Carnaval, antes do Carnaval nacional, em 

Vitória. Foi uma sacada de mestre. E este ano, sob 

uma chuva abençoada, o Carnaval transcorreu 

lindamente, calmamente, sem nenhum incidente. 

Parabenizamos os foliões, parabenizamos toda a 

sociedade, que foi aplaudir os nossos foliões e 

parabenizamos a presença tanto da prefeitura de 

Vitória quanto a presença do governo do estado. Isso 

traz no seu simbolismo uma importância muito 

grande para quem gosta dessa festa. Uma festa que 

une a sociedade como um todo. É igual a futebol: falo 

que outra anestesia é o futebol. Todos vão se divertir, 

aplaudir seu time e torcer. Aquela torcida bonita, 

aquela torcida bacana.  

Foi isso que senti no Carnaval deste ano de 

2018. Fiquei feliz de participar, fiquei feliz de sair na 

diretoria da Piedade com toda aquela beleza, com 

todo aquele garbo, com aquela vontade de mostrar 

um bom Carnaval. Mas atrás da Piedade, escola que 

eu estava, as outras escolas estavam tão lindas 

quanto. Então, nem sei qual escola estava mais 

bonita. Parabenizo o Sarmento, nosso presidente. 

Parabenizo o Edivaldo, nosso presidente da Piedade e 
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todos os outros. Gente, ver o Robertinho entrando 

naquela avenida, com aquele garbo, com aquela 

alegria, com aquela satisfação, mostrando a MUG, e 

assim sucessivamente, a Jucutuquara, a escola de 

Cariacica. Enfim, todas elas estavam muito bonitas. 

Portanto, deixo meus parabéns e com certeza 

convidarei todas as nossas escolas para estarem na 

Comissão de Turismo falando sobre esse brilhante 

evento que foi 2018.  

Senhor Presidente, a ONU declarou 2018 o 

Ano da Mulher Rural, valorizando, portanto, a 

mulher na agricultura. Já fizemos um evento, na 

época era Marcelino Fraga o secretário da 

Agricultura. Foi um espetáculo. Envolvemos todas as 

mulheres ruralistas, fazendo um grande evento.  

Este ano faremos novamente um evento 

homenageando essa mulher que trabalha, um trabalho 

silencioso. Na verdade, é um grito que a mulher do 

campo tem dado, não só no Espírito Santo, mas no 

Brasil inteiro. Essa mulher tem feito uma diferença 

enorme. Fizemos uma lei, a lei da agricultura 

familiar, tratando do turismo rural, a Lei n.º 

9.297/2009, e vejo que a ONU agora declara o ano de 

2018 o Ano da Mulher Rural. Isso é muito 

importante. A mulher ruralista, a mulher rural faz há 

muito tempo uma revolução silenciosa. Nós da 

cidade às vezes não sabemos o que as mulheres 

ruralistas estão fazendo. Mas elas estão fazendo um 

trabalho extraordinário. Um trabalho lado a lado com 

seus maridos. Elas fazem absolutamente tudo que é 

necessário na região rural em prol da sua prole, em 

prol da sua família, em prol da sociedade. 

Voltaremos a falar sobre o ano de 2018 que a ONU 

declarou como o Ano da Mulher Rural. Muito 

obrigada, Senhor Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (PADRE 

HONÓRIO – PT) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 
Senhor Presidente Padre Honório, Senhora Deputada 

Luzia Toledo e Senhor Deputado Freitas, ainda 

presentes na nossa Casa de Leis, mais uma vez, fui o 

primeiro a chegar, como ontem. Tenho certeza que 

serei o último a sair. Isso não é nenhuma virtude, é 

minha obrigação, mas tenho que registrar isso. 

A Senhora Deputada Luzia Toledo falou 

muito bem sobre o Carnaval. 

Pegando a fala de V. Ex.ª, lembrarei o 

Projeto de Lei n.º 421/2017, de minha autoria, que 

torna o Carnaval uma manifestação cultural e 

imaterial. Por quê? Tem quem não goste de Carnaval 

e a gente respeita isso, mas o Carnaval traz muito 

recurso para o município, traz divisas, traz alegria ao 

povo, porque a maioria das pessoas vão para o 

Carnaval naturalmente para se divertir, extravasar 

suas alegrias.  

Estamos com o nosso tablet. Dê take aqui, 

por gentileza! Há muitos anos não utilizamos mais o 

papel e temos a mania de trazer o tablet desde que 

entramos aqui.  

Continuo trazendo o meu tablet para diminuir 

o gasto com papel e para que cortemos menos 

árvores. 

Parabenizo a Senhora Deputada Luzia Toledo 

por esse registro importante sobre o Carnaval. 

Registro também que, no dia 28, domingo 

passado, foi o Dia Mundial de Combate à 

Hanseníase.  

Quero daqui mandar um abraço muito 

especial para a irmã Lúcia do Hospital Doutor Pedro 

Fontes que mora lá com os pacientes, a quem chamo 

de santa Lúcia, porque ela convive no meio dos 

pacientes de hanseníase.  

Para quem não sabe o que é, hanseníase é a 

lepra. 

Domingo foi o Dia Mundial de Combate à 

Hanseníase. Na segunda-feira, dia seguinte, fui lá ver 

meu amigo Guido Roldi, que é o paciente mais antigo 

da colônia em Itanhenga. Pouca gente sabe onde fica, 

porque eles foram para lá confinados. Antigamente 

iam presos. Antigamente tinha a polícia sanitária. 

Eram caçados e iam para lá amarrados. A mãe que 

paria uma criança lá – o termo técnico certo é esse 

mesmo: parir – tinha na mesma hora a criança 

arrancada do seu ventre e não tinha direito nem de 

amamentar. Seu filho era entregue imediatamente ao 

chamado preventório. Hoje é o Colégio Alzira Bley, 

do qual fui diretor por dez anos.  

Nunca me afastei do Hospital Pedro Fontes, 

porque ele precisa de muita atenção nossa. E o Guido 

está cego totalmente e quase surdo. Há dois meses, 

ele teve uma queda e sofreu uma fratura de fêmur, 

mas conseguimos no hospital Antônio Bezerra de 

Faria, com a abnegação da irmã Lúcia, a cirurgia dele 

para essa fratura de fêmur.  

Então, irmã Lúcia, receba o nosso abraço no 

hospital Pedro Fontes. Também não posso deixar de 

falar da dona Dalva, antiga funcionária, na casa de 

quem fui tomar um café na segunda-feira, dia 29 de 

janeiro.  

É preciso que o poder público olhe mais para 

aquele hospital que tem vários pavilhões fechados 

que podem ser muito bem utilizados. Estamos nesse 

projeto com o secretário de Saúde, já falamos com o 

governador do Estado e com o César Colnago. 

Aliás, no meu aniversário do ano passado, 

pedi um presente a César Colnago, governador do 

Estado em exercício: que passasse a metade do dia 

comigo dentro do leprosário. E o governador em 

exercício foi, passamos a metade do dia no hospital 

Pedro Fontes e fizemos uma oração no túmulo do 

Padre Matias, que nasceu em Leipzig, na Alemanha, 

de família abastada. A família mandava dinheiro para 

ele, que gastava com os pacientes. Quando ele 

morreu, deixou um testamento dizendo que não 

queria que seu corpo fosse para a Alemanha, mas que 

fosse sepultado no meio dos pacientes e o corpo dele 

está no meio dos pacientes. Pedi a César Colnago que 
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fôssemos ao túmulo de Padre Matias, porque, 

realmente, ele era um santo que conviveu com os 

doentes de lepra. 

Lembro-me muito bem de que eu ainda era 

estudante de medicina, não tinha filhos e, na época de 

férias da faculdade, mudava-me para o hospital. Eu e 

minha esposa morávamos dentro do hospital. Na 

entrada do hospital, tinha uma casinha de parede 

meia com o seu Luiz Vervloet. A gente se mudava e 

mora lá dentro.  

Então, esse hospital está no meu coração! 

Não consigo me esquecer desse hospital! Não 

consigo esquecer também que tinha um portão cujo 

cadeado o segurança tinha que abrir para o paciente 

falar com alguém da administração. Mandei arrancar 

o portão quando fui diretor. Quem lembrava muito 

disso era o Durval, meu amigo saudoso, que morreu 

no ano passado. 

É preciso que a população conheça o hospital 

Doutor Pedro Fontes, que foi inaugurado em 1937, 

onde trabalhei e tenho muito orgulho de ter deixado 

muitos amigos.  

À dona Dalva, ao Beto, ao Anderson e à 

nossa querida santa Lúcia, mando da nossa tribuna 

um respeitoso e apertado abraço pela dedicação 

àquele hospital de lepra. Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (PADRE 

HONÓRIO – PT) – Obrigado, Senhor Deputado 

Doutor Hércules. 

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Freitas, grande liderança de São Mateus e de todo o 

norte do Estado. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

Deputado Padre Honório, nosso diretor espiritual que 

nos preside, Senhor Deputado Doutor Hércules e 

Deputado Freitas – que fala para o plenário vazio a 

esta altura do Grande Expediente, mas fala, com 

certeza, para muitos telespectadores que nos assistem 

ainda nesta sessão pelos vários meios de 

comunicação com que somos contemplados nos dias 

de hoje e, principalmente, você morador de São 

Mateus com quem preciso falar.  

Estamos no século XXI, com alta tecnologia, 

com globalização. O que acontece nesta tribuna, o 

mundo inteiro está sabendo em tempo real. Há muitas 

pessoas de outros países me ouvindo e me assistindo 

falar neste momento.  

Estamos discutindo a política do nosso país. 

Que tipo de político queremos para o nosso país? 

Este é um ano de eleição e você, cidadão capixaba e 

brasileiro, terá a oportunidade de escolher os 

políticos que querem para o nosso país. Tenho dito 

por onde ando que não há nenhum político, com 

mandato, que não teve voto. Somos nós que 

escolhemos; somos nós que temos o dever de 

escolher, dentro da sociedade, os políticos que 

queremos que nos representem. 

E por que falo disto no início da minha fala? 

Falo, Senhor Deputado Padre Honório e Senhor 

Deputado Doutor Hércules da Saúde e que durante os 

doze anos que estamos juntos neste plenário é o 

presidente da Comissão de Saúde, porque uma das 

primeiras coisas que mais reivindico, que me trouxe 

para este plenário e para esta Assembleia do Estado 

do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma é em favor 

da saúde do nosso povo.  

Tenho acompanhado as unidades de Saúde 

do município de São Mateus e, principalmente, do 

Norte do estado do Espírito Santo. Terminou o ano 

de 2017 e eu cobrando investimentos na área de 

Saúde no Hospital Roberto Arnizaut Silvares. 

Cobrando a reconstrução do Hospital Roberto 

Silvares, que precisa ser reconstruído – por isso falo 

com você, mateense –, e cobrando os investimentos 

no Hospital Maternidade, tão prometidos por todo 

staff do atual Governo e que mostrarei nesta tribuna. 

O que venho dizer? Venho dizer das emendas 

parlamentares, das minhas emendas parlamentares, 

Senhor Deputado Padre Honório. Quase todos os 

anos, coloco recursos da ordem de um milhão e 

duzentos, que é a prerrogativa que tenho para colocar 

no orçamento anual do estado. E a partir do momento 

que coloco essa emenda, esse dinheiro já está no 

orçamento a ser executado pelo estado e esse 

dinheiro passa a ser da entidade para a qual 

colocamos a emenda.  

Portanto, para o ano de 2017, coloquei cem 

mil reais para o Hospital Maternidade São Mateus. E 

uma vez aprovado pela Assembleia Legislativa, esses 

cem mil reais não pertencem mais ao Governo, 

pertencem à Maternidade de São Mateus. Deste 

plenário, coloquei cem mil reais, a Senhora Deputada 

Eliana Dadalto colocou vinte mil reais e o Senhor 

Deputado Amaro Neto colocou cinquenta mil reais 

para o Hospital Maternidade. Cento e setenta mil 

reais.  

A Maternidade colocou um projeto para 

tramitar. Esse projeto tramitou, foi inclusive na PGE, 

Procuradoria Geral do Estado, e teve a aprovação, ou 

seja, o projeto estava todo redondo. Voltou para a 

Secretaria de Saúde e era o dever e a obrigatoriedade 

da Secretaria de Saúde pagar os cento e setenta mil 

reais para o Hospital Maternidade, hospital que o 

vice-governador tem frequentado duas, três vezes por 

ano, prometendo investimento.  

E a Secretaria de Estado da Saúde tem o 

descalabro de cortar os cem mil reais de emenda 

parlamentar do Senhor Deputado Freitas, este 

deputado que vos fala, dentro de um projeto de cento 

e setenta; de pagar os vinte mil reais da Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, os cinquenta mil do Senhor 

Deputado Amaro Neto e não pagar os cem mil do 

Senhor Deputado Freitas. Acredite sociedade 

capixaba! Uma política feita exclusivamente com o 

fígado, uma ditadura, o império do medo. A maioria 

não teve suas emendas pagas e não teve a coragem de 

falar! 
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A emenda não é minha; a emenda não é do 

governador; a emenda não é de secretário nenhum! É 

recurso para o Hospital Maternidade de São Mateus, 

é dinheiro para a saúde, para investir no SUS, no 

Hospital de São Mateus, hospital que o vice-

governador frequenta fazendo politicagem. No dia da 

Consciência Negra ele estava lá! Precisava ter 

consciência humana e pagar os recursos que não são 

do governador e nem do vice-governador.  

É um absurdo o que estou falando aqui! 

Recursos colocados em uma emenda conjunta com 

três deputados. Paga a de dois deputados e não paga a 

de um. Desse jeito e dessa forma, escandalosamente 

assim, é a primeira vez que acontece. Não imaginei 

que fosse acontecer desta forma, até porque pagaram 

cem mil reais para a Lira Mateense, em São Mateus, 

de emenda minha. A Lira precisa muito, é uma banda 

centenária deste estado, mas o hospital Maternidade 

precisa mais, governador. E a Secretaria de Estado da 

Saúde, do seu governo, com recurso aprovado pela 

PGE, deixou de pagar cem mil reais para o hospital 

maternidade. E não é a primeira vez!  

Como disse, em 2015 tinha colocado 

duzentos mil para o hospital maternidade. Dos 

duzentos mil, foram cortados vinte por cento, que foi 

um corte linear. E não podia cortar vinte por cento, 

porque para a saúde não devia ter cortado. Para 

alguns setores, como de esporte e de Carnaval, 

poderia cortar vinte por cento, mas para a Saúde não 

poderia cortar, mas cortou. De duzentos, ficaram 

cento e sessenta, em 2015. E tramitou da mesma 

forma, teve aprovação na Procuradoria-geral do 

Estado, mas está arquivado na Secretaria de Estado 

da Saúde porque o governo do Estado não pagou nem 

os cento e sessenta para o Hospital Maternidade.  

Então, falar que irá investir no hospital 

maternidade... E acredito que este ano irá investir, 

porque este ano é político. Como disse para o 

secretariado na primeira reunião: agora precisa ter 

velocidade, precisa investir depressa porque este é o 

ano político.  

Acredito que este ano devem iniciar uma 

obra no hospital maternidade sim, mas por que não 

pagou a emenda parlamentar de 2015, por que não 

pagou a emenda parlamentar de 2017? É receita do 

estado porque é aprovada nesta Casa. E só pode ser 

aprovado aqui o orçamento do jeito que vem, com 

mais um milhão e duzentos. Um milhão e duzentos e 

um não é aprovado, porque este um milhão e 

duzentos está na receita, no Orçamento do estado. E 

quando não é pago é porque é economizado para 

outras coisas, como, por exemplo, para aumentar o 

valor da publicidade. Então, é um absurdo não pagar 

a emenda parlamentar do Hospital Maternidade. 

Assim como tantas outras que não foram 

pagas, a do hospital acho o mais absurdo, porque o 

hospital tem uma gestão extraordinária, uma gestão 

limpa, uma gestão muito suficiente. E negaram o 

pagamento da emenda do hospital. Mas só para São 

Mateus, por exemplo, deixaram de pagar a emenda 

da Cáritas Diocesana. O recurso da Cáritas era para 

reciclagem, material de acabamento de piso para o 

galpão de triagem de fazer reciclagem. Um projeto 

social da Cáritas Diocesana para tirar as crianças da 

rua. Sessenta mil reais que foram colocados e não 

pagos à Cáritas Diocesana. Ainda para a Cáritas 

foram colocados vinte e cinco mil reais para comprar 

uma empilhadeira elétrica de mil quilos e uma 

balança para reciclagem para o projeto que dá 

ocupação para os adolescentes. 

E, depois, faz publicidade e diz que investe 

nas pessoas.  É mentira! Não investe nas pessoas. É 

politicagem, não é nada de publicidade. Como bem 

disse a secretária de Comunicação na reunião de 

secretariado: é preciso divulgar mais o que faz. A 

máscara precisa cair e o império do medo também. 

Que cada parlamentar tenha coragem de falar que as 

emendas não são pagas. Não quero emenda para mim 

e não quero nada para mim. Estou falando de recurso 

social de um milhão e duzentos, que é muito pouco; e 

é muito bem distribuído onde se precisa de recurso 

público e onde as pessoas não conseguem chegar ao 

governo; o governo precisa alcançar essas pessoas. 

Aliás, o governo precisava ser para quem mais 

precisa dele. Esse governo não é para quem mais 

precisa, mas para quem menos precisa.  

Além disso, para São Mateus, foram 

colocados cinquenta mil reais para o custeio de 

manutenção do projeto cultural Araçá, que tanto 

precisa. Um projeto extraordinário, reconhecido 

internacionalmente. Cinquenta mil reais para custeio. 

Está penando... E não foram pagos. Mas o da Lira 

Mateense foi pago, como falei. Além desses, há 

muitos outros no norte do Estado - em Pinheiros, 

Ponto Belo, Montanha, Jaguaré - que não foram 

pagos.  

Não estou neste lugar por mim mesmo, estou 

representando uma sociedade, cumprindo muito bem 

o meu papel, fazendo as emendas parlamentares 

chegarem, recurso dos impostos que pagamos e que 

precisam ser devolvidos, colocando-os onde há 

necessidade de serem colocados. Mas, infelizmente, 

um governo ditador não paga as emendas 

parlamentares, imaginando: não posso pagar as 

emendas desse deputado porque S. Ex.ª não é do 

partido que eu gosto, não é do time que vota tudo que 

quero, não é do time que vota a reestruturação da 

Polícia Militar, que acaba com o BME e com a 

Rotam e que muda o regime de progressão das 

patentes e coloca sobre a égide que entrará o que o 

governo quer. 

Não compactuo com isso e tenho que votar 

de acordo com a minha consciência, mas as minhas 

emendas precisavam ser pagas porque não tenho que 

pedir pelo amor de Deus para pagarem as minhas 

emendas e não tenho que votar de acordo com o que 

o governo quer para que as minhas emendas sejam 

pagas. Estão negando, inclusive, as emendas da 

Saúde, pagando de dois deputados, quando a emenda 

está conjunta. O processo tramitou todo junto, mas 
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paga duas e não paga uma, a maior, porém é para a 

Saúde, para tratar pessoas que precisam ser tratadas. 

Isso é desumanidade. Não é um Governo republicano 

e estadista. E se for, conserta o que está errado. Mas 

preciso falar para a sociedade inteira observar: gestão 

fiscal, há tanta gente que sabe fazer; mas humanismo, 

há bem poucos que têm. Fazer política com o fígado 

é o que mais há gente para fazer.  

Tenho dito.  

Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE – (PADRE 

HONÓRIO – PT) – Gostaria de convidar a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto para assumir a Presidência, 

enquanto fazemos nosso pronunciamento.  

Obrigado, Senhora Deputada Eliana Dadalto.  

 

A SR.ª PRESIDENTE – (ELIANA 

DADALTO – PTC) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Padre Honório.  

 

O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) – 

Senhora Presidente, Senhores Deputados e Senhoras 

Deputadas, agradeço a presença da Senhora Deputada 

Eliana Dadalto, que preside a sessão neste momento, 

e a dos Senhores Deputados Doutor Hércules e 

Freitas. 

Cumprimento também os servidores desta 

Casa e peço a Deus que todos sejam abençoados.  

Estamos iniciando o último ano do nosso 

mandato. Espero que possamos fazer um bom 

trabalho.  

Gostaria também de cumprimentar aqueles 

que estão trabalhando na imprensa, principalmente os 

que conduzem todas as informações da Assembleia, 

todos os nossos amigos que acompanham os 

trabalhos desta Casa e companheiros capixabas. 

Sabemos que no nosso estado existem muitos 

desafios. Obviamente, em um governo não se 

consegue resolver todos os problemas. Sabemos 

também que passamos por momentos mais difíceis e 

que na dificuldade, às vezes, é preciso ter certa 

economia para conduzir aquilo que temos de 

responsabilidade.  

Algumas coisas não podem ficar para trás. 

Quero falar um pouquinho das pontes do município 

de Nova Venécia, na estrada que liga a cidade de 

Nova Venécia à BR, na direção de Colatina e 

também de Barra de São Francisco. 

No último governo do governador atual, o 

governo Paulo Hartung, aquela comunidade ficou 

muito feliz quando as obras de asfaltamento daquela 

estrada foram iniciadas. Muita gente, vindo de Minas 

Gerais e da região noroeste, em direção ao litoral e 

também a São Mateus, enfim, que usa aquela estrada, 

teve momentos de alegria quando essas obras se 

iniciaram. O governador começou, fez a parte de 

asfaltamento das estradas, e foi feita a sua 

inauguração. Só que todas as pontes ficaram para 

trás. Depois, o próximo governo, Renato Casagrande, 

assumiu e, durante quatro anos, conseguiu fazer as 

pontes. Quando estavam terminando, fazendo o 

aterramento das cabeceiras das pontes, terminou o 

governo, e foram paralisadas todas as obras de 

conclusão para facilitar o transporte de granito, o 

transporte de produtos da agricultura daquela região e 

também de pessoas que usam aquela estrada no seu 

dia a dia, para a sua mobilidade diária. 

Durante muito tempo temos conversado com 

o governador, que disse que irá terminar aquelas 

pontes ainda neste governo. Já mandamos diversas 

indicações, pedido de informação. Conversamos com 

o primeiro diretor do DER, o Ralpf; fomos à 

comunidade; conversamos várias vezes com o atual 

diretor, Enio Bergoli; pedimos que fosse visitar. Toda 

vez, principalmente quando existe um pouco mais de 

excesso de chuva, a chuva que é sinal de alegria para 

os agricultores, que é sinal de prosperidade pela 

produção, principalmente pelo tempo que ficamos 

sem chuva, e que traz esperança, também tem trazido 

muitas preocupações. Preocupações por que, Senhora 

Deputada Eliana Dadalto? Porque o rio transborda. E 

ali caminhões precisam retornar ou ficar paralisados 

naquelas cabeceiras porque não têm como passar. 

Toda produção daquela região fica praticamente 

estagnada, principalmente aquelas famílias que 

vivem no intervalo de uma ponte e outra, porque 

existem algumas cabeceiras de ponte por onde o rio 

passa naquele intervalo, fora da ponte construída, 

impedindo, assim, que os moradores e todos os 

veículos possam ter um caminho livre. 

Outro dia, estava vindo de Barra de São 

Francisco depois de uma chuva mais pesada, mais 

intensa. Quando cheguei depois de Cedrolândia, 

antes do patrimônio do distrito de Cristalina, não 

tinha como passar. Tive que retornar à estrada de 

Águia Branca, dar a volta por São Gabriel para 

chegar a Nova Venécia quando era 1h da manhã. 

Imagina se fosse uma família com alguém doente! 

Imagina se fosse alguém com problemas! 

Queremos, mais uma vez, pedir ao Enio que 

possa visitar essa estrada. Pedimos, mais uma vez, ao 

governador que possa dar início à finalização desse 

trabalho, dando àquelas pessoas a oportunidade de ter 

uma estrada de qualidade. Tem acontecido vários 

acidentes, principalmente com pessoas que não 

conhecem aquele caminho; às vezes, à noite, vão 

numa velocidade e, quando se dão conta, estão em 

cima da ponte e acabam tendo, dentro do improviso, 

que segurar o carro e, muitas vezes, acontecendo 

acidentes.  

Pedimos ao setor de obras, pedimos ao DER, 

pedimos ao Governo do Estado: olhem para aquela 

estrada! Olhem para aquele serviço, já que temos esse 

dinheiro para investimento – mais de um bilhão de 

reais –, que um pouco desse dinheiro seja usado para 

fazer a conclusão daquelas obras daquela estrada. 
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Precisamos que essa estrada e essas pontes sejam 

concluídas.  

A área urbana do distrito de Cristalina é um 

lugar em que é difícil caminhões carregados de 

granito passarem. É difícil! São ruas apertadas, com 

calçamentos, muitas vezes, não apropriados para o 

transporte de pedras pesadas. O desvio está lá, 

precisando ser concluído, para tirar também um 

pouco da apreensão e sofrimento daquelas famílias 

que moram em Cristalina porque, concluindo as 

cabeceiras da ponte, o trânsito pesado não mais 

precisará passar dentro da área urbana de Cristalina.  

Sabemos que foi uma obra começada no 

governo Paulo Hartung e, com certeza, seria muito 

importante que aquele que começou desse fim a um 

empreendimento que vai trazer muitos benefícios a 

turistas, agricultores, agricultoras; enfim, a todo povo 

que mora naquela região. Por isso, Enio, por isso, 

governador, mais uma vez, quero pedir ao senhor que 

dê inicio o mais rápido possível, para que o povo da 

nossa região possa, pela gratidão, dizer ao senhor 

muito obrigado pelo trabalho realizado naquele 

município. Um abraço e que Deus abençoe a todos e 

que tenhamos uma noite de paz. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (ELIANA 

DADALTO – PTC) – Devolvo a presidência ao 

Senhor Deputado Padre Honório. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE – (PADRE 

HONÓRIO – PT) – Enquanto a Senhora Deputada 

Eliana Dadalto chega lá, concedo a palavra ao Senhor 

Deputado  Freitas. (Pausa)  

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

Deputado Padre Honório, quero parabenizá-lo por um 

discurso com veemência, por um pronunciamento 

reivindicatório, reivindicando uma situação tão 

própria, tão pertinente de um deputado que anda e 

que enxerga o que precisa ser enxergado no interior 

deste estado. Em meu pronunciamento há pouco, 

disse que o Governo precisa atender quem mais 

precisa do Governo. Aquelas estradas e aquelas 

comunidades de Cristalino, de Guararema, de 

Cedrolândia e todas as outras pessoas que circulam 

diuturnamente por aquela estrada, do Norte, do 

Noroeste do Espírito Santo, de Minas Gerais, que 

utilizam muito aquela estrada para chegar ao 

balneário de Guriri, para chegar a Conceição da 

Barra, precisam e muito daquelas onze pontes que 

não concluíram. Foi inaugurada a estrada no final do 

governo Paulo Hartung, em seu segundo governo, no 

primeiro ciclo que fez de gestão neste Estado.  Foi 

inaugurada a estrada, em Cristalino, sem ponte. Onze 

pontes ficaram por fazer e o vice-governador César 

Colnago anda os quatro cantos deste estado dizendo 

que não começam uma obra e deixam por terminar. 

Deixaram uma obra inaugurada com onze pontes por 

fazer. O governo Renato Casagrande licitou as onze 

pontes e as onze pontes ficaram construídas, porém 

falta o enchimento das cabeceiras das onze pontes e o 

enchimento da cabeceira das onze pontes, Senhor 

Deputado Bruno Lamas, ficarão quatro anos e não 

serão concluídas. Quero ser desafiado e quero que 

concluam as onze pontes.  

Quantos acidentes já aconteceram, como bem 

falou o Senhor Deputado Padre Honório? É ponte 

após uma curva. Os motoristas não têm 

conhecimento, às vezes, que tem uma ponte que não 

dá para passar nela, que é um desvio. Não tem o 

enchimento. É acidente em cima de acidente e não se 

conclui o que precisa ser concluído. Primeiro, o 

dinheiro some como cabeça de bacalhau. Todos 

sabem que têm, mas está escondido e agora o 

dinheiro aparece. Tem mais de um bilhão, mas não 

tem previsão de fazer as benditas pontes. Então, que 

seja priorizado o que tem que ser priorizado. A 

estrada já foi inaugurada em 2010 e as pontes 

precisam ser feitas. Que o Governo possa priorizar e 

fazer as pontes. Muito obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PMDB) – Por ordem do Senhor 

Deputado Padre Honório, assumo a presidência e 

convido os orados inscritos, Senhores Deputados 

Hudson Leal, ausente; Gilsinho Lopes, ausente, 

licenciado; e Eliana Dadalto, por dez minutos. 

 
A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados,  boa tarde. Cumprimento todos os 

colaboradores desta sessão, todos que nos assistem, e 

carinhosamente o nosso presidente, Senhor Deputado 

Doutor Hércules, que hora está presidindo esta Mesa. 

Hoje, logo cedo pela manhã, no Bom dia ES, 

assisti um drama em Linhares que já vem se 

arrastando há anos, desde 2012. Deveriam ter sido 

entregues mil e quinhentas casas para a população de 

baixa renda em Linhares. Infelizmente, até hoje, 

essas famílias que sonhavam em ter sua casa estão 

somente no sonho.  

Podem observar esta foto estampada. Com 

essa pequena chuva que tivemos, pouca em relação a 

2013. Em 2013, nessas casas que vocês estão vendo a 

marquinha escura, foi justamente onde chegou a água 

nessa altura da casa. Então, olhem só o que estão 

esperando as famílias de baixa renda! Qual futuro 

teremos para Linhares? São mil e quinhentas casas na 

região e quem vai para o balneário do Pontal do 

Ipiranga pode observar. São do programa Minha 

Casa Minha Vida que, infelizmente, as famílias de 
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baixa renda, os sonhos, pessoas que estão há anos 

esperando receber essa casa...  

Senhor Deputado Doutor Hércules, fico 

indignada porque até hoje elas não foram entregues 

por estarem embargadas, estão na Justiça, justamente 

por essa situação. Olha só, a chuva que tivemos não 

foi pequena, foi muita chuva, mas em relação a 2013 

foi menor. Imagina uma chuva se viesse, tomara que 

não venha tão cedo, espero. Em 2013 foi lamentável 

o que vimos no estado do Espírito Santo, mas essas 

casas ficaram embaixo d’água.  

Então, fica a minha indignação junto com o 

povo de Linhares, assistindo essas famílias falando 

que há anos vêm pagando aluguel, que não têm 

condições mais de pagar, esperando para terem sua 

casa própria, sonho de toda família, Senhor Deputado 

Bruno Lamas. Não sei se o senhor já chegou a ver, 

mas temos isso em Linhares. É lamentável ver tanta 

irresponsabilidade. Hoje vejo essas famílias sendo 

punidas pelo sonho que têm de não conseguirem 

receber a sua casa por irresponsabilidade de 

instituições, que poderiam entregar essas casas de 

forma digna, em terreno que realmente desse 

dignidade a essas famílias. Fica a minha indignação 

neste dia. 

Convoco nossos colegas deputados para 

abrirmos uma CPI para investigar o porquê dessas 

famílias ainda não terem recebido essas casas.  

Sabemos que há muitos problemas, mas as famílias 

precisam ser respeitadas. Não dá para admitir. Como 

representante e cidadã de Linhares, não dá para 

admitir. Mais uma vez, quero registrar com todos os 

colegas deputados. Precisamos agir. Não podemos 

deixar o nosso povo de Linhares do jeito que está, 

desassistido. É como falei, são muitas famílias 

passando por dificuldades financeiras em tempos de 

crise. Muitos estão desempregados, como foi o 

depoimento de várias senhoras que pagam seus 

medicamentos e não têm condições de pagar 

seiscentos reais de aluguel, como vi. Aí me 

entristeceu porque é dinheiro jogado fora. São 

impostos que pagamos e estão aí dessa forma. Fica, 

neste dia, o meu registro de indignação.  

Mas também, além dessa tristeza que está em 

meu coração pela situação de Linhares, venho fazer 

um convite. Aí já é uma notícia boa. Sooretama foi 

uma indicação que fiz à Polícia Rodoviária Federal 

de que no período em que estivemos em Sooretama, 

o movimento da população do Alegre, de querer fazer 

uma paralização na BR-101, reivindicando melhorias. 

Conseguimos junto à ECO 101, mobilizamos, junto 

com a Polícia Rodoviária Federal, a questão da 

segurança naquela região. Imediatamente o 

superintendente Willys Lira, a quem agradeço 

imensamente, nos ouviu, foi lá. Fizemos a reunião e 

reivindiquei um programa, um festival estudantil 

temático de trânsito, que acontecerá em Sooretama, a 

meu pedido. Agradeço mais uma vez ao Willys por 

ter respondido positivamente. Este ano, no primeiro 

semestre, as escolas de Sooretama, participarão deste 

festival e estaremos lá sexta-feira, dia 9, fazendo a 

abertura. Fica nosso convite a todos os colegas 

Senhores Deputados para participarem desse 

momento de suma importância para Sooretama. 

Sooretama merece ter esse atendimento, uma 

vez que é um município cortado pela BR-101, com 

escolas no entorno, e há necessidade de fazer esse 

trabalho educativo dentro das escolas, que receberão 

essa Educação no Trânsito e teremos mais segurança 

na BR-101. Neste dia, quero fazer esse registro. 

Também, nesta tarde, digo a todos que, 

durante o recesso, como o Senhor Deputado Doutor 

Hércules também falou hoje na comissão que visitou 

vários hospitais, visitei o hospital HGL, em Linhares, 

também, Senhor Deputado Doutor Hércules, 

representando a Comissão de Saúde. 

Lamentavelmente, digo a todos que não 

podemos mais admitir. Estamos com muitas notícias 

ruins em Linhares, infelizmente. O HGL está lá, para 

quem quiser ver, com muitos pacientes sendo 

atendidos nos corredores. Contei vinte pacientes em 

leitos nos corredores, em macas.  

E quando ouço anunciar que em Colatina 

estão abrindo leitos no Silvio Ávidos, hospital do 

Estado, vem minha indignação porque o HGL 

também precisa ter um atendimento de qualidade. Fui 

lá, fiz um vídeo, por incrível que pareça, para mostrar 

que realmente a situação é crítica, teve mais de 

quinze mil visualizações em dois dias. Fiz um ao 

vivo e a população reivindicando e criticando. 

Não sou eu quem está pedindo, é a população 

de Linhares. Quando venho à tribuna e falo, falo em 

nome de um povo que está sofrendo muito. Quantas 

ligações recebo de pessoas que querem atendimento: 

deputada, precisamos de atendimento. Gente, 

precisamos para todos, eles pedem que eu faça isso. 

Mas reivindico mais uma vez. É um hospital 

municipal, o único do estado do Espírito Santo que 

foi municipalizado pelo atual prefeito, e infelizmente 

vejo que foi um grande erro. O município não tem 

condições de bancar um hospital municipal. 

Precisamos de um hospital regional em Linhares, do 

Estado. 

Logo que assumi meu mandato, peguei várias 

assinaturas, o Senhor Deputado Freitas se lembra 

disso. Peguei dez assinaturas de deputados da região 

Norte e Noroeste para que o Governo instale em 

Linhares um hospital do Estado. Linhares clama por 

uma saúde de qualidade e, mais uma vez, venho a 

esta tribuna pedir, pelo amor de Deus, ao Governo do 

Estado e à administração municipal que olhem para o 

HGL com misericórdia. Eles estão pedindo 

misericórdia. 
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Estive no hospital e saí angustiada. Falei, 

desabafei. Temos que nos unir à população e fazer 

realmente com que a saúde de Linhares melhore. O 

município é rico economicamente. Devolvemos para 

o Estado do Espírito Santo nossos impostos e é o 

município que devolve ao Estado do Espírito Santo. 

Precisamos dessa qualidade de trabalho na área da 

saúde. Por isso, fica meu registro nesta tarde. 
 

O Sr. Freitas – (PSB) – Senhora Deputada, 

posso apartear V. Ex.ª? 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) - 

Pois não. 
 

O Sr. Freitas – (PSB) – Quero lhe 
cumprimentar e parabenizar pelo pronunciamento 
reivindicando em favor de Linhares, cidade 
importante no Norte, polo de serviços de educação e 
saúde. Parabéns pela sua fala. Muito obrigado pela 
emenda que V. Ex.ª colocou para o Hospital 
Maternidade em São Mateus. Infelizmente, a minha 
estava junto com a da senhora e foi cortada. Mas, é 
muito bem-vindo o recurso que V. Ex.ª colocou. 

É uma pena tudo o que V. Ex.ª está falando. 
Políticas equivocadas que são colocadas. Penso que 
V. Ex.ª precisa cobrar uma coisa também. O governo 
Renato Casagrande iniciou uma unidade da Rede 
Cuidar em Linhares e é fundamental que seja 
concluída e inaugurada, pelo menos em quatro anos, 
importante para tratar da saúde, exames e consultas 
de especialidade em Linhares.  

Mas esse projeto Minha Casa Meu Problema, 

que tira as pessoas do ambiente em que elas vivem... 

porque se quisesse tratar com dignidade as pessoas... 

se eu identifico que lá no bairro tal há vinte pessoas 

precisando, que as casas fossem construídas lá 

naquele bairro para as pessoas. E não é assim que se 

faz.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Senhor Deputado, peço a 

gentileza que conclua. Por força regimental terei que 

encerrar a sessão. Por gentileza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Sr. Freitas - (PSB) – Agradeço ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules a tolerância e parabenizo 

a Senhora Deputada pelo pronunciamento. Muito 

obrigado.  

 
A SR.ª ELIANA DADALTO - (PTC) – 

Lembrando que também destinei a emenda 

parlamentar para o Rio Doce. Agradeço ao governo 

do estado. Duzentos e trinta e cinco mil que 

chegaram ao Rio Doce, agradeço. É um hospital 

filantrópico que recebeu também essa emenda. 

Agradeço.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - PMDB) – Obrigado pela 

compreensão da Senhora Deputada Eliana Dadalto e 

do Senhor Deputado Freitas mas, por força 

regimental, tenho que encerrar a sessão às 18h e já 

são 18h.  

Findo o tempo destinado a presente sessão, 

vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 07 de 

fevereiro de 2018, para a qual designo  

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  

 
ORDEM DO DIA: discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 288/2017; 

discussão, se houver recurso, na forma do artigo 277, 

§§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei 

n.º 141/2017; discussão especial, em 2.ª sessão, dos 

Projetos de Lei n.
os

 124/2017, 400/2017, 424/2017, 

428/2017, 435/2017 e 441/2017; e discussão especial, 

em 2.ª sessão, do Projeto de Resolução n.º 55/2017. 

Está encerrada a sessão. 

 
Encerra-se a sessão às dezoito horas. 

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registrou presença o Senhor Deputado 

Gilsinho Lopes. 
 


