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TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 19 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 Bruno Lamas, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Eliana Dadalto, 

Enivaldo dos Anjos, Euclério Sampaio, 

Freitas, Jamir Malini, José Esmeraldo, Luzia 

Toledo, Marcelo Santos, Padre Honório, 

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)  

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Erick Musso, Esmael de 

Almeida, Hudson Leal e Rodrigo 

Coelho) 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Há quorum para a abertura da 

sessão de acordo com o painel eletrônico, onde 

registramos a presença dos ilustres parlamentares: 

Senhor Presidente Erick Musso, Senhores Deputados 

Bruno Lamas, Dary Pagung, Doutor Hércules, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, Esmael de Almeida, 

Euclério Sampaio, Freitas, Hudson Leal, Jamir 

Malini, José Esmeraldo, Luzia Toledo, Marcelo 

Santos, Padre Honório, Raquel Lessa, Rodrigo 

Coelho e o líder da oposição, Sergio Majeski. 

Invocando a proteção de Deus declaro aberta 

a sessão e convido todos para que se coloquem em 

posição de respeito para que a Senhora Deputada 

Raquel proceda à leitura de um versículo da Bíblia.  

 

(A Senhora Deputada Raquel 

Lessa lê Salmo, 19:01)  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Registramos também a 

presença dos Senhores Deputados Nunes e Gilsinho 

Lopes. 

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura da ata da primeira sessão extraordinária, 

realizada em 07 de fevereiro de 2018. (Pausa)  
 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Gilsinho Lopes e Nunes) 

(O Senhor 2.º Secretário procede à 

leitura da ata) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Aprovada ata como lida. 

(Pausa) 

Convido a Senhora 1.
a
 Secretária, Senhora 

Deputada Raquel Lessa, a proceder à leitura do 

Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

01 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

OFÍCIO S/N.º - 2017 

 

Vitória, 20 de dezembro de 2018. 

 

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 12.12.2017 

,devido a compromissos assumidos anteriormente no 

município de Mimoso do Sul. 

Atenciosamente, 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual – PMDB 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Justificada a ausência. À 

Secretaria. 

 

A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Concedo a palavra à Senhora 

Deputada e ex-senadora da República Luzia Toledo. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – (PMDB) – 

Cumprimento V. Ex.ª, Senhor Presidente; os 

Senhores Deputados Enivaldo dos Anjos, Raquel 

Lessa e o nosso aniversariante do dia, nosso 

Presidente Erick Musso.  

Parabéns, muitas felicidades. Trinta e um 

anos e já tem história! Isso é motivo para 

parabenizarmos de verdade, de coração. 
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Senhor Presidente Marcelo Santos, com 

muita tristeza, deixo um voto de profundo pesar pelo 

falecimento do meu irmão de criação Renato Rangel, 

que surpreendeu a família toda. Em menos de vinte e 

quatro horas perdemos o Renato, que era um touro. 

Eu estava preparada para visitá-lo na UTI, em 

Cachoeiro de Itapemirim, quando fui informada que 

o corpo estava em Mimoso do Sul. Deixo o meu 

abraço, a minha eterna saudade a um irmão que não 

era de sangue, mas era do coração. Devo tudo que 

sou ao pai dele, Rubens Rangel, que foi um político 

sério neste Estado. Num momento que vemos tanta 

podridão na política, falar de Rubens Rangel é falar 

de seriedade, de fidelidade e de compromisso. 

Também deixo meu voto de pesar ao nosso 

querido Paulinho, que faleceu no mesmo dia do 

Renato. Paulinho era nosso companheiro de grupo. 

Externo nossos sentimentos à família toda, na pessoa 

do nosso vereador Mosca, por Alegre, e a todos os 

parentes do Paulo Farias Alves, Paulinho, meu 

amigo, um sentimento muito grande de pesar pelo seu 

falecimento, que também foi no dia 10, assim como o 

enterro, junto com o do Renato.  

Agradeço a todos os meus pares que não 

deixaram de me enviar uma mensagem no momento 

em que sofria tanto. Deixo o meu agradecimento 

muito sincero a todas as deputadas e deputados, meus 

colegas que externaram seus sentimentos. Muito 

obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Muito obrigado, Senhora 

Deputada Luzia Toledo. 

Convido a Senhora 1.
a
 Secretária, Deputada 

Raquel Lessa, a proceder à leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

02 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO S/N.º - 2018 

 

Vitória, 07 de fevereiro de 2018. 

 

Senhor Presidente: 

 
Solicito a V. Ex.ª que seja justificada minha 

ausência na sessão Ordinária do dia 07 de fevereiro, 

nos termos do §6º do artigo do Regimento Interno. 

Atenciosamente, 

 
BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Justificada a ausência. À 

Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

03. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO N.º 034/2018 

 

Vitória, 07 de fevereiro de 2018. 

 
Senhor Presidente: 

 
O Deputado infra-assinado, com base no 

Artigo 305, §6º do Regimento Interno desta Casa de 

Leis, justifica sua ausência na Sessão Ordinária do 

dia 07 de fevereiro de 2018, em que esteve em 

atividade parlamentar agendada anteriormente. 

Atenciosamente, 

 
ERICK MUSSO 

Deputado Estadual 

 
Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Defiro. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

04. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
OFÍCIO N.º 138/2018 
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Vitória, 16 de fevereiro de 2018. 

 
Senhor Presidente: 

 
Vitória, 16 de fevereiro de 2018. 

 

Solicitamos a Tribuna Popular do dia 02 de 

abril, segunda-feira, para que a Sr.ª MARFIZA 

MACHADO DE NOVAES, Presidente da 

Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos 

do Estado do Espírito Santo - FEHOFES, possa 

explanar sobre ‘’A IMPORTÂNCIA DA REDE 

FILANTRÓPICA NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

DO ESTADO’’.  

Subscrevemo-nos, 

SAÚDE, SAÚDE E SAÚDE. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 

Ao  

Ex. 
mo

 Sr. 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo 

NESTA 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. Às Comissões de 

Educação e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

05 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA EDUCAÇÃO 

PRESIDÊNCIA 

 
Brasília, 23 de janeiro de 2018. 

 
Comunicados N.

os 
259439/2017; 259440/2017; 

259441/2017; 259442/2017; 259443/2017; 

259444/2017;   259445/2017;  259446/2017;   

259447/2017;   259448/2017;  259449/2017;  

259450/2017; 259451/2017; 259452/2017; 

259403/2017; 259404/2017; 259405/2017; 

259406/2017; 259407/2017; 259408/2017; 

259409/2017; 259410/2017; 259411/2017; 

259412/2017; 259413/2017; 259414/2017; 

259415/2017; 259416/2017; 259417/2017; 

259418/2017; 259419/2017; 259420/2017; 

259421/2017; 259422/2017; 259423/2017; 

259424/2017; 259525/2017; 259426/2017; 

259427/2017; 259428/2017; 259429/2017; 

259430/2017; 259431/2017; 259432/2017; 

259433/2017; 259434/2017; 259435/2017; 

259436/2017; 259437/2017; 259438/2017; 

259088/2017; 259087/2017; 259089/2017; 

259090/2017; 259091/2017; 259092/2017; 

259093/2017; 259094/2017; 259095/2017; 

259096/2017; 259097/2017; 259098/2017; 

259099/2017; 259100/2017; 259101/2017; 

259102/2017; 259103/2017; 259104/2017; 

259105/2017; 259106/2017; 259107/2017; 

259108/2017; 259109/2017; 259119/2017; 

259118/2017; 259132/2017; 259131/2017; 

259130/2017; 259129/2017; 259135/2017; 

259134/2017; 259133/2017; 259136/2017; 

259137/2017; 259138/2017; 259139/2017; 

259140/2017; 259141/2017; 259142/2017; 

259113/2017; 259112/2017; 259111/2017; 

259110/2017; 259540/2017; 259539/2017; 

259538/2017; 259537/2017; 259536/2017; 

259535/2017; 259550/2017; 259549/2017; 

259547/2017; 259548/2017; 259546/2017; 

259545/2017; 259544/2017; 259117/2017; 

259116/2017; 259115/2017; 259114/2017; 

259128/2017; 259127/2017; 259126/2017; 

259125/2017; 259124/2017; 259123/2017; 

259122/2017; 259121/2017; 259120/2017; 

259595/2017; 259594/2017; 259593/2017; 

259592/2017; 259591/2017; 259590/2017; 

259589/2017; 259588/2017; 260866/2017; 

260865/2017; 260864/2017; 260863/2017; 

260862/2017; 260861/2017; 259534/2017; 

259133/2017; 259532/2017; 259531/2017; 

259543/2017; 259542/2017; 259541/2017; 

259565/2017; 259564/2017; 259563/2017; 

259559/2017; 259558/2017; 259557/2017; 

259556/2017; 259555/2017; 259554/2017; 

259553/2017; 259552/2017; 259551/2017; 

259678/2017; 259606/2017; 259605/2017; 

259604/2017; 259602/2017; 259603/2017; 

259600/2017; 259601/2017; 259599/2017; 

259598/2017; 259597/2017; 259596/2017; 

258975/2017; 258974/2017; 259584/2017; 

259583/2017; 259582/2017; 259581/2017; 

259580/2017; 259579/2017; 259578/2017; 

259586/2017; 259577/2017; 259585/2017; 

259576/2017; 259575/2017; 259574/2017; 

259573/2017; 259572/2017; 260872/2017; 

260871/2017; 259571/2017; 260869/2017; 

260870/2017; 260868/2017; 260867/2017; 

259047/2017; 259046/2017; 259045/2017; 

259044/2017; 259043/2017; 259570/2017; 

259569/2017; 259568/2017; 259567/2017; 

259566/2017; 258992/2017; 258991/2017; 

258990/2017; 258989/2017; 258988/2017; 

258987/2017; 258986/2017; 258985/2017; 

258984/2017; 258983/2017; 258982/2017; 

258981/2017; 258980/2017; 258979/2017; 

258978/2017; 258977/2017; 258976/2017; 
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259562/2017; 259561/2017; 259560/2017; 

259171/2017; 259170/2017; 259169/2017; 

259168/2017; 259166/2017; 259167/2017; 

259165/2017; 259164/2017; 259163/2017; 

259162/2017; 259161/2017; 259160/2017; 

259158/2017; 259159/2017; 259157/2017; 

259156/2017; 259155/2017; 259153/2017; 

259154/2017; 259152/2017; 259151/2017; 

259150/2017; 259149/2017; 259148/2017; 

259147/2017; 259146/2017; 259145/2017; 

259144/2017; 259143/2017; 259454/2017; 

259453/2017; 259587/2017; 260860/2017; 

260859/2017; 260858/2017; 258993/2017; 

259755/2017; 259749/2017; 259750/2017; 

259751/2017; 259752/2017; 259753/2017; 

259754/2017; 259756/2017; 259757/2017; 

259758/2017; 259759/2017; 259760/2017; 

259761/2017; 259742/2017; 259743/2017; 

259744/2017; 259745/2017; 259746/2017; 

259747/2017; 259748/2017; 259083/2017; 

259080/2017; 259081/2017; 259078/2017; 

259079/2017; 259076/2017; 259077/2017; 

258998/2017; 258996/2017; 258995/2017; 

259003/2017; 259004/2017; 259002/2017; 

259001/2017; 259082/2017; 259006/2017; 

259007/2017; 259005/2017; 258999/2017; 

259000/2017; 258997/2017; 258994/2017; 

259086/2017; 259084/2017; 259085/2017; 

259008/2017; 259009/2017; 259607/2017; 

259645/2017; 259653/2017; 259656/2017; 

259657/2017; 259658/2017; 259659/2017; 

259662/2017; 259660/2017; 259650/2017; 

259649/2017; 259648/2017; 259647/2017; 

259630/2017; 259631/2017; 259632/2017; 

259633/2017; 259634/2017; 259635/2017; 

259651/2017; 259652/2017; 259661/2017; 

259608/2017; 259019/2017; 259018/2017; 

259016/2017; 259017/2017; 259014/2017; 

259015/2017; 259012/2017; 259013/2017; 

259010/2017; 259011/2017; 259619/2017; 

259620/2017; 259617/2017; 259618/2017; 

259615/2017; 259616/2017; 259613/2017; 

259614/2017; 259611/2017; 259612/2017; 

259609/2017; 259072/2017; 259075/2017; 

259074/2017; 259773/2017; 259772/2017; 

259771/2017; 259770/2017; 259769/2017; 

259768/2017; 259767/2017; 259766/2017; 

259765/2017; 259764/2017; 259763/2017; 

259762/2017; 259786/2017; 259785/2017; 

259784/2017; 259783/2017; 259782/2017; 

259781/2017; 259780/2017; 259779/2017; 

259778/2017; 259777/2017; 259776/2017; 

259775/2017; 259774/2017; 259800/2017; 

259799/2017; 259798/2017; 259797/2017; 

259796/2017; 259788/2017; 259795/2017; 

259794/2017; 259793/2017; 259792/2017; 

259791/2017; 259790/2017; 259789/2017; 

259787/2017; 259805/2017; 259804/2017; 

259803/2017; 259802/2017; 259801/2017; 

259812/2017; 259811/2017; 259810/2017; 

259809/2017; 259808/2017; 259720/2017; 

259721/2017; 259703/2017; 259704/2017; 

259705/2017; 259706/2017; 259707/2017; 

259708/2017; 259697/2017; 259698/2017; 

259699/2017; 259700/2017; 259701/2017; 

259702/2017; 259741/2017; 259740/2017; 

259739/2017; 259738/2017; 259737/2017; 

259679/2017; 259680/2017; 259681/2017; 

259683/2017; 259682/2017; 259684/2017; 

259685/2017; 259686/2017; 259687/2017; 

259688/2017; 259689/2017; 259690/2017; 

259691/2017; 259692/2017; 259693/2017; 

259694/2017; 259695/2017; 259696/2017; 

259644/2017; 259638/2017; 259637/2017; 

259636/2017; 259675/2017; 259676/2017; 

259677/2017; 259455/2017; 259456/2017; 

259663/2017; 259646/2017; 259621/2017; 

259622/2017; 259623/2017; 259625/2017; 

259624/2017; 259628/2017; 259626/2017; 

259627/2017; 259629/2017; 259457/2017; 

259664/2017; 259665/2017; 259666/2017; 

259667/2017; 259668/2017; 259669/2017; 

259670/2017; 259671/2017; 259672/2017; 

259673/2017; 259674/2017; 259070/2017; 

259069/2017; 259073/2017; 259610/2017; 

259806/2017; 259807/2017; 259523/2017; 

259524/2017; 259525/2017; 259526/2017; 

259527/2017; 259528/2017; 259529/2017; 

259530/2017; 259815/2017; 259814/2017; 

259813/2017; 259039/2017; 259041/2017; 

259040/2017; 259037/2017; 259038/2017; 

259035/2017; 259034/2017; 259032/2017; 

259071/2017; 259036/2017; 259048/2017; 

259042/2017; 259050/2017; 259049/2017; 

259051/2017; 259052/2017; 259053/2017; 

259054/2017; 259055/2017; 259056/2017; 

259057/2017; 259058/2017; 259059/2017; 

259061/2017; 259060/2017; 259062/2017; 

259063/2017; 259065/2017; 259064/2017; 

259066/2017; 259067/2017; 259033/2017; 

259030/2017; 259031/2017; 259028/2017; 

259029/2017; 259026/2017; 259027/2017; 

259024/2017; 259025/2017; 259020/2017; 

259021/2017; 259022/2017; 259023/2017; 

260886/2017; 260887/2017; 260873/2017; 

260874/2017; 260875/2017; 260876/2017; 

260877/2017; 260878/2017; 260879/2017; 

260880/2017; 260881/2017; 260882/2017; 

260883/2017; 260885/2017; 260884/2017; 

259729/2017; 259730/2017; 259731/2017; 

259732/2017; 259733/2017; 259734/2017; 

259735/2017; 259736/2017; 259722/2017; 

259723/2017; 259724/2017; 259725/2017; 

259726/2017; 259727/2017; 259728/2017; 
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259709/2017; 259710/2017; 259711/2017; 

259712/2017; 259713/2017; 259714/2017; 

259715/2017; 259716/2017; 259717/2017; 

259718/2017; 259719/2017; 259458/2017; 

259655/2017; 259654/2017; 259643/2017; 

259641/2017; 259642/2017; 259640/2017; 

259639/2017; 259499/2017; 259498/2017; 

259497/2017; 259496/2017; 259495/2017; 

259494/2017; 259493/2017; 259492/2017; 

259491/2017; 259490/2017; 259489/2017; 

259522/2017; 259521/2017; 259520/2017; 

259519/2017; 259518/2017; 259517/2017; 

259516/2017; 259515/2017; 259514/2017; 

259513/2017; 259512/2017; 259511/2017; 

259510/2017; 259509/2017; 259508/2017; 

259507/2017; 259506/2017; 259505/2017; 

259504/2017; 259503/2017; 259483/2017; 

259501/2017; 259500/2017; 259502/2017; 

259482/2017; 259481/2017; 259480/2017; 

259479/2017; 259478/2017; 259477/2017; 

259476/2017; 259488/2017; 259487/2017; 

259486/2017; 259485/2017; 259484/2017; 

259475/2017; 259474/2017; 259473/2017; 

259472/2017; 259471/2017; 259470/2017; 

259469/2017; 259468/2017; 259467/2017; 

259466/2017; 259465/2017; 259464/2017; 

259463/2017; 259462/2017; 259461/2017; 

259460/2017; 259459/2017; 259192/2017; 

259193/2017; 259194/2017; 259195/2017; 

259196/2017; 259197/2017; 259198/2017; 

259199/2017; 259200/2017; 259201/2017; 

259202/2017; 259203/2017; 259204/2017; 

259205/2017; 259206/2017; 259207/2017; 

259208/2017; 259209/2017; 259210/2017; 

259184/2017; 259185/2017; 259186/2017; 

259187/2017; 259188/2017; 259189/2017; 

259190/2017; 259191/2017; 259183/2017; 

259176/2017; 259177/2017; 259178/2017; 

259179/2017; 259180/2017; 259181/2017;    

259182/2017;    259220/2017;    259219/2017;    

259172/2017;    259173/2017;    259174/2017; 

259175/2017 259218/2017; 259336/2017; 

259337/2017; 259324/2017; 259325/2017; 

259326/2017; 259327/2017; 259328/2017; 

259329/2017; 259330/2017; 259331/2017; 

259332/2017; 259333/2017; 259334/2017; 

259211/2017; 259212/2017; 259213/2017; 

259214/2017; 259215/2017; 259216/2017; 

259217/2017; 259335/2017; 259260/2017; 

259261/2017; 259262/2017; 259263/2017; 

259264/2017; 259265/2017; 259266/2017; 

259267/2017; 259268/2017; 259269/2017; 

259270/2017; 259271/2017; 259272/2017; 

259273/2017; 259274/2017; 259275/2017; 

259276/2017; 259277/2017; 259278/2017; 

259279/2017; 259280/2017; 259281/2017; 

259282/2017; 259283/2017; 259284/2017; 

259290/2017; 259286/2017; 259285/2017; 

259293/2017; 259292/2017; 259291/2017; 

259259/2017; 259258/2017; 259257/2017; 

259256/2017; 259244/2017; 259243/2017; 

259251/2017; 259250/2017; 259249/2017; 

259248/2017; 259247/2017; 259246/2017;  

259252/2017;  259254/2017;  259253/2017; 

259255/2017;  259287/2017; 259288/2017; 

259289/2017; 259242/2017; 259241/2017; 

259240/2017; 259239/2017; 259238/2017; 

259237/2017; 259245/2017; 259231/2017; 

259232/2017; 259233/2017; 259234/2017; 

259235/2017; 259236/2017; 259230/2017; 

259294/2017; 259295/2017; 259296/2017; 

259299/2017; 259298/2017; 259297/2017; 

259300/2017; 259301/2017; 259302/2017; 

259303/2017; 259304/2017; 259305/2017; 

259306/2017; 259307/2017; 259308/2017; 

259309/2017; 259310/2017; 259311/2017; 

259312/2017; 259313/2017; 259314/2017; 

259315/2017; 259316/2017; 259317/2017; 

259318/2017; 259319/2017; 259320/2017; 

259323/2017; 259322/2017; 259321/2017; 

259226/2017; 259225/2017; 259224/2017; 

259223/2017; 259222/2017; 259221/2017; 

259229/2017; 259228/2017; 259227/2017; 

259346/2017; 259347/2017; 259348/2017; 

259349/2017; 259350/2017; 259351/2017; 

259352/2017; 259353/2017; 259354/2017; 

259355/2017; 259357/2017; 259356/2017; 

259358/2017; 259359/2017; 259360/2017; 

259361/2017; 259362/2017; 259363/2017; 

259364/2017; 259365/2017; 259366/2017; 

259367/2017; 259368/2017; 259369/2017; 

259370/2017; 259371/2017; 259372/2017; 

259373/2017; 259374/2017; 259375/2017; 

259376/2017; 259377/2017; 259378/2017; 

259379/2017; 259380/2017; 259381/2017; 

259382/2017; 259383/2017; 259384/2017; 

259385/2017; 259386/2017; 259387/2017; 

259388/2017; 259389/2017; 259390/2017; 

259391/2017; 259392/2017; 259393/2017; 

259395/2017; 259394/2017; 259396/2017; 

259397/2017; 259398/2017; 259399/2017; 

259400/2017; 259401/2017; 259402/2017; 

259338/2017; 259339/2017; 259340/2017; 

259341/2017; 259342/2017; 259343/2017; 

259344/2017;          259345/2017;  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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06.  
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PMDB) – Ciente. À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

07. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PMDB) – Ciente. Às Comissões de Agricultura e de 

Finanças. 
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Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

08. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PMDB) – Ciente. À Secretaria. 

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

 

09. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PMDB) – Ciente. À Secretaria. 

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

 

10. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PMDB) – Ciente. À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
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11. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PMDB) – Ciente. À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

12. 
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(Registra presença o Senhor 

Deputado Almir Vieira) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. À Secretaria. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

13 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 014/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Bruno Lamas, por meio do Requerimento N.º 144, 

de 2017, ao Secretário de Estado da Saúde, conforme 

documento em anexo. 

 

Vitória, 09 de fevereiro de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

14 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 015/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Sergio Majeski, por meio do Requerimento N.º 145, 

de 2017, ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 09 de fevereiro de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado 

Sergio Majeski por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

15 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 016/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Freitas, por meio do Requerimento N.º 146, de 

2017, ao Secretário de Estado da Casa Civil, 

conforme documento em anexo. 

 

Vitória, 09 de fevereiro de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado 

Freitas por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  

 

16 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 017/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência resposta ao 

pedido de informações, formulado pelo Deputado 

Theodorico Ferraço, por meio do Requerimento N.º 

147, de 2017, ao Secretário de Estado da Segurança 

Pública e Defesa Social, conforme documento em 

anexo. 

 

Vitória, 09 de fevereiro de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

17 - GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM N.º 018/2018 

 

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 149, 

de 2017, ao Secretário de Estado da Saúde, conforme 

documento em anexo. 

 

Vitória, 09 de fevereiro de 2018. 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Ciente. Ao Senhor Deputado 

Bruno Lamas por cópia.  

Corrigindo o item anterior: ao Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço por cópia. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

18 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

EMENDA ADITIVA N.º 001/2018 

AO PR Nº 038/2017 

 

Altera a nomenclatura da Seção II, 

do Capítulo XI, do Título VII e 

acrescenta ao artigo 269-A, ambos 

da Resolução nº 2.700, de 15 de 

julho de 2009, Regimento Interno. 

 

Art. 1º - O artigo 2º, do Projeto de Resolução n.º 

038/2017 passa a ter a seguinte redação:  

 

“Art. 269-A. Fica instituída, no 

âmbito da Assembleia Legislativa, a 

Tribuna Acadêmica, cujo objetivo é 

permitir o uso da Tribuna do 

Plenário por parte de estudantes 

devidamente matriculados em 

instituições de ensino reconhecidas 

pelo MEC e/ou Conselho Estadual 

de Educação, objetivando a 

apresentação de estudos e de 

trabalhos relativos aos seus 

respectivos cursos. 

 

 (...) 

 

Sala das Sessões, 07 de fevereiro de 2018. 
 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual - PSB 

 

JUSTIFICATIVA 
 

Tal modificação se faz necessário para 

possibilitar aos estudantes devidamente matriculados 

em Instituições de Ensino reconhecidas pelo 

Conselho Estadual de Educação, fazer uso da Tribuna 

Acadêmica objetivando a apresentação de estudos e 

de trabalhos relativos aos seus respectivos cursos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Junte-se ao Projeto de 

Resolução n.º 038/2017. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
19 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 

002/2018 

 

MODIFICA DISPOSITIVOS DA 

LEI COMPLEMENTAR Nº 799, DE 

12 DE JUNHO DE 2015, 

VEDANDO A IMPLANTAÇÃO DE 

ESCOLAS ESTADUAIS DE 

ENSINO MÉDIO EM TURNO 

ÚNICO EM ESCOLAS JÁ 

EXISTENTES, CASO NÃO HAJA 

APROVAÇÃO DO CONSELHO 

DE ESCOLA.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Modifica o artigo 17 da Lei 

Complementar nº 799, de 12 de junho de 2015, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 17. Para os fins do previsto no 

Programa, objeto desta Lei Complementar, a 

ampliação do número de Escolas Estaduais de Ensino 

Médio em Turno Único deverá ser realizada em 

novas unidades escolares criadas, especificamente, 

para esse fim. 

Parágrafo único. A implantação do Programa 

poderá ocorrer em escolas já existentes, observadas 

as seguintes condições: 

I – aprovação da implantação pelo Conselho 

de Escola, devendo constar em ata o resultado da 

votação e devendo ser encaminhada ao Conselho 

Estadual de Educação; 

II – apresentação de plano de destinação dos 

estudantes, de modo a garantir a continuidade dos 

estudos de todos os alunos, sendo obrigatória a 

aprovação pelo Conselho Estadual de Educação;  

III – apresentação de plano de destinação dos 

profissionais de educação lotados na instituição de 

ensino, sendo obrigatória a aprovação pelo Conselho 

Estadual de Educação; 
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Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Vitória, 06 de fevereiro de 2018.  

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O conselho de escola, órgão colegiado, 

formado por representantes dos segmentos da 

comunidade escolar e local, resguarda a participação 

social e promove a gestão democrática no ambiente 

escolar, garantindo a efetiva participação da 

comunidade escolar no processo de tomada de 

decisões nas escolas.  

Como estabelecido na Lei Estadual nº 

5471/1997, na seção destinada aos conselhos 

escolares: 

Art. 19. Os Conselhos de Escola, 

resguardando os princípios constitucionais, as normas 

legais e as diretrizes da Secretaria de Estado da 

Educação, terão funções consultiva, deliberativa e 

fiscalizadora nas questões pedagógico-

administrativo-financeiras. 

Art. 20. Serão constituídos e implantados 

Conselhos de Escola em todas unidade escolares da 

rede pública estadual que terão personalidade jurídica 

própria. 

[...] 

Art. 22. Deverão compor os Conselhos de 

Escola representantes de todos os segmentos da 

comunidade escolar, assegurado o princípio da 

proporcionalidade para pais e alunos e para membros 

do magistério e demais servidores; 

A importância do seu papel consta ainda na 

Resolução do Conselho Estadual de Educação 

nº3777/14, que ao tratar Do encerramento de cursos, 

etapas e/ou modalidades nas instituições públicas e 

privadas de ensino, condiciona o encerramento, 

dentre outros requisitos, ao parecer prévio do 

Conselho de Escola: 

Art. 142 A solicitação de oficialização de 

encerramento voluntário será protocolada na SRE à 

qual a instituição de ensino está vinculada, no prazo 

mínimo de quarenta e cinco dias anteriores à 

conclusão do período letivo em andamento, com a 

seguinte documentação: 

[...] 

III – parecer do conselho de escola, no caso 

de escola pública; 

[...] 

Ocorre que o Governo do Estado vem 

descumprindo o previsto na legislação supracitada ao 

tentar impor as Escolas em Turno Único – “Escolas 

Vivas” – sem o respaldo da comunidade escolar as 

quais estão inseridas, como no caso da Escola 

Estadual Conde de Linhares, em Colatina, onde a 

implantação só foi suspensa após decisão judicial em 

ação civil pública impetrada pelo Ministério Público 

e a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 

Segue trecho da petição: 

“Em data de 02 de dezembro de 2015, 

representantes de mães e pais de alunos da EEEFM 

Conde De Linhares, situada na Rua Adamastor 

Salvador, 64, Centro, Colatina, compareceram nos 

átrios dessa Promotoria de Justiça trazendo consigo 

cópias das atas de reuniões ocorridas no auditório da 

referida escola, tendo os pais e alunos manifestado 

seu descontentamento com fechamento dos cursos no 

ano letivo de 2015, e todas as mudanças que este 

Programa intitulado Escola Viva acarretará para eles.  

Da leitura do supracitado termo, deflui-se 

que, a partir de outubro de 2015 aventou-se a 

possibilidade de se proceder o fechamento dos cursos 

técnicos que passariam, em tese, pra outra escola.  

Um edital publicado no site da SEDU, abria 

prazo para que as escolas que tivessem interesse em 

se credenciar e possuísse os referidos requisitos o 

fizessem, sendo dois deles, que a direção da escola se 

reunisse com a comunidade escolar, com o Conselho 

da Escola e com a comunidade local para 

apresentação do programa apresentando lista de 

presença e atas da reunião, conforme anexo.  

E o outro requisito, e mais relevante, a nosso 

ver, diz que:  

“Compete ao Presidente do Conselho de 

Escola convocar extraordinariamente, com pelo 

menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, os 

membros do Conselho de Escola para votar a Adesão 

da Unidade Escolar, exigindo-se o quórum de 

maioria absoluta para votação e de maioria simples 

para aprovação da Adesão da Unidade Escolar ao 

Programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio em 

Turno Único” 

[...] 

Ante o quadro esposado alhures, o Ministério 

Público, atuando em prol dos interesses sociais e 

direitos individuais indisponíveis, norteado, ainda, 

pela proibição ao retrocesso e à gestão democrática 

do ensino público. 

E nas palavras do Desembargador Jorge do 

Nascimento Viana, responsável pelo julgamento do 

Agravo de Instrumento nº 0000420-

08.2016.8.08.0014, impetrado pelo Governo do 

Espírito Santo: 

“embora seja louvável a iniciativa estatal de 

interiorizar o programa ‘Escola Viva’, há razões para 

crer que para a sua implantação o agravante se 

afastou tanto do edital de credenciamento de escolas 

n. 17/2015 (fls. 34/36), quanto das normas previstas 

na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente.”  

Mantendo assim a decisão de primeira 

instância que impediu a implantação do Programa na 

Escola Conde de Linhares, em Colatina. 

Esta proposição foi apresentada no ano de 

2017, tendo sido rejeitada pela comissão de Justiça 
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por suposto vício de iniciativa. Porém, discordamos 

do posicionamento adotado na ocasião e reiteramos a 

necessidade de aprofundamento do debate em relação 

ao problema que este projeto visa sanar. No ano de 

2017 e no começo de 2018 os problemas decorrentes 

da implantação das Escolas de Turno Único em 

unidades já existentes continuam ocorrendo. Como 

exemplo, a implementação nos municípios de Alegre, 

Afonso Claúdio e Muniz Freire trouxe inúmeros 

transtornos, resultando em protestos e 

questionamentos judiciais quanto à política de 

implantação adota. Desta forma, reiteramos a 

importância desta matéria e a reapresentamos para a 

apreciação dos demais parlamentares, objetivando 

dar fim ao conflito entre os conselhos de escola e a 

Secretaria de Estado da Educação, e garantindo assim 

os preceitos legais da gestão democrática da 

educação estadual. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Devolva-se ao autor. 

Continua a leitura do Expediente.  

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

20 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 024/2018 

 

Altera a Lei nº 10.157, de 30 de 

dezembro de 2013, que assegura ao 

cônjuge do consumidor de serviços 

públicos o direito de solicitar a 

inclusão do seu nome na fatura 

mensal de consumo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.157, de 30 de 

dezembro de 2013, passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

“ Art. 1º 

.......................................................... 

§ 1º O disposto no caput deste artigo fica 

estendido às pessoas que vivem em união 

estável. 

§ 2º A inclusão do nome do cônjuge ou 

do convivente deve ser efetuada 

exclusivamente pelo titular da fatura de 

serviço, exceto nos casos de morte do 

titular, desde que se faça prova de seu 

falecimento.” (NR) 

Art. 2º Fica acrescido o art. 1º-A a Lei nº 

10.157, de 30 de dezembro de 2013, com a seguinte 

redação: 

“Art. 1º-A. A inobservância do disposto 

nesta Lei sujeitará o infrator às sanções 

previstas nos arts. 56 a 60 do Código de 

Defesa do Consumidor - Lei federal nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990.” (NR) 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2018. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual - PROS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição pretende alterar a Lei 

nº 10.157 de 30 de dezembro de 2013, que assegura 

ao cônjuge do consumidor de serviços públicos o 

direito de solicitar a inclusão do seu nome na fatura 

mensal de consumo. 

A alteração da lei acima mencionada 

objetiva detalhar de maneira mais precisa os direitos 

conferidos ao consumidor, além de estabelecer as 

sanções pelo seu descumprimento, de forma dar-lhe 

mais concretude. 

É importante esclarecer, que a legislação 

consumerista considera consumidor todas as 

pessoas que se utilizam dos serviços residenciais 

(fornecimento de luz, telefonia, água e gás), e não 

apenas o titular do contrato. 

 Assim, o ato de assegurar ao cônjuge ou 

companheiro do titular da unidade consumidora o 

direito de incluir seu nome na fatura, está em 

harmonia com o Código de Defesa do Consumidor.  

Apesar de todos os avanços e disposições 

trazidos pelo Código Consumerista, e mesmo 

havendo previsão legal indicando como suficiente 

apenas à declaração do interessado para confirmar 

seu endereço residencial, não foi possível extinguir 

a exigência de apresentação de comprovante de 

residência, para a maior parte das transações com o 

consumidor. 

Este Projeto de Lei visa diminuir as 

dificuldades dos que precisam comprovar sua 

residência, mas que não constam como titulares das 

faturas de serviços concedidos pelo Poder Público. 

Observe-se que a inserção deverá ser 

procedida pela prestadora de serviço a pedido do 

titular, a fim de evitar fraudes e dar maior segurança 

quanto à inclusão do nome do cônjuge ou 

convivente. Já o cônjuge supérstite deverá 

comprovar o falecimento do titular, para realizar a 

inserção de seu nome na fatura. 

A realidade demonstra que parte da 

sociedade ignora muitos dos direitos que são 

assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, 

sendo que órgãos públicos e entes privados, 

cotidianamente exigem a comprovação de 

residência na maior parte de suas negociações com 

o consumidor. 
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No que tange a competência legislativa 

sobre relações de consumo, tem-se a dizer que 

conforme a previsão do art. 24, V da Constituição 

Federal de 1988, a União, Estados e o Distrito 

Federal podem legislar de forma concorrente sobre 

leis relativas ao Direito do Consumidor. 

A proposição não interfere na esfera de 

concessão dos serviços públicos e também não 

intervém na relação contratual existente entre as 

prestadoras de serviços e o Poder concedente.  

Por fim, o projeto não engloba matéria de 

competência exclusiva do Poder Executivo 

Estadual, elencada no art. 63, parágrafo único da 

Constituição Estadual. 

Assim, em virtude da importância da 

presente iniciativa, solicitamos aos nobres Pares sua 

aprovação, por ser de interesse público relevante. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 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: 

 

21 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 025/2018 

 

EMENTA: 

 
Dispõe sobre a apuração e a 

publicidade dos incentivos fiscais 

concedidos pelo Estado do Espírito 

Santo, pelo Tribunal de Contas. 

 
Art. 1º O Tribunal de Contas do Estado do 

Espírito Santo, anualmente, no prazo de cento e 

oitenta dias após o encerramento do exercício 

financeiro, encaminhará à Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo relatório, onde dará ampla 

publicidade às seguintes informações relativas aos 

benefícios e incentivos fiscais concedidos pelo 

Estado: 

I - benefícios e incentivos fiscais concedidos, 

indicando os respectivos beneficiários e o montante 

do imposto reduzido ou dispensado;  

II - isenções ou reduções de impostos 

incidentes sobre bens e serviços. 

Art. 2º O Tribunal de Contas deverá observar 

em seu relatório: 

I - Se são observadas as formalidades legais 

ou regulamentares exigidas para a concessão de 

incentivos ou benefícios de natureza tributária da 

qual decorra renúncia de receita; 

II - Se os benefícios tributários relativos a 

impostos, taxas e contribuições são concedidos 

mediante lei específica, federal, estadual ou 

municipal, que regule exclusivamente a sua 

concessão; 

III - Se os incentivos fiscais concedidos com 

o objetivo de atrair investimentos e proporcionar o 

desenvolvimento econômico e social são 

permanentemente avaliados quanto à eficiência e ao 

alcance do retorno e resultados esperados; 

IV - Se a Administração Tributária controla e 

mensura a fruição dos benefícios fiscais pelos 

contribuintes, de forma a subsidiar os demonstrativos 

publicados no Anexo de Metas Fiscais e na Lei 

Orçamentária Anual, bem como o acompanhamento e 

avaliação da política de incentivo pelos órgãos 

competentes; 

V - Se há normatização da política de 

incentivos e benefícios fiscais que discipline as 

etapas de instituição, acompanhamento, controle e 

avaliação dos resultados, estabelecendo, no mínimo:  

a) o órgão responsável pela quantificação e 

avaliação; 

b) a periodicidade da avaliação; 

c) as informações necessárias para a 

avaliação. 

VI - Se a concessão de incentivos e 

benefícios fiscais relativos ao ICMS, mediante lei 

específica, é precedida de aprovação unânime dos 

Estados-membros representados no Conselho 

Nacional de Política Fazendária – Confaz; 

VII - Se não há desvio de finalidade na 

concessão de benefícios fiscais, inclusive os 

decorrentes dos convênios do Confaz; 

VIII - Se não há direcionamento ou 

favorecimento ilegal de segmentos e/ou empresas na 

concessão de benefícios ou incentivos fiscais; 

IX - Se não há concessão ilegal de isenção de 

tributos sob a forma de diferimento; 

X - Se há publicidade e transparência na 

concessão dos benefícios ou incentivos fiscais; 

XI - Se há publicidade e transparência dos 

valores dos benefícios concedidos, bem como dos 

métodos utilizados na sua mensuração; 

XII - Se há publicidade e transparência dos 

resultados socioeconômicos dos benefícios 

concedidos, bem como dos métodos utilizados para o 

seu monitoramento e avaliação. 

Art. 3º O relatório deverá ser publicado no 

Diário Oficial do Estado e disponibilizado em 

endereço na internet.  

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

sua publicação. 
 

Vitória, 06 de fevereiro de 2018. 
 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 
 

JUSTIFICATIVA 
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O presente projeto foi apresentado no ano de 

2017, tendo na ocasião recebido pareceres favoráveis 

do procurador designado e do coordenador da setorial 

legislativa. Por outro lado, o procurador geral, opinou 

pela inconstitucionalidade da matéria. Por 

discordamos do posicionamento deste último, 

apresentamos novamente este projeto, uma vez que 

fora apresentada jurisprudência do STF que questiona 

proposição legislativa que fere a autonomia e 

autogoverno dos tribunais de conta, diferente do 

objeto desta proposição que apenas reforça o papel de 

auxílio do Tribunal de Contas à Assembleia 

Legislativa para o exercício do controle externo. 

A Lei 10.700/2017, que dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração e execução da lei 

orçamentária para o exercício de 2018 e dá outras 

providências, prevê a concessão de mais de 1 bilhão 

de reais em isenções fiscais para o ano de 2018. 

Apenas para o setor atacadista estão previstas 

isenções de 722 milhões no período. Da mesma 

forma, para o setor de material plástico estão 

previstas isenções de mais de 24 milhões, mesmo tipo 

de isenção que recentemente levou à condenação do 

ex-governador do Estado do Rio de Janeiro e uma 

fabricante de pneus a ressarcir o Estado por 

ilegalidade na concessão.  

Obviamente a concessão de estímulos fiscais 

pode alavancar a economia local, atraindo novas 

empresas e consequentemente ampliando o número 

de empregos, mas este tipo de benefício ao setor 

privado deve ser extremamente transparente, uma vez 

que são recursos públicos que estão deixando de ser 

arrecadados.  Buscando dar maior transparência a 

essas concessões, uma vez que no “apagar das luzes” 

do ano de 2015, a Assembleia Legislativa do Estado 

do Espírito Santo aprovou a revogação do Art. 145 da 

Constituição, o qual previa a publicidade das 

informações relacionadas às isenções, encaminhamos 

este projeto de lei nos mesmos moldes propostos pela 

Resolução nº 06/2016 da ATRICON – Associação 

dos membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a 

qual aborda a temáticas relacionadas à “Receita e 

renúncia de receita”. 

Ao normatizarmos as diretrizes estabelecidas 

pela ATRICON, visamos tornar a transparência nas 

isenções fiscais uma política contínua e independente 

de forças políticas. Certos que os demais 

parlamentares compreendem o momento em que 

vivemos no país, onde mecanismos de transparência 

são essenciais para a redução da descrença da 

população em relação às instituições, encaminhamos 

a presente proposta para apreciação desta Casa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

22 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 026/2018 

 

EMENTA: 

 

REGULAMENTA PLACAS 

INFORMATIVAS COLOCADAS 

EM OBRAS PÚBLICAS 

REALIZADAS PELO GOVERNO 

DO ESTADO, POR 

EMPREITEIRAS OU 

CONCESSIONÁRIAS DE 

SERVIÇO PÚBLICO. 

 

Art. 1º- Nas obras públicas realizadas 

diretamente pelo governo, por empreiteiras 

contratadas ou pelas concessionárias de serviço 

público, será obrigatória a colocação de placa 

informativa sobre o contrato celebrado para a 

execução da obra, em local próximo ao de sua 

realização, sem prejuízo de outras formas de 

publicidade previstas em legislação específica. 

 

Parágrafo único - As placas de que trata o 

caput conterão, no mínimo, as seguintes informações: 

 

I – datas de início e de previsão de conclusão 

da obra, apresentadas no formato DD/MM/AAAA; 

 

II - identificação da empresa executora; 

 

III – número do contrato administrativo ou 

processo licitatório correspondente; 

 

IV – valor inicial do contrato e acréscimos 

que venham a ocorrer; 

 

V – endereço e telefone do órgão ou entidade 

responsável pela fiscalização da obra;  

 

VI – endereço e telefone do órgão ou 

entidade junto ao qual o cidadão poderá requerer 

acesso aos documentos do processo licitatório e ao 

contrato, bem como requerer cópia dos mesmos. 

 

Art. 2º - A placa deverá ser colocada em 

local visível, constando, no mínimo, de 03 (três) 

metros de largura por 02 (dois) metros de altura, 

durante todo o período de realização das obras. 

 

Art. 3º - As obrigações constantes nesta lei 

deverão ser expressas no edital de licitação e exigidas 

como forma de cumprimento do contrato. 

 

Art. 4º - O descumprimento do estabelecido 

na presente lei, incorrerá na aplicação de multa 

diária. 
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§ 1º A multa diária corresponderá a 

importância de 100 (cem) Valores de Referência do 

Tesouro Estadual – VRTEs, até o limite de 30 dias 

corridos.  

    

§ 2º Decorridos os dias determinados para 

multa diária, sem que haja correção da irregularidade, 

poderão ser impostas outras penalidades, inclusive a 

suspensão do contrato. 

 

Art. 5º - Esta lei entre em vigor na data da 

sua publicação. 

 

Vitória, 06 de fevereiro de 2018. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

No ano de 2015, protocolamos um projeto 

como o mesmo teor deste, tendo sido aprovado por 

todas as comissões e pelo Plenário de forma unânime. 

Porém, por questões que excedem a apreciação dos 

aspectos técnicos da proposição, o governador do 

Estado vetou o projeto. Discordando dos argumentos 

apresentados, e incluindo nesta justificativa 

jurisprudência do STF sobre o tema, optamos por 

reapresentá-lo. 

Dessa forma, a presente proposição visa 

instituir instrumento obrigatório de publicidade 

relativo às obras públicas, encontrando respaldo no 

caput do art. 37 da Constituição Federal, segundo o 

qual a Administração Pública obedecerá, dentre 

outros, ao princípio da publicidade.  

As obras públicas consomem enorme 

quantidade de recursos do erário, e com grande 

frequência as obras são paralisadas ou levadas em 

ritmo desacelerado. Infelizmente, obras 

superfaturadas e obras abandonadas sem qualquer 

justificativa plausível são uma realidade na gestão 

pública em todas as esferas de governo. 

Atualmente, as placas no Estado do Espírito 

Santo apresentam apenas o custo e o prazo para 

conclusão das obras, mas a indagação que sempre 

fazemos é “A partir de quando?”. Dessa forma, 

diante de informações sobre o custo contratual e o 

andamento das obras, sobre a data de começo e de 

término previsto, sobre os responsáveis por sua 

realização e sua fiscalização, bem como sobre as 

condições de acesso aos documentos do processo 

licitatório e do contrato, a sociedade civil organizada 

poderá atuar de forma mais eficaz na cobrança de 

resultados ao Poder Público. Acreditamos que, para 

esse fim, a colocação de placas informativas nos 

termos propostos será de grande valia. 

A seguir o acórdão do STF no julgamento da 

ADI 2444/RS: 

 

AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 

2.444 RIO GRANDE DO SUL  

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI  

REQTE.(S) :GOVERNADOR DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL PROC.(A/S)(ES) 

:PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL  

INTDO.(A/S) :ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL  

 

EMENTA 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. 

Lei nº 11.521/2000 do Estado do Rio 

Grande do Sul. Obrigação do 

Governo de divulgar na imprensa 

oficial e na internet dados relativos a 

contratos de obras públicas. 

Ausência de vício formal e material. 

Princípio da publicidade e da 

transparência. Fiscalização. 

Constitucionalidade.  

 

1. O art. 22, inciso XXVII, da 

Constituição Federal atribuiu à 

União a competência para editar 

normas gerais de licitações e 

contratos. A legislação questionada 

não traz regramento geral de 

contratos administrativos, mas 

simplesmente determina a publicação 

de dados básicos dos contratos de 

obras públicas realizadas em 

rodovias, portos e aeroportos. Sua 

incidência é pontual e restrita a 

contratos específicos da 

administração pública estadual, 

carecendo, nesse ponto, de teor de 

generalidade suficiente para 

caracterizá-la como “norma geral”.  

 

2. Lei que obriga o Poder Executivo 

a divulgar na imprensa oficial e na 

internet dados relativos a contratos 

de obras públicas não depende de 

iniciativa do chefe do Poder 

Executivo. A lei em questão não cria, 

extingue ou modifica órgão 

administrativo, tampouco confere 

nova atribuição a órgão da 

administração pública. O fato de a 

regra estar dirigida ao Poder 

Executivo, por si só, não implica que 

ela deva ser de iniciativa privativa do 

Governador do Estado. Não incide, 
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no caso, a vedação constitucional 

(CF, art. 61, § 1º, II, e).  

 

3. A legislação estadual inspira-se no 

princípio da publicidade, na sua 

vertente mais específica, a da 

transparência dos atos do Poder 

Público. Enquadra-se, portanto, 

nesse contexto de aprimoramento da 

necessária transparência das 

atividades administrativas, 

reafirmando e cumprindo o princípio 

constitucional da publicidade da 

administração pública (art. 37, caput, 

CF/88).  

 

4. É legítimo que o Poder 

Legislativo, no exercício do controle 

externo da administração pública, o 

qual lhe foi outorgado expressamente 

pelo poder constituinte, implemente 

medidas de aprimoramento da sua 

fiscalização, desde que respeitadas as 

demais balizas da Carta 

Constitucional, fato que ora se 

verifica. 

 

5. Não ocorrência de violação aos 

ditames do art. 167, I e II, da Carta 

Magna, pois o custo gerado para o 

cumprimento da norma seria 

irrisório, sendo todo o aparato 

administrativo necessário ao 

cumprimento da determinação legal 

preexistente.  

 

6. Ação julgada improcedente. 

 

Vitória, 06 de fevereiro de 2018. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 

23 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 027/2018 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

implantação de ecodutos, juntamente 

com a instalação de cercas 

direcionais que possibilitem a segura 

transposição da fauna nas estradas, 

rodovias e ferrovias estaduais que 

atravessam áreas de florestas e 

unidades de conservação. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 
Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade da 

implantação de ecodutos, juntamente com a 

instalação de cercas direcionais que possibilitem a 

preservação e a proteção da fauna, por meio de sua 

transposição segura, sob ou sobre as estradas, 

rodovias e ferrovias de responsabilidade do Poder 

Público e as a serem outorgadas, que atravessam 

áreas de florestas e unidades de conservação do 

Estado do Espírito Santo. 

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei, 

considera-se ecoduto a obra de arte construída sob ou 

sobre as estradas, rodovias e ferrovias, destinada ao 

uso exclusivo, livre e seguro da fauna, quando de sua 

circulação em seu meio ambiente natural. 

§ 2º Para as reservas de desenvolvimento 

sustentável e para as unidades de conservação, a 

obrigatoriedade prevista no caput deste artigo está 

condicionada a prévia indicação de instalação de 

ecoduto, como também na forma, quantidade e 

localização destes, definida no Plano de Manejo 

respectivo e aprovado pelo órgão responsável pela 

administração da unidade de conservação e/ou pelo 

Conselho de Unidade de Conservação. 

Art. 2º Deverão constar nas licenças 

ambientais relativas às obras de construção ou 

ampliação de estradas, rodovias e ferrovias do 

Estado, sempre que as condições ambientais 

exigirem, a implantação de ecodutos. 

Art. 3º Esta Lei não se aplica às rodovias 

cujo contrato de concessão esteja atualmente em 

vigor. 

Parágrafo único. Poderão ser estabelecidos 

incentivos fiscais às concessionárias de rodovias 

estaduais para adequação voluntária ao disposto nesta 

Lei. 

Art. 4º Novos contratos ou renovação de 

contratos de concessão de rodovias e/ou estradas 

estaduais ou trechos destas deverão prever, em suas 

condicionantes, o estabelecido no art. 1º. 

Art. 5º O prazo de implantação de ecodutos 

em estradas, rodovias e ferrovias estaduais já 

existentes, de responsabilidade do Poder Público, 

quando as condições ambientais exigirem, se dará no 

prazo máximo de 10 (dez) anos ou outro prazo limite 

menor previsto no Plano de Manejo da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável ou, se for o caso, pelo 

órgão responsável pela administração da unidade de 

conservação e/ou pelo Conselho de Unidade de 

Conservação. 

Parágrafo único. Durante o prazo de que trata 

o caput deste artigo, o Poder Público deverá, no 

período de até 02 (dois) anos, instalar redutores de 

velocidades e/ou radares com velocidade de, no 

máximo, 60 Km/h (sessenta quilômetros por hora) 

em toda extensão em que a estrada, rodovia ou 

ferrovia cortar unidades de proteção integral e/ou de 

uso sustentável. 
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Art. 6º Fica estabelecido que o Poder 

Executivo Estadual, com referência aos corredores 

ecológicos, deverá interceder junto ao Poder Público 

Federal para que as rodovias federais que cortam o 

Estado do Espírito Santo, nos limites das áreas de 

floresta e/ou unidades de conservação do Estado, que 

estejam sob sua administração ou concessão, se 

adequem ao que determina a Constituição Federal em 

seu art. 24, VI, bem como os arts. 2º, XIX, e 5º, XIII, 

combinados com o art. 38 da Lei Federal nº 9.985, de 

18 de julho de 2000. 

Parágrafo único. Fica estabelecido que o 

Poder Executivo Estadual, enquanto não forem 

implantados os corredores ecológicos nas estradas, 

rodovias ou ferrovias federais que cortam unidades 

de conservação e/ou áreas de florestas nos limites do 

Estado, e sempre que julgar necessário, deverá 

interceder junto ao Poder Público Federal para que 

sejam instalados radares e/ou redutores de 

velocidades quando: 

I - não houver radares e/ou redutores de 

velocidades; 

II - as estradas, rodovias ou ferrovias federais 

possuírem radares e/ou redutores de velocidades, 

porém estes forem considerados insuficientes. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Vitória, 07 de fevereiro de 2018. 
 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A Constituição Federal normatiza sobre a 

competência legiferante concorrente aos Estados da 

Federação e a obrigatoriedade de preservação do 

ecossistema. Nesse viés, a União, os Estados e o 

Distrito Federal podem legislar sobre florestas, caça, 

pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo 

e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 

controle da poluição; e determina que o Poder 

Público e a coletividade têm o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem como o 

dever de mantê-lo. Conforme disposto abaixo: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

VI - florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e 

controle da poluição;  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras 

gerações. 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na 

forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 

função ecológica, provoquem a extinção de espécies 

ou submetam os animais a crueldade.  

As citações da Lei nº 9.985, de 18 de junho 

de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza – SNUC, 

especificamente os Artigos 2º, XIX; 5º, XIII e 38, 

que prescrevem sobre corredores ecológicos, 

objetivos do SNUC e responsabilidade civil e jurídica 

nos casos de ação e omissão. Os referidos artigos 

encontram-se transcritos abaixo: 

Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, 

entende-se por: 

XIX - corredores ecológicos: porções de 

ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 

unidades de conservação, que possibilitam entre elas 

o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando 

a dispersão de espécies e a recolonização de áreas 

degradadas, bem como a manutenção de populações 

que demandam para sua sobrevivência áreas com 

extensão maior do que aquela das unidades 

individuais. 

Art. 5o O SNUC será regido por diretrizes 

que: 

XIII - busquem proteger grandes áreas por 

meio de um conjunto integrado de unidades de 

conservação de diferentes categorias, próximas ou 

contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento 

e corredores ecológicos, integrando as diferentes 

atividades de preservação da natureza, uso 

sustentável dos recursos naturais e restauração e 

recuperação dos ecossistemas. 

Art. 38. A ação ou omissão das pessoas 

físicas ou jurídicas que importem inobservância aos 

preceitos desta Lei e a seus regulamentos ou resultem 

em dano à flora, à fauna e aos demais atributos 

naturais das unidades de conservação, bem como às 

suas instalações e às zonas de amortecimento e 

corredores ecológicos, sujeitam os infratores às 

sanções previstas em lei. 

Dezenas de acidentes ocorrem, por 

atropelamentos de animais, em trechos que 

atravessam áreas de florestas. Além do risco de vida 

dos condutores e passageiros, pequenos, médios e 

grandes vertebrados, incluindo uma série de espécies 

ameaçadas de extinção estão expostos ao trafego 

intenso veicular nas rodovias.  

Estima-se que mais de 10 mil animais 

morreram este ano no trecho de 25 km da BR-101 

que corta o complexo florestal Linhares-Sooretama, 

que engloba duas Reservas da Costa do 

Descobrimento - Reserva Biológica de Sooretama e a 

Reserva Natural Vale - tombadas como Patrimônio 

Mundial da Humanidade, trazendo prejuízos 

irreparáveis ao meio ambiente e sérios riscos aos 

motoristas que passam diariamente pelo trecho, tendo 

em vista que acidentes envolvendo animais na pista 

ocasionalmente resultam em vítimas fatais.   

Essa prática foi adotada em outros estados 

brasileiros como São Paulo e Mina Gerais e em 
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países como Canadá, Holanda, Estados Unidos da 

América, Austrália, Alemanha entre outros. 

Arguimos que além da BR-101, citada 

anteriormente, outras estradas, rodovias e ferrovias 

situadas no Estado, em diversos pontos de sua 

extensão cruzam florestas e unidades de conservação, 

criando assim barreiras físicas em corredores 

ecológicos naturais usados pela fauna local. Na 

mesma linha do programa “Corredores Ecológicos”, 

este projeto visa garantir a dispersão segura da fauna 

estadual pelos fragmentos de vegetação existentes. 

Esta medida além de garantir a variabilidade genética 

das espécies e sua imigração para outras áreas, ainda 

minimiza consideravelmente os riscos de acidentes 

nos trechos onde há maior travessia de animais de 

médio e grande porte.  

Dessa forma, este projeto de lei visa 

solucionar parcialmente a problemática exposta, na 

mesma linha dos trabalhos já apresentados nos 

Estados de Minas Gerais e São Paulo. Ano passado 

projeto semelhante tramitou na Câmara, tendo sido 

arquivado em face do fim da legislatura. Não 

obstante, no Estado de Tocantins, o Projeto de Lei nº 

466/2015, do Deputado Federal Ricardo Izar, que se 

encontra em tramitação na Câmara dos Deputados, 

tendo recebido parecer favorável da Comissão de 

Viação e Transporte – CVT.  O PL nº 466/2015 

dispõe sobre a adoção de medidas que assegurem a 

circulação segura de animais silvestres no território 

nacional, com a redução de acidentes envolvendo 

pessoas e animais nas estradas, rodovias e ferrovias 

brasileiras. 

Destacamos ainda que este projeto não pôde 

ser mais abrangente na obrigatoriedade de instalação 

de ecodutos em todas as rodovias, estradas, e 

ferrovias estaduais devido a precedentes jurídicos que 

tornariam a matéria inconstitucional ao determinar 

obrigações em contratos que competem a gestão 

exclusiva por parte do Poder Executivo. Evitando, 

portanto, a ingerência de um poder sobre outro, este 

projeto propõe a obrigatoriedade, a ser cumprida em 

um prazo de 10 (dez) anos, apenas às vias sob 

responsabilidade do Poder Público,  e estabelece que 

poderão ser estabelecidos incentivos fiscais para a 

adequação voluntária das concessionárias. Estabelece 

ainda que novas ampliações e construções deverão 

prever o determinado por esta lei, da mesma forma a 

renovação ou a concessão de vias rodoviárias e 

férreas.  

Assim, face o exposto, solicitamos aos 

demais deputados o apoio a este Projeto de Lei, 

devido à necessidade e importância de tal proposta, 

que além de essencial para a conservação das 

espécies do nosso Estado, ainda dará maior segurança 

aos motoristas que trafegam nas estradas estaduais. 

Este projeto foi apresentado no ano de 2015 

tendo recebido parecer favorável de todas as 

comissões por onde passou, sendo aprovado à 

unanimidade pelo plenário desta casa. Posteriormente 

foi vetado pelo governador, e por discordarmos dos 

argumentos apresentados no veto, face a relevância 

da matéria, o reapresentamos contando com o apoio 

dos demais parlamentares. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Devolvam-se ao autor. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
24 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 
PROJETO DE LEI N.º 028/2018 

 
Dispõe sobre a proibição da operação 

de serviço de "telemarketing" com 

número restrito e fora do horário 

comercial, e dá providências 

correlatas. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica proibida a operação de serviço 

de “telemarketing” fora do horário comercial no 

âmbito do Estado. 

 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, 

considera-se como horário comercial o período entre 

as 8h00 e as 18h00, de segunda a sexta-feira, exceto 

feriados nacionais, estaduais ou municipais. 

 
Art. 2º - Fica vedada a utilização, por parte 

da empresa do serviço de “telemarketing”, de número 

telefônico restrito ou que impeça ao destinatário 

identificar a empresa que lhe faz o contato. 

 
Art. 3º - A inobservância do disposto nos 

artigos 1º e 2º acarretará à empresa: 

I - aplicação de multa, entre 100 (cem) e 

5.000 (cinco mil) vezes o valor de Referencia 

Estadual – VRTE;  
II - suspensão temporária das atividades; 

III - obrigatoriedade de contrapropaganda 

pública de esclarecimento. 

 
§ 1º - A aplicação das penalidades, bem 

como o recolhimento e a gestão dos recursos 

advindos das multas, são de responsabilidade do 

Poder Público, por meio da Secretaria de Estado da 

Justiça e da Defesa da Cidadania, podendo ser 

repassados, total ou parcialmente, à responsabilidade 

do PROCON - Proteção e Defesa do Consumidor do 

Estado. 
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§ 2º - Ocorrendo a extinção da VRTE, será 

adotado o índice que a substituir. 

 

§ 3º - Nos casos de reincidência, a multa 

corresponderá ao dobro da anteriormente imposta. 

 

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

publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 30 de janeiro de 

2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O serviço de telemarketing, especialmente na 

modalidade ativa, é campeão de reclamações dos 

consumidores no Estado, quer pela invasividade – ao 

acessar o numero residencial em dias e horários 

inoportunos – quer pela falta de transparência e 

informação sobre a origem – gerando em muitos 

casos suspeitas de golpes contra o consumidor. 

Esclareça-se que as medidas previstas neste 

projeto não influenciam em nada o chamado 

“telemarketing receptivo”, que é o atendimento 

decorrente da ligação originada pelo consumidor, 

para esclarecimentos, alterações ou novas 

contratações de serviços; apenas protege a 

privacidade e a segurança daquele que não deseja ser 

importunado em seu lar, fora do horário de 

expediente comercial. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de 

Finanças. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão 

de Justiça aos Projetos de Lei n.
os

 026/2018 e 

027/2018. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) –  Defiro. À Comissão de 

Justiça.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

25 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 029/2018 
 

 “Altera o inciso VI do art. 20 da Lei 

7.000/2001 referente à alíquota de 

ICMS sobre as operações com 

gasolina e álcool no Estado do 

Espírito Santo”. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º – O inciso VI, do art. 20º da Lei 7.000 

de 2001, 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 

seguinte texto: 

  

Art. 20.  As alíquotas do Imposto quanto às 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

às Prestações de Serviços de Comunicação e de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal, são: 

(...) 

VI - 20% (vinte por cento), nas operações 

internas, inclusive de importação, com: 

a) gasolina, classificada no código 

2710.00.03; e 

b) álcool de todos os tipos, inclusive o 

álcool carburante, classificado nos códigos 

2207.10.0100 e 2207.10.9902. 

 

Art. 2º - A redução prevista nesta lei terá a 

validade de 24 (vinte e quatro) meses após entrar em 

vigor.  

 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor 90 (noventa) 

dias após a data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, 

em 15 de fevereiro de 2018. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual – PDT 

Presidente da Comissão Defesa do Consumidor e 

Contribuinte 

Vice-Presidente da Comissão de Segurança 

Membro efetivo da Comissão de Finanças 
 

JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto de Lei que ora apresentamos tem a 

finalidade de alterar a redação do inciso IV, artigo 

20º da lei 7000/2001 que dispõe sobre o ICMS, a fim 

de reduzir a alíquota de 27% (vinte e sete por cento) 

para 20% (vinte por cento) nas operações relativas à 

comercialização de gasolina no Estado do Espírito 

Santo. 

A presente proposta não é de competência 

exclusiva do Poder Executivo, porquanto, ainda que 

trate de alteração de alíquota de um imposto, a 

Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, 
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prevê em seu inciso I, art. 55, a atribuição de propor 

matérias relativas a tributos, arrecadação e 

distribuição de rendas, assim prescreve: 

Art. 55. Cabe à Assembleia Legislativa, com 

a sanção do Governador do Estado, dispor sobre 

todas as matérias de competência do Estado, 

especialmente sobre: 

I - tributos, arrecadação e distribuição de 

rendas; 

Os recentes e numerosos reajustes no valor 

dos combustíveis promovidos pela Petrobras podem 

ser danosos à economia do país e ao mercado do 

Espírito Santo, pois geram um efeito cascata de 

aumento nos preços em geral, afetando diretamente o 

custo de produção de diversos produtos e recaindo 

diretamente ao consumidor.  

Segundo a Federação Nacional do Comércio 

de Combustíveis e de Lubrificantes – 

FECOMBUSTÍVEIS a incidência de tributos nos 

combustíveis chegam a 43% (quarenta e três por 

cento) do seu valor final, ou seja, o acúmulo de 

tributos se aproxima da metade do valor pago pelo 

consumidor final e uma carga tributária elevada em 

excesso, como é o caso dos combustíveis, faz com 

que ao invés de aumentar a “receita” do governo, ela 

diminua, pois começa a engessar a indústria, gerar 

demissões e inflação, dentre outros efeitos negativos. 

Portanto, o resultado da redução de um determinado 

imposto pode ser positivo para a arrecadação do 

Estado, já que o consumo é incentivado e o mercado 

é impulsionado. 

Ainda, restando provado que a repercussão 

financeira sobre a receita não afeta negativamente o 

orçamento do Governo do Estado, temos a vantagem 

do atual equilíbrio econômico do executivo estadual, 

que encerrou o ano de 2017 com um resultado de 

caixa superavitário de R$ 331 milhões, valor 

infinitamente maior que a quantia arrecadada a título 

de ICMS sobre petróleo, combustíveis e lubrificantes 

em território capixaba, cujo recolhimento em valores 

correntes em 2017 alcançou R$ 1.5 milhões de reais 

de acordo com os dados apresentados pelo Ministério 

da Fazenda, ou seja, o valor colhido da título de 

ICMS sobre este setor não representa nem 0,5% do 

caixa estadual em face dos benefícios notórios que a 

redução da alíquota do imposto em questão pode 

gerar ao mercado. 

Em síntese, uma carga tributária muito 

elevada inibe o crescimento e reduz o pagamento de 

impostos e a redução de impostos e menor carga 

tributária, pelo contrário, leva a preços mais baixos, 

promove a retomada da atividade econômica e, por 

consequência, o aumento da arrecadação, do 

crescimento, do emprego - tudo o que o Brasil agora 

precisa.  

Pelo exposto, o impacto orçamentário e 

financeiro do referido projeto de lei não afetará 

negativamente a execução orçamentária do presente 

exercício e dos seguintes, e com interesse de 

estimular o crescimento econômico no Estado do 

Espírito Santo, frente aos argumentos supracitados, 

submeto aos meus pares a presente proposição e 

clamo pela aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
26 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
PROJETO DE LEI N.º 030/2018 

 
Declara o Município de Guarapari 

Capital do Turismo no Estado do 

Espirito Santo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art.1º - Fica Declarado o Município de 

Guarapari Capital do Turismo no Estado do Espirito 

Santo. 

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

sua publicação. 

 
Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2018. 

 
GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Principal cidade turística do Espírito Santo, 

Guarapari atrai diversos turistas do mundo inteiro 

graças às suas belezas naturais e às areias 

monazíticas (radioativas), com virtudes alegadamente 

terapêuticas, apesar de os benefícios no tratamento de 

artrite ou reumatismo não terem comprovação 

científica.[16] Com mais de 30 praias e boa rede 

hoteleira, chega a atrair 700 000 turistas no 

verão,[17] sendo que, em 1994, a cidade recebeu 1 

500 000 turistas, enfrentando graves problemas no 

abastecimento de energia e água, tendo sido, no 

entanto, realizadas medidas que resolveram o 

problema. 

O município possui clubes aquáticos, além de 

aquários, exposições marinhas, praias e passeios de 

mergulho. 

 

Três Praias 
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Conjunto de pequenas praias separadas por 

rochedos, praticamente sem ondas, com areia fina e 

escura. A água é esverdeada e transparente, boa para 

mergulho e pesca submarina. Possui um extensa área 

de lazer, sombreada por árvores e coqueiros. O 

acesso é feito de carro ou a pé, e não é preciso pagar. 

Há estacionamento mas são proibidas as práticas de 

camping e uso de churrasqueiras. 

 
Santa Mônica 

Praia com areias amarronzadas e ondas 

fracas. Os condomínios que a rodeiam funcionam 

como clubes de férias. 

 
Praia de Setiba Pina (ou Setibão) e Setiba 

Localizadas 10 quilômetros ao norte da 

Município Saúde, destacam-se pelas águas azuladas e 

transparentes. A primeira é a preferida dos surfistas, 

tem faixa de areia inclinada e castanheiras. Liga-se 

por uma estrada de terra à praia de Setiba, que tem 

águas calmas e boas para a pesca. Uma ilhota de 

formação rochosa separa as duas principais praias de 

Setiba. 

 
Praia das Virtudes 

Ganhou este nome por ser a praia preferida 

das freiras. Localizada no centro de Guarapari, é 

cercada por edifícios de alto padrão. Tem água 

esverdeada e areia clara e fofa. Paredões de pedra 

contornam a praia dos dois lados. 

 
Praia D'Ulé 

Esta praia fica no extremo norte do 

município e parte de sua área pertence ao Parque 

Estadual Paulo César Vinha. Tem ondas grandes e 

areia fofa. É geralmente frequentada por turistas e por 

surfistas. Foi renomeada há pouco tempo por um 

morador que possui um bar em suas proximidades e, 

para dar maior conhecimento ao seu estabelecimento, 

passou a chamá-la de Praia da Sereia (seu bar: 

Sereia's Bar). Como isso foi aceito, ele mandou 

construir um monumento em forma de sereia na beira 

da praia, para atrair mais turistas. 

 
O nome Ulé dado à praia foi em homenagem 

a um cientista estrangeiro pesquisador de restingas 

que por ali passou e identificou a formação dunar ali 

existente há muitas décadas atrás. 

 
Praia do Riacho 

Com ondas fortes, areia clara, grossa e solta, 

é pouco frequentada e boa para a pesca. Seus 5,5 

quilômetros de extensão foram urbanizados e 

iluminados recentemente. 

 
Prainha ou Praia de Muquiçaba 

Pequena enseada com mar tranquilo e areia 

escura. Serve de ancoradouro natural para os barcos 

de pesca. Não é indicada ao banho. 

Praia dos Padres 

Faz parte do complexo da Enseada Azul, mas 

fica escondida atrás de um morro coberto por uma 

mata. O acesso é feito por uma trilha, a partir da praia 

da Bacutia. Com apenas 50 metros de extensão, tem 

águas verdes e ondas fortes. O dono do terreno em 

frente à praia cobra pelo estacionamento. 

 

Praia do Morro 

Com quase três quilômetros de extensão, esta 

é uma das maiores praias de Guarapari. Do lado 

direito, as ondas são fortes, boas para o surfe, do lado 

esquerdo as águas são calmas. A areia é clara, fina e 

solta. A vida noturna é movimentada durante todo o 

verão. O turista encontra bares com música ao vivo, 

restaurantes e quiosques. 

 

Praia dos Namorados, das Castanheiras e do 

Meio 

O conjunto formado por estas praias é um 

dos principais cartões postais de Guarapari. Com 

faixas rajadas de marrom e amarelo de areia 

monazítica, pedras enormes intercalam-se com 

arrecifes, formando piscinas naturais. Durante a maré 

baixa, as crianças podem observar os peixes que 

ficam nestas piscinas. A água é transparente e 

tranquila. Na "pedra da Paquera", na ponta da praia 

do Meio, localiza-se o Clube Siribeira. Os turistas 

desfilam no largo calçadão sombreado pelas 

castanheiras. 

 

Praia da Fonte 

Com águas calmas, é ideal para crianças. 

Entretanto, o acesso é difícil devido às construções 

particulares feitas ao redor da praia. Possui uma 

estrutura de cimento conhecida como "trampolim", 

de onde se pode pular para a água. Apresenta uma 

grande biodiversidade marítima, com aparição de 

grande número de tartarugas. Durante a tarde, é 

possível se avistarem tartarugas bem de perto. 

 

Perocão 

Este é um reduto de pescadores artesanais. 

Do pequeno porto pesqueiro, partem barcos para 

passeios nas Três Ilhas. Escondida por um recanto de 

pedras, fica a praia do Boião, com mar aberto ao 

fundo, que forma piscinas naturais na maré baixa. 

Seguindo pelas pedras, em direção às Três Praias, 

está a Praia do Morcego, um paraíso escondido 

formado por uma pequena faixa de areia cercada por 

pedras, vegetação e mar. Um espaço ideal para quem 

busca tranquilidade e belas paisagens. 

 

Enseada Azul 

Formada pelas praias de Guaibura, Bacutia e 

Mucumã, interligadas por areias brancas e finas. A 

área próxima à praia foi loteada e ganhou um bairro 

com casas de veraneio: Nova Guarapari. O costão 

rochoso do lado direito foi ocupado irregularmente, 

mas ainda é possível fazer passeios na área. Deste 
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lado da praia, o mar é calmo e as águas formam um 

espelho esverdeado. No lado oposto, existe um 

mirante no alto de um morro. A água é tão cristalina 

que é possível se mergulhar a 8 metros de 

profundidade e encontrar o cargueiro alemão que 

naufragou em 1942 a 300 metros da areia. 

 

Praia da Cerca 

Com apenas 350 metros, possui areia amarela 

e ondas boas para surfe. A ocupação imobiliária 

começou há poucos anos. Localiza-se logo após o 

morro da Pescaria, que a separa da Praia do Morro. 

Ao seu lado, de acesso através de uma trilha feita 

pelas pedras, está a Praia do Carlito: praia pequena, 

de areia grossa e muito frequentada por surfistas 

devido a suas ondas. Dá acesso às Três Praias. 

 

Praia de Meaípe 

Esta aldeia de pescadores é, hoje, um dos 

lugares mais badalados do Estado. A 6 quilômetros 

do centro do município, com acesso pela Rodovia do 

Sol (ES-60), esta praia já foi considerada uma das 

dez mais bonitas do Brasil pela Revista Quatro 

Rodas. As ondas são fracas e a areia grossa é 

contornada por castanheiras. Lugar bom para se 

passar as férias, Meaípe tem "barraquinhas" na beira 

das praias, onde você encontra vários petiscos para 

passar uma perfeita estadia na praia.Point dos 

modismos de verão, a vida noturna é agitada. Os 

restaurantes do local preparam os melhores frutos do 

mar do município. As mulheres do vilarejo, em sua 

maioria esposas de pescador, fazem as rendas de 

bilro, artesanato característico do município. Panos, 

caminhos de mesa, golas, rendas de metro em bico e 

entremeios são produzidos por encomenda. Os 

trabalhos estão expostos na Casa das Rendeiras, na 

orla marítima de Meaípe. 

 

Praia da Areia Preta 

Com faixas douradas e escuras, esta é a 

principal praia de areia monazítica de Guarapari. 

Além dos idosos que se enterram nas areias em busca 

de suas propriedades medicinais, muitos jovens 

frequentam o local. É pequena, com apenas 200 

metros de extensão, e tem ondas fortes. Uma trilha 

sobre as pedras, no lado direito, leva à prainha das 

Pelotas, aos pés de uma falésia. 

 

Aldeia da Praia 

Conjunto de praias calmas, de areia branca, 

que ficam entre rochedos. Como foram ocupadas por 

lindas casas, o condomínio se torna fechado. 

Tornaram-se, praticamente, praias particulares. O 

acesso é difícil. Para chegar ao local, os aventureiros 

podem seguir pelas pedras da Praia da Cerca. 

 

Praia do Sol 

Como a região é de difícil acesso, esta praia 

de 5 quilômetros de extensão é praticamente deserta. 

Fica 19 quilômetros ao Norte do Centro de 

Guarapari. As ondas são fortes e a areia é clara. 

Também faz parte do Parque Paulo César Vinha. 

 

Tradição, História e Cultura se fundem para 

ter no Turismo o registro no tempo e ficar como 

legado para as demais gerações. Privilegiada não só 

pela natureza que a dotou de muitos encantos, 

cantada em prosa e verso como maravilha da 

natureza. 

Em Meaípe estão alguns dos melhores 

restaurantes de moqueca do Brasil e uma casa de 

shows, cujas atrações famosas instigam os moradores 

de Vitória a pegarem estrada nos fins de semana. A 

Moqueca capixaba é o carro-chefe da maioria dos 

restaurantes do litoral do Estado. 

Os passeios de escuna fazem três percursos, 

até a Praia de Setiba, com destino a Três Ilhas e pelas 

praias do centro. Mergulho no Victory 8B, navio 

naufragado em 2003 que serve de recife 

artificial.Com águas calmas e boa infraestrutura, a 

Praia de Peracanga é bastante frequentada por 

famílias. Pequeno trecho entre pedras com piscinas 

naturais, a Praia dos Namorados fica cheia de jovens 

no verão. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos 

demais colegas e de V.Exa. na aprovação desta 

proposição que é de suma importância para o turismo 

do nosso Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Turismo e 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 

 

PROJETO DE LEI N.º 031/2018 

 

“Autoriza o Poder Executivo a 

conceder isenção do pagamento de 

pedágio aos veículos de propriedade 

dos policiais militares e policiais 

civis da ativa nas rodovias do 

sistema estadual ou federal delegadas 

ao Estado do Espírito Santo”. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a 

conceder isenção integral do pagamento de pedágio 

aos veículos de propriedade de policiais militares e 

policiais civis da ativa nas rodovias do sistema 
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estadual ou federal delegadas ao Estado de Espírito 

Santo. 

Parágrafo único - Ficam isentos do 

pagamento do pedágio os veículos de propriedade do 

policial militar e do policial civil, desde que o 

policial o esteja conduzindo e mediante apresentação 

de identidade profissional ao funcionário da cabine 

das praças de pedágio. 

Art. 2º - As despesas decorrentes da 

execução desta lei correrão à conta de dotações 

consignadas no orçamento vigente, suplementadas se 

necessário. 

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará 

esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua 

publicação. 

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

sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, 

em 15 de fevereiro de 2018. 

 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual – PDT 

Presidente da Comissão Defesa do Consumidor e 

Contribuinte 

Vice-Presidente da Comissão de Segurança 

Membro efetivo da Comissão de Finanças 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A proposição que ora submetemos à análise 

desta respeitável casa de leis visa autorizar o Poder 

Executivo a conceder, aos policias militares e aos 

policiais civis, isenção do pagamento de pedágio ao 

veículo de sua propriedade, desde que por eles 

conduzidos, nas rodovias estaduais bem como nas 

federais cuja administração e exploração tenha sido 

delegada ao estado por expressa autorização contida 

na Lei 9.277 de 09 de maio de 1996, que assim 

dispõe: 

 
Art. 1º Fica a União, por intermédio do 

Ministério dos Transportes, autorizada a delegar, pelo 

prazo de até vinte e cinco anos, prorrogáveis por até 

mais vinte e cinco, aos municípios, estados da 

Federação ou ao Distrito Federal, ou a consórcio 

entre eles, a administração de rodovias e exploração 

de trechos de rodovias, ou obras rodoviárias federais. 

Quanto à iniciativa desta propositura, não há 

óbice para que seja legislativa, posto que autoriza o 

Poder Executivo a conceder o pleiteado benefício. 

Consideramos de salutar relevância a 

valorização dos policiais militares e dos policiais 

civis pelo estado, uma vez que são esses profissionais 

que garantem a ordem e a segurança dos cidadãos. E, 

nem mesmo em dias de folga, desviam-se de suas 

atribuições. Neste sentido, o Estatuto dos Policiais 

Militares do Espírito Santo (Lei n.º 3.196/1978) 

estabelece, em seu artigo 26º: 

Art. 26 – O sentimento do dever, o pundonor 

policial militar e o decoro da classe impõem a cada 

um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral 

e profissional irrepreensíveis com a observância dos 

seguintes preceitos de ética policial militar:  

(...) 

VII – empregar todas as suas energias em 

benefício do serviço; 

XVI – conduzir-se, mesmo fora do serviço 

ou na inatividade, de modo que não sejam 

prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e 

do decoro policial militar; 

Não somente por vocação, mas também por 

determinação legal, o policial militar e o policial 

civil, em momento algum, deixam de cumprir seus 

deveres funcionais como garantir a segurança e 

prestar socorro ainda que não esteja em serviço. Sua 

presença é importante para transmitir e garantir a 

tranquilidade de seus concidadãos. 

Já, em serviço, age em nome do estado na 

reprimenda da desordem, combate à criminalidade, 

manutenção ou restabelecimento da ordem. 

Ocorre que muitos policiais militares bem 

como policiais civis, para o desempenho de suas 

funções, precisam se deslocar de um município para 

outro em razão de residir em local distinto de onde 

trabalham. Mister se faz, portanto, que o Estado não 

sobrecarregue ainda mais o policial, mas atue 

mitigando os gastos já suportados por ele, 

notadamente o que reside em município diverso de 

onde trabalha, desobrigando-o do pagamento do 

pedágio nas rodovias estaduais e federais, conforme 

já esposado. 

Desta forma, além de compensar o policial 

militar e o policial civil financeiramente, ante a 

economia auferida em não desembolsar o valor do 

pedágio no trajeto ao trabalho e retorno à residência, 

o Estado demonstraria a valorização destes 

profissionais da segurança pública e contribuiria com 

a redução do risco a que estão expostos quando 

utilizam o transporte público. 

Parece claro que a atividade policial, 

especialmente num tempo em que a sociedade tanto 

se ressente de proteção, deve ser prestigiada de tal 

modo que o profissional de farda possa dar o melhor 

de si na árdua tarefa da segurança pública. Nesse 

sentido, garantir-lhe gratuidade nas praças de pedágio 

representa inequívoco aprimoramento no modo como 

as políticas públicas lidam com o problema do 

cumprimento da lei e da ordem em nosso País. 

Destarte, com fulcro nos elementos técnicos 

e fáticos ora apresentados, entendemos ser pertinente 

a isenção do pagamento de pedágio aos veículos de 

propriedade dos policiais militares e dos policiais 

civis da ativa nas rodovias do sistema estadual ou 

federal delegadas ao Estado do Espírito Santo, razões 

pelas quais rogamos sua aprovação.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o 
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cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Infraestrutura e de Finanças. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) - 

Senhor Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão 

de Justiça ao Projeto de Lei n.º 05/2018, lido em 

sessão anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Defiro. V. Ex. ª tem amparo 

regimental.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

28 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 032/2018 

 

EMENTA: 

 

DISPÕE SOBRE A DISPENSA DO 

PAGAMENTO DE TAXAS E 

EMOLUMENTOS E DEMAIS 

DESPESAS CARTORÁRIAS 

REFERENTES AO REGISTRO 

ESTATUTÁRIO E SUAS 

ALTERAÇÕES DO CONSELHO 

ESCOLAR. 

 

Art. 1º - Fica o Conselho Escolar, órgão 

colegiado de representação da comunidade escolar 

sem fins lucrativos, isento do pagamento de taxas, 

emolumentos e demais despesas cartorárias referentes 

ao seu registro estatutário e suas alterações.  

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

sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Palácio Domingos Martins, 08 de fevereiro 

de 2018. 
 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto de lei tem por finalidade 

dispensar o conselho escolar, sem fins lucrativos, do 

pagamento de taxas, emolumentos e demais despesas 

cartorárias referentes ao seu registro e suas 

alterações. 

O conselho escolar é um dos órgãos 

colegiados de representação da comunidade escolar, 

previsto no regimento comum das escolas da rede 

estadual de ensino do estado do espírito santo, que 

deverá ser instituído por estatuto e regulamento 

próprio nos termos da legislação vigente e que tem 

natureza consultiva, deliberativa, fiscalizadora e 

mobilizadora. 

São atribuições do referido conselho, entre 

outras, elaborar, deliberar e fiscalizar o plano de 

aplicação das verbas destinadas à unidade de ensino. 

Uma vez estabelecidos, os conselhos 

recebem recursos do “Programa Estadual Dinheiro na 

Escola” (PDDE), destinados exclusivamente para 

aquisições de materiais e bens e/ou contratações de 

serviços. Dessa forma, os recursos recebidos devem 

ser utilizados estritamente ao previsto e cumprindo 

um rigoroso procedimento para sua utilização, não 

podendo, por exemplo, ser utilizado para a criação e 

registro dos conselhos junto aos cartórios de registro 

de pessoa jurídica. 

Nesse sentido, permite a descentralização dos 

recursos financeiros fomentando a gestão 

democrática das escolas. 

Percebe-se a importante função do conselho 

escolar junto à administração das escolas, permitindo 

que a comunidade escolar local tenha participação 

efetiva nas tomas de decisões e do efetivo 

acompanhamento da destinação e aplicação das 

verbas destinadas à melhoria das escolas.  

Então, devem, para seu pleno funcionamento, 

serem constituídas na forma de pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos. Para que isso 

aconteça se faz necessário seu registro nos Cartórios 

de Registro de Pessoas Jurídicas competentes, bem 

como a manutenção de seus registros, como as atas 

de reuniões e suas alterações de diretorias, 

documentos esses exigidos pelas instituições 

financeiras para sua efetiva movimentação.  

Nesse sentido, a gratuidade dos emolumentos 

está prevista no artigo 586-A do Código de Normas 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 

Espírito Santo e na súmula 481 do STJ, porém devem 

ser solicitados através de requerimento, dependendo 

de apreciação dos serviços extrajudiciais. 

Concluindo, é dever do poder público, 

permitir que tais instituições sejam dispensadas dos 

pagamentos dos emolumentos cartorários, através de 

lei, visto não terem dotação orçamentária permitindo 

tais gastos. 

A fim de exemplificar, já temos aprovado 

nesta Casa, leis neste sentido, porém não abrangendo 

o referido conselho escolar.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Educação e de Finanças. 

Continua a leitura do Expediente.  
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

29 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
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PROJETO DE LEI N.º 033/2018 

 

EMENTA: 

 

ACRESCENTA DISPOSITIVO À 

LEI 10.179/2014, QUE TRATA DA 

POLÍTICA ESTADUAL DE 

RECURSOS HÍDRICOS, 

ESTABELECENDO A CRIAÇÃO 

DE PLANO DE REDUÇÃO DE 

PERDAS E DESPERDÍCIO PELAS 

DISTRIBUIDORAS DE ÁGUA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 

Art. 1º - Acrescenta artigo 5-A a Lei 10.179, 

de 17 de março de 2014, com a seguinte redação: 

“Art. 5º [...] 

Art. 5-A O Estado garantirá que as 

concessionárias de serviço de abastecimento público 

de água cumprirão plano para a redução sistemática 

de perdas e desperdício de água na rede de 

distribuição.  

§ 1º Os mecanismos para a redução das 

perdas durante o abastecimento deverão prever a 

cobrança de multa às distribuidoras de água do 

Estado do Espírito Santo, quando constatado 

desperdício na rede de distribuição decorrente de 

negligência.  

§ 2º Entende-se como desperdício na rede de 

distribuição, vazamentos em tubulações, na maioria 

das vezes associados à falta de investimentos, à 

qualidade dos materiais utilizados nas redes de 

distribuição, à idade das tubulações, à falta de 

manutenção preventiva, dentre outros fatores.  

§ 3º O valor arrecadado através das multas 

deverá ser revertido, preferencialmente, à subconta 

de Recursos Hídricos do FUNDÁGUA.” 

Art. 2º - Esta lei entre em vigor na data da 

sua publicação. 

 
Vitória, 07 de fevereiro de 2018. 

 
SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual – PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 

O Brasil desperdiçou 6,53 bilhões de metros 

cúbicos (m³) de água devido às perdas na rede de 

distribuição em 2013. Em termos financeiros, as 

perdas na distribuição representaram o equivalente a 

R$ 8 bilhões. Valor que representa 80% dos 

investimentos feitos em água e esgoto no período 

analisado em todo o país.  

No Espírito Santo, cabe destacar que as 

perdas na distribuição correspondem a 

aproximadamente 35% do volume distribuído pelas 

empresas responsáveis, um desperdício de recursos 

financeiros, e principalmente, dos recursos hídricos 

do Estado. Em vista da crise hídrica que o Estado 

vem passando, devem ser estabelecidas maneiras para 

se atingir índices menores de perda de água.  

Dessa forma, propomos neste projeto de lei 

que sejam estabelecidas multas às empresas 

responsáveis pela distribuição, tanto como forma de 

obtenção de recursos para o FUNDÁGUA, quanto 

como meio de punição e estímulo a novos 

investimentos por parte das distribuidoras em 

melhorias na rede.  

Entendemos que em geral, as empresas de 

distribuição estão mais preocupadas com obras de 

ampliação da oferta, em vez de maiores recursos no 

melhor atendimento da demanda existente. Atrelada a 

uma gestão eficiente, faz-se necessário que sejam 

feitos maiores investimentos no combate às perdas 

que ocorrem nas tubulações, assim como medidas 

punitivas às distribuidoras de água.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Devolva-se ao autor. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

30 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 003/2018 

 

MODIFICA DISPOSITIVOS DO 

REGIMENTO INTERNO 

AMPLIANDO A 

TRANSPARÊNCIA DAS 

VOTAÇÕES SIMBÓLICAS E 

ALTERA TRECHO PARA EVITAR 

INTERPRETAÇÕES DIVERSAS. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Modifica o artigo 226 da Resolução 

nº 2.700, de 15 de julho de 2009, passando a vigorar 

com a seguinte redação:  

 

“Art. 226. Aprovado o requerimento de urgência, o 

projeto será incluído na Ordem do Dia da sessão 
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ordinária seguinte, sendo vedada a inclusão em 

sessão extraordinária no dia da aprovação do 

requerimento.” 

 

Art. 2º Acrescenta §6º ao artigo 201 da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, passando 

a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Art. 201. [...] 

 

§6º A relação dos Deputados ausentes 

durante a votação e a dos que se manifestarem 

contra será publicada no Diário do Poder 

Legislativo e constará em ata.” 
 

Art. 3 º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 
Vitória, 06 de fevereiro de 2018. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Buscamos com este projeto de resolução 

modificar um dispositivo do regimento interno que 

reiteradamente têm gerado questionamentos, e que 

por isso foi objeto de questões de ordem por alguns 

parlamentares desta Casa. Embora o regimento seja 

claro em relação a inclusão da matéria apenas na 

sessão ordinária seguinte, reiteradamente a Mesa tem 

usado de manobras regimentais para incluí-lo em 

sessão extraordinária. Tal manobra permite que um 

projeto seja protocolado, lido, aprovado o regime de 

urgência e votado em um mesmo dia, o que 

enfraquece a discussão e retira a capacidade dos 

parlamentares de apreciar a matéria profundamente. 

Da mesma forma, aproveitamos a oportunidade para 

alterar o dispositivo que trata das votações 

simbólicas, buscando ampliar a transparência neste 

tipo de votação.  

Certos da importância do aperfeiçoamento do 

regimento desta Casa, contamos com o apoio dos 

demais parlamentares na aprovação desta matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, à 

Comissão de Justiça e à Mesa Diretora. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
31 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 004/2018 
 

MODIFICA DISPOSITIVOS DO 

REGIMENTO INTERNO, 

DISPONDO SOBRE O 

DESCONTO NA REMUNERAÇÃO 

EM CASO DE FALTA ÀS 

REUNIÕES DAS COMISSÕES. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Modifica o §1º ao artigo 289 da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, passando 

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 289. [...] 

 

§ 1º O Deputado que não 

comparecer à sessão ordinária terá 

descontado um trinta avos do 

respectivo subsídio mensal, e o não 

comparecimento à reunião nas 

comissões resultará em desconto de 

um sessenta avos, salvo se 

licenciado ou com ausência 

justificada nos termos do artigo 23, 

§ 1º, III deste Regimento Interno. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Vitória, 08 de fevereiro de 2018. 
 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Existem atualmente 16 comissões 

permanentes na Assembleia Legislativa do Espírito 

Santo, contando cada uma delas, em média, com 5 

servidores que recebem entre R$ 2.917,87 e R$ 

4.438,63. Algumas das comissões se reúnem 

semanalmente, outras apenas quinzenalmente. Ocorre 

que conforme noticiado em um jornal de grande 

circulação do nosso Estado, o número de ausências 

dos parlamentares nas comissões têm sido elevado. 

No ano de 2016, das 346 reuniões que as comissões 

realizaram quase todas tiveram pelo menos um 

membro que não compareceu. Foram contabilizadas 

316 faltas no ano, sendo as comissões com mais 

faltosos as de Finanças, Justiça e Educação. 

Atualmente o regimento interno não prevê 

punição aos faltosos similarmente à existente aos 

parlamentares ausentes em reuniões ordinárias. 

Buscando dar fim a esta problemática, propomos a 

redução de um sessenta avos (1/60) do subsídio 

mensal ao parlamentar que faltar a uma reunião de 

comissão, quantia correspondente a 422 reais.  
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Cientes da importância do trabalho 

desenvolvido nas comissões, contamos com o apoio 

dos demais parlamentares para a aprovação desta 

matéria que vai de encontro aos anseios da sociedade.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça e de Finanças, e à Mesa 

Diretora. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

32 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 005/2018 

 
REVOGA DISPOSITIVOS DA 

RESOLUÇÃO Nº 2.700, DE 15 DE 

JULHO DE 2009, VEDANDO AS 

AUSÊNCIAS DE 

PARLAMENTARES NAS 

SESSÔES DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º. Revoga os §§ 6º, 7º e 8º do artigo 

305 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

renumerando os demais. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 
Vitória, 08 de fevereiro de 2018. 

 
SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Atualmente os deputados podem justificar 

mensalmente três ausências em sessões ordinárias 

para atendimento de atividades parlamentares 

externas às realizadas na Assembleia Legislativa, 

como disposto no artigo a seguir: 

 
Art. 305 [...] 

§ 6º O Deputado pode ter, por mês, 

três ausências 

justificadas às sessões ordinárias, 

para atendimento de 

atividades parlamentares fora do 

recinto da Assembleia 

Legislativa. 

 
§ 7º O pedido de justificativa será 

dirigido ao Presidente 

e lido na primeira sessão ordinária 

após o seu 

recebimento. 

 

§ 8º O Presidente deixará de receber 

pedido de 

justificativa que estiver acima do 

limite estabelecido no § 

6º deste artigo. 

 

Ora, obviamente os deputados realizam 

atividades externas relevantes para a sociedade e para 

os seus mandatos, mas de forma alguma estas podem 

se sobrepor ao cumprimento do seu dever de estarem 

presentes nas sessões, estas que já ocorrem em 

apenas três dias da semana.  

Eventualmente, esta ausência dos 

parlamentares ocasiona falta de quórum nas sessões 

para a deliberação de questões de suma importância 

para a sociedade capixaba, muitas vezes em virtude 

do comparecimento em eventos como inaugurações e 

assinaturas de ordem de serviço de obras realizadas 

pelo Poder Executivo.  

Novamente destacamos a importância do 

trabalho realizado externamente pelos parlamentares, 

uma vez que este trabalho que os aproxima dos 

segmentos da sociedade, mas reforçamos que este 

deve ser realizado exclusivamente nos horários em 

que não ocorram as sessões ordinárias. 

Dessa forma, visando dar fim a essa 

problemática, propomos através deste Projeto de 

Resolução que sejam revogados os parágrafos que 

dispõem sobre as ausências justificadas nas sessões 

ordinárias, mantendo assim apenas as licenças para 

desempenhar missões autorizadas, para tratamento de 

saúde e para investidura em cargo público, e caso o 

parlamentar esteja ausente fora destes casos 

previstos, que sua remuneração seja descontada em 

um trinta avos para cada falta, conforme previsto no 

Regimento Interno. Esta proposta resolve ainda o 

problema recorrente do excesso de ausências durante 

o período eleitoral.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, à 

Comissão de Justiça e à Mesa Diretora. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

33 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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GABINETE DO DEPUTADO 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 006/2018 

 

MODIFICA DISPOSITIVOS DA 

RESOLUÇÃO Nº 2.700, DE 15 DE 

JULHO DE 2009, VEDANDO A 

POSSIBILIDADE DAS EMENDAS 

AO ORÇAMENTO SEREM 

VOTADAS EM GRUPOS. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Modifica os parágrafos 2º e 3º do 

art. 241 da Resolução nº 2.700, de 15.07.2009, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 241. [...]  

§2º As emendas e as partes destacadas serão 

votadas, uma de cada vez, antes do projeto, seguindo, 

respectivamente, a sequência numérica de sua 

apresentação na comissão e a ordem numérica dos 

dispositivos destacados. 

§3º Mediante deliberação do Plenário, as 

emendas destacadas de um mesmo autor, poderão ser 

votadas em grupo, desde que ultrapassem o número 

de 10 (dez). ” 

 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 
Vitória, 06 de fevereiro de 2018. 

 
SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 

A Assembleia Legislativa é a Casa das Leis e 

é dever dos parlamentares criar mecanismos que 

assegurem os princípios constitucionais e seu 

cumprimento de forma eficaz, dentre os quais o 

disposto no inciso II do artigo 55 da Constituição 

Estadual, que estabelece sobre a atribuição da 

Assembleia Legislativa em dispor sobre todas as 

matérias de competência do Estado, especialmente 

sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, 

orçamento anual, operações de crédito e da dívida 

pública.  

O parágrafo 3º do Art. 241 do Regimento 

Interno, constante no capítulo referente às matérias 

orçamentárias, prevê a possibilidade de as emendas 

destacadas, apresentadas mediante deliberação do 

Plenário, serem votadas em grupos, relacionadas por 

seus autores ou pela conclusão do parecer da 

comissão de finanças. Na forma em que se encontra 

redigido, tal dispositivo não permite a discussão 

plena dos dispositivos propostos nas emendas ao 

votá-los em grupo, dessa forma, a seguinte 

proposição permite que as emendas às matérias 

orçamentárias sejam analisadas e discutidas 

criteriosamente em plenário, devendo ser votadas de 

forma individual, ampliando o debate e trazendo 

resultados positivos para o projeto final de que trata. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Publique-se. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça e de Finanças, e à Mesa 

Diretora. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
34 – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 007/2018 

 

ACRESCENTA DISPOSITIVO À 

RESOLUÇÃO Nº 2.700, DE 15 DE 

JULHO DE 2009, VEDANDO A 

EXISTÊNCIA DE CARGOS 

LIGADOS À FUNÇÃO DE LÍDER 

DO GOVERNO.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º. Acrescenta §7º ao artigo 11 da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, passando 

a vigorar com a seguinte redação: 

 
Art. 11. [...] 

 
§7º. Ficam vedados, no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo, a existência de cargos 

ligados à função de liderança.  

 
Art. 2º. Os Anexos IV, IV-A e IV-B, da 

Resolução 2.890, de 23 de dezembro de 2010, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 
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ANEXO IV 

 

NÍVEL DE SUPERVISÃO 

ITEM CARGO ÁREA DE 

ATUAÇÃO 

CÓD. QUALIFICAÇÃO QT

. 

SUBOR

D. 

01 Supervisor de 

Gabinete da 1ª 

Secretaria 

Gabinete da 1ª 

Secretaria 

SGPS Curso Superior 01 1ª 

Secretar

ia 

02 Supervisor de 

Gabinete da 2ª 

Secretaria 

Gabinete da 2ª 

Secretaria 

SGSS Curso Superior 01 2ª 

Secretar

ia 

03 Supervisor de 

Gabinete da 1ª 

Vice-

Presidência 

Gabinete da Vice-

Presidência 

SGPVP Curso Superior 01 Vice-

Presidên

cia 

04 Supervisor de 

Gabinete da 

Ouvidoria 

Gabinete da 

Ouvidoria 

Parlamentar 

SOP Curso Superior 01 Ouvidor

ia Geral 

05 Supervisor de 

Gabinete da 

Corregedoria 

Geral 

Gabinete da 

Corregedoria Geral 

SCG Curso Superior 01 Correge

doria 

Geral 

06 Supervisor de 

Gabinete da 

Direção Geral 

Gabinete da 

Direção Geral 

SGDG Curso Superior 01 DGS 

07 Supervisor de 

Gabinete da 

Procuradoria 

Geral 

Gabinete da 

Procuradoria Geral 

SGPG Curso Superior 01 PG 

08 Supervisor de 

Gabinete da 

Secretaria de 

Comunicação 

Social 

Gabinete da 

Secretaria de 

Comunicação 

Social 

SGSCS Curso Superior 01 SCS 

09 Supervisor da 

Comissão de 

Compras 

Comissão de 

Compras 

SCC Curso Superior 01 SDGS 

10 Supervisor da 

Comissão de 

Licitação 

Comissão de 

Licitação 

SCL Curso Superior 01 SDGS 

11 Supervisor de 

Almoxarifado 

Almoxarifado SALMO

X  

Curso específico na área de 

almoxarifado 

01 DIL 

12 Supervisor de 

Patrimônio 

Setor de 

Patrimônio 

SPATRI Curso específico na área de 

Patrimônio 

01 DIL 

13 Supervisor de 

Sonorização 

Setor de 

Sonorização 

SSON Curso técnico na área de 

sonorização 

01 DIL 

14 Supervisor de 

Transporte e 

Logística 

Setor de Transporte 

e Logística 

STL Ensino médio 01 DIL 

15 Supervisor de 

Apoio ao 

Plenário 

Supervisão de 

Apoio ao Plenário 

SAP Curso Superior 01 DIPRO

L 

16 Supervisor de 

Registro e 

Tramitação 

Legislativa 

Supervisão de 

Registros e 

Tramitação 

Legislativa 

SRTL Curso Superior 01 DIPRO

L 

17 Supervisor de 

Redação de 

Atas e 

Supervisão de 

Redação de Atas e 

Apanhamentos de 

SRAD Curso Superior 01 DIPRO

L 
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Apanhamentos 

de Debates 

Debates 

18 Supervisor de 

Centro de 

Memória e 

Bens Culturais 

Centro de Memória 

e Bens Culturais 

SCMBC Curso Superior 01 DDI 

19 Supervisor do 

Arquivo Geral 

Arquivo Geral SAG Curso Superior de 

Arquivista ou registro 

profissional na área 

01 DDI 

20 Supervisor da 

Comissão de 

Justiça 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCJ Curso Superior da área 

Temática 

01 DCP 

21 Supervisor da 

Comissão de 

Finanças 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCF Curso Superior da área 

Temática 

01 DCP 

22 Supervisor da 

Comissão de 

Defesa do 

Consumidor 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCDC Curso Superior da área 

Temática 

01 DCP 

23 Supervisor da 

Comissão de 

Agricultura 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCA Curso Superior da área 

Temática 

01 DCP 

24 Supervisor da 

Comissão de 

Meio 

Ambiente 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCMA Curso Superior da área 

Temática 

01 DCP 

25 Supervisor da 

Comissão de 

Infraestrutura 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCIE Curso Superior da área 

Temática 

01 DCP 

26 Supervisor da 

Comissão de 

Educação 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCE Curso Superior da área 

Temática 

01 DCP 

27 Supervisor da 

Comissão de 

Ciência e 

Tecnologia 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCCT Curso Superior da área 

Temática 

01 DCP 

28 Supervisor da 

Comissão de 

Saúde 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCS Curso Superior da área 

Temática 

01 DCP 

29 Supervisor da 

Comissão de 

Cultura 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCC Curso Superior da área 

Temática 

01 DCP 

30 Supervisor da 

Comissão de 

Defesa da 

Cidadania 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCDCDH Curso Superior da área 

Temática 

01 DCP 

31 Supervisor da 

Comissão de 

Turismo e 

Desporto 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCTD Curso Superior da área 

Temática 

01 DCP 

32 Supervisor da 

Comissão de 

Segurança 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCSEG Curso Superior da área 

Temática 

01 DCP 

33 Supervisor da 

Comissão de 

Política sobre 

Drogas 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCPAD Curso Superior da área 

Temática 

01 DCP 

34 Supervisor do 

Centro de 

Estudos e 

Centro de Estudos 

e Pesquisa da 

Procuradoria 

SCEP Bacharel em Direito 01 DP 
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Pesquisas da 

Procuradoria 

35 Supervisor  da 

Equipe de 

Revisão da 

Procuradoria 

Equipe de Revisão 

de Pareceres 

SERP Bacharel em Direito 01 DP 

36 Supervisor do 

Setor de 

Recepção 

Setor de Recepção SSR Ensino Médio 01 CESEL 

37 Supervisor de 

Segurança 

Legislativa 

Segurança 

Legislativa 

SSL Curso Superior 01 CESEL 

38 Supervisor 

Administrativo 

da Escola do 

Legislativo 

Escola do 

Legislativo 

SAEL Curso Superior 01 CEEL 
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Supervisor 

Pedagógico da 

Escola do 

Legislativo 

 

Escola do 

Legislativo 

 

SPEL 

Curso Superior com pós-

graduação ou comprovada 

experiência profissional na 

área temática 

 

01 

 

CEEL 

40 Supervisor de 

Interlegis 

Interlegis SINTERL

EGIS 

Curso Superior 01 CRI 

41 Supervisor da 

Casa dos 

Municípios 

Casa dos 

Municípios 

SCM Curso Superior 01 CRI 

42 Supervisor de 

Programação e 

Produção/RTV 

Supervisão de 

Programação e 

Produção 

SPRTV Experiência comprovada em 

Jornalismo. 

01 SCS 

43 Supervisor 

Operacional/R

TV 

Supervisão 

Operacional  

SORTV Curso de informática, com 

experiência comprovada em 

transmissão via web. 

01 SCS 

44 Supervisor 

Técnico/RTV 

Supervisão Técnica STRTV Curso superior em 

Engenharia de 

Telecomunicações, com 

registro no CREA 

01 SCS 

45 Supervisor de 

Fluxo de 

Processos 

Supervisão de 

Fluxo de Processos 

SFP Curso Superior 01 SDGS 

46 Supervisor do 

Setor de 

Contratos 

Setor de Contratos SSC Curso Superior 01 SDGS 

47 Supervisor da 

Equipe de 

Apoio da 

Taquigrafia e 

dos Anais 

Taquigráficos 

Supervisão da 

Equipe de Apoio da 

Taquigrafia e dos 

Anais 

Taquigráficos 

SEAT Curso Superior 01 DTP 

48 Supervisor da 

Central de 

Eventos 

Supervisão da 

Central de Eventos 

SCE Curso Superior 01 CEC 

49 Supervisor 

Administrativo 

do Cerimonial 

Supervisão 

Administrativa do 

Cerimonial 

SAC Curso Superior 01 CEC 

50 Supervisor de 

Redação 

Integrada/Jorn

alismo 

Supervisão de 

Redação 

Integrada/Jornalism

o 

SRIJ Curso superior em 

Comunicação Social, 

Jornalismo ou congênere. 

01 SCS 

51 Supervisor da 

Comissão de 

Assistência 

Comissão 

Permanente 

respectiva 

SCAS Curso superior da área 

temática. 

01 DCP 
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Social, 

Segurança 

Alimentar e 

Nutricional 

52 Supervisor de 

Planejamento 

e Controle 

Prévio 

Supervisão de 

Planejamento e 

Controle Prévio 

SPCP Curso superior em Direito, 

Contabilidade, Economia ou 

Administração 

01 DCI 

53 Supervisor do 

Setor de 

Auditoria 

Interna 

Supervisão do 

Setor de Auditoria 

Interna 

SSAI Curso superior em Direito, 

Contabilidade, Economia ou 

Administração 

01 DCI 

54 Supervisor da 

comissão de 

Cooperativism

o 

Supervisor da 

comissão de 

Cooperativismo 

SCCO Curso Superior 01 DCP 

    TOTAL  54  

 

ANEXO IV-A 

Distribuição dos cargos de Assessor Sênior da Secretaria da Ales nas unidades administrativas, na forma do art. 70, 

§ 2º-B. 

 

Quantidade de Cargos de Assessor Sênior da Secretaria da Ales – Código ASS – por Unidade 

Administrativa 
Unidade Administrativa Quantidade de Cargos de ASS Qualificação Específica 

Gabinete da Presidência 05 Curso Superior 

Gabinete da Vice-Presidência 02 Curso Superior 

Gabinete da 1º Secretaria 02 Curso Superior 

Gabinete da 2º Secretaria 02 Curso Superior 

Gabinete da Ouvidoria 

Parlamentar 

02 Curso Superior 

Gabinete da Corregedoria Geral 02 Curso Superior 

Gabinete da Direção Geral 05 Curso Superior 

Gabinete da Secretaria Geral da 

Mesa 

03 Curso Superior 

Gabinete da Procuradoria Geral 03 Advogado 

Secretaria de Comunicação Social 

(e unidades vinculadas) 

10 Curso Superior 

Subdireção Geral da  Secretaria 01 Curso Superior 

Supervisão da Comissão de 

Licitação 

02 Curso Superior 

Subprocuradoria Geral 01 Curso Superior 

Coordenação Especial das 

Comissões Temporárias e Órgãos 

Especiais 

10 Curso Superior 

Comissão de Justiça 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Finanças 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Defesa do 

Consumidor 

02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Agricultura 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Meio Ambiente 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Infraestrutura 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Educação 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Ciência e Tecnologia 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Saúde 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Cultura 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Defesa da Cidadania 

e dos Direitos Humanos 

02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Turismo e Desporto 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e 

Nutricional 

02 Curso Superior da área temática 
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Comissão de Segurança 02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Política sobre 

Drogas 

02 Curso Superior da área temática 

Comissão de Cooperativismo 02 Curso Superior 

Centro de Estudos e Pesquisa da 

Procuradoria 

02 Bacharel em Direito 

Equipe de revisão da 

Procuradoria 

02 Bacharel em Direito 

Coordenação Especial da Escola 

do Legislativo 

01 Curso Superior 

Diretoria de Infraestrutura e 

Logística 

01 Curso Superior 

Secretaria de Gestão de Pessoa 02 Curso Superior 

Diretoria de Finanças 01 Curso Superior 

Diretoria de Tecnologia da 

Informação 

01 Curso Superior 

TOTAL 92  

 

ANEXO IV-B 

 Incluído pela Resolução nº 4.234, de 17/12/2015. 

  

Distribuição dos cargos de Assessor Júnior da Secretaria da Ales nas unidades administrativas, na forma do art. 70, 

§2º -C 

 

Quantidade de Cargos de Assessor Júnior da Secretaria da Ales – Código AJS – por Unidade 

Administrativa 

 
Unidade Administrativa Quantidade de cargos de AJS Qualificação Específica 

Gabinete da Presidência 04 Ensino Médio 

Gabinete da Vice-Presidência 02 Ensino Médio 

Gabinete da 1ª Secretaria 03 Ensino Médio 

Gabinete da 2ª Secretaria 03 Ensino Médio 

Gabinete da Direção Geral 03 Ensino Médio 

Gabinete da Secretaria Geral da 

Mesa 

03 Ensino Médio 

Gabinete da Procuradoria Geral 03 Bacharel em Direito 

Secretaria de Comunicação 

Social 

12 Ensino Médio 

Subdireção Geral da Secretaria 02 Ensino Médio 

Supervisão da Comissão de 

Licitação 

02 Ensino Médio 

Supervisão da Comissão de 

Compras 

02 Ensino Médio 

Supervisão do Setor de 

Contratos 

02 Ensino Médio 

Subprocuradoria Geral 01 Bacharel em Direito 

Diretoria de Finanças 01 Ensino Médio 

Supervisão do Setor de 

Almoxarifado 

02 Ensino Médio 

Supervisão do Setor de 

Patrimônio 

02 Ensino Médio 

Supervisão do Setor de 

Sonorização 

01 Ensino Médio 

Supervisão do Setor de 

Transporte e Logística 

03 Ensino Médio 

Secretaria de Gestão de Pessoas 01 Ensino Médio 

Diretoria de Processo 

Legislativo 

01 Ensino Médio 

Diretoria de Documentação e 

Informação 

01 Ensino Médio 

Supervisão do Arquivo Geral 01 Ensino Médio 

Coordenação da Reprografia e 

Publicações 

01 Ensino Médio 

Diretoria de Taquigrafia 01 Ensino Médio 
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Parlamentar 

Diretoria da Comissões 

Parlamentares 

01 Ensino Médio 

Coordenação das Comissões 

Temporárias 

05 Ensino Médio 

Comissão de Justiça 02 Ensino Médio 

Comissão de Finanças 02 Ensino Médio 

Comissão de Defesa do 

Consumidor 

02 Ensino Médio 

Comissão de Agricultura 02 Ensino Médio 

Comissão de Meio Ambiente 02 Ensino Médio 

Comissão de Infraestrutura 02 Ensino Médio 

Comissão de Educação 02 Ensino Médio 

Comissão de Ciência e 

Tecnologia 

02 Ensino Médio 

Comissão de Saúde 02 Ensino Médio 

Comissão de Cultura 02 Ensino Médio 

Comissão de Defesa da 

Cidadania e dos Direitos 

Humanos 

02 Ensino Médio 

Comissão de Turismo e 

Desporto 

02 Ensino Médio 

Comissão de Segurança 02 Ensino Médio 

Comissão de Política sobre 

Drogas 

02 Ensino Médio 

Comissão de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e 

Nutricional 

02 Ensino Médio 

Comissão de Cooperativismo 02 Ensino Médio 

Supervisão da Ouvidoria Geral 02 Ensino Médio 

Supervisão da Corregedoria 

Geral 

02 Ensino Médio 

Diretoria de Redação 01 Ensino Médio 

Coordenação da Biblioteca 

Central 

01 Ensino Médio 

Diretoria da Procuradoria 01 Curso de Direito incompleto 

Coordenação Especial do 

Cerimonial 

02 Ensino Médio 

Coordenação Especial de 

Segurança Legislativa 

09 Ensino Médio 

Coordenação Especial da Escola 

do Legislativo 

01 Ensino Médio 

Coordenação Especial de 

Relações Institucionais 

01 Ensino Médio 

Supervisão de Redação e Atas e 

Apanhamentos de debates 

03 Ensino Médio 

Supervisão de Registro e 

Tramitação Legislativa 

02 Ensino Médio 

Supervisão da Equipe de Apoio 

ao Plenário 

02 Ensino Médio 

Supervisão de Estudos e 

Pesquisas da Procuradoria 

04 Curso de Direito incompleto 

Supervisão da Equipe de 

Revisão da Procuradoria 

02 Curso de Direito incompleto 

Coordenação Especial de 

Infraestrutura e Logística 

03 Ensino Médio 

 

 

Total 

 

 

131 
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Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Vitória, 02 de fevereiro de 2018. 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual – PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente a liderança do governo possui 5 

funcionários, sendo 4 comissionados e um efetivo, 

que são: Supervisor de Gabinete do Líder de Governo 

(1), Assessor Sênior (1), Assessor Junior (2) e 

Técnico Legislativo Sênior (1). Assim, o valor para a 

manutenção do gabinete da liderança é superior a 21 

mil reais por mês, e no ano ultrapassa os 240 mil 

reais, isso sem considerar os encargos trabalhistas.  

Propomos por meio deste projeto de 

resolução a extinção dos cargos ligados à liderança 

do governo, sobretudo amparados pelo estabelecido 

no art. 2º da CF que estabelece a independência entre 

os poderes. Embora o mesmo artigo destaque o 

princípio da harmonia entre os poderes, o princípio 

da independência entre eles vai de encontro à 

manutenção em seu quadro de funcionários a serviço 

de outro poder. Caso o executivo considere o trabalho 

desenvolvido por este gabinete essencial, poderá 

então nomear funcionários em seu próprio quadro de 

pessoal para que façam a interlocução com o 

legislativo. Outra opção é que os nomeados no 

gabinete do próprio líder realizem as tarefas, tendo 

em vista que um gabinete pode ter até 19 assessores, 

número que consideramos mais que suficiente para 

atender às demandas. 

Cabe destacar que no ano passado foi 

proposta a criação da liderança da minoria, sendo 

rejeitada pelo plenário após pressões palacianas. A 

proposição não trazia despesas para esse poder, uma 

vez que não seriam criados cargos e não era 

requerido um espaço para acomodação da liderança 

proposta, diferentemente da liderança do governo que 

dispõe de estrutura e cargos. 

Visando reduzir os gastos desta Casa, 

conforme o anseio da população, encaminhamos o 

presente projeto para apreciação dos demais 

parlamentares. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Devolva-se ao autor. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

35 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

Projeto de Resolução nº 13/2017 

Autores: Doutor Hércules e Janete de Sá 
Assunto: Altera o inciso VI do art. 40, o caput e o 

inciso II, ambos do art. 47, todos da Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, 

para incluir a Acessibilidade nas atribuições e na 

nomenclatura da Comissão de Infraestrutura. 

 
RELATÓRIO 

 
Trata-se do Projeto de Resolução nº 13/2017, 

de autoria dos Deputados Doutor Hércules e Janete de 

Sá, que tem por finalidade alterar o inciso VI do art. 

40, o caput e o inciso II, ambos do art. 47, todos da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

Regimento Interno, para incluir a Acessibilidade nas 

atribuições e na nomenclatura da Comissão de 

Infraestrutura.  

Consta uma Emenda Aditiva nº 01/2017, 

ao Projeto de Resolução nº 13/2017, na forma 

seguinte: 

 
O Projeto de Resolução nº 

13/2017, que altera o inciso VI 

do art.40, o caput do art. 47 e o 

inciso II do art. 47 da resolução 

nº 2.700/2009 – Regimento 

Interno, para incluir nas 

atribuições e nomenclatura da 

Comissão de Infraestrutura a 

Acessibilidade, passa a vigorar 

acrescido de mais um artigo, 

onde couber de acordo com as 

normas de técnica legislativa, 

com a seguinte redação: 

“Art. (...) Esta Resolução entra 

em vigor na data de sua 

publicação. 

Justifica em síntese o projeto da 

seguinte forma: 

 “Segundo a Convenção da ONU 

sobre pessoas com deficiência: 

garantir a acessibilidade é 

“assegurar às pessoas com 

deficiência o acesso, em 

igualdade de oportunidade com 

as demais pessoas, ao meio 

físico, ao transporte, à 

informação e comunicação, 

inclusive aos sistemas e 

tecnologias da informação e 

comunicação”. A proposta em 

comento tem por objetivo incluir 

a ACESSIBILIDADE no rol de 

atribuições da competência da 

Comissão Permanente de 

Infraestrutura, de 

Desenvolvimento Urbano e 

Regional, de Mobilidade Urbana 

e de Logística”. 
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O projeto foi protocolado no dia 29/03/2017, 

lido no expediente da Sessão Ordinária no dia 

03/04/2017, e publicado no dia 07/04/2017 no Diário 

do Poder Legislativo – DPL, conforme preceitua o 

artigo 120 e 149 do Regimento Interno desta Casa 

Legislativa (Resolução nº 2.700/2009). A Diretoria de 

Redação juntou estudo de técnica legislativa à fl. 10 

dos autos. 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 

em exercício de juízo de delibação que lhe impõe o 

art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 proferiu o despacho da fl. 02, no qual 

admitiu a tramitação da proposição; entendendo, a 

priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 

um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

Após parecer técnico da Procuradoria, pela 

constitucionalidade, o Projeto recebeu 

encaminhamento para esta Comissão de Constituição 

e Justiça, Serviço Público e Redação, com o fim de 

elaboração de Parecer para efeito de análise da sua 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica 

legislativa, conforme dispõe o art. 41 da Resolução nº 

2.700/2009 (Regimento Interno desta Casa 

Legislativa). 

É o relatório.  

 

PARECER DO RELATOR 

 

1. Constitucionalidade Formal 

 

Verifica-se a inconstitucionalidade formal 

quando ocorre algum tipo de vício no processo de 

formação das normas, seja no processo legislativo de 

sua elaboração, seja em razão de sua elaboração por 

autoridade incompetente. 

A inconstitucionalidade formal orgânica 

decorre da inobservância da competência legislativa 

para a elaboração do ato. Faz-se necessário verificar, 

aqui, se a competência para elaboração da 

propositura é da União, do Estado ou de Município. 

Ressalta-se, ainda, que a matéria em foco não 

se enquadra em uma das hipóteses de competência 

privativa da Mesa Diretora, previstas no art. 17, IX 

do Regimento Interno, pois prevalece o entendimento 

de que a competência privativa da Mesa para propor 

projeto de resolução que disponha sobre organização 

e funcionamento da Casa é relativa a aspectos 

administrativos desse funcionamento. Assim, como a 

matéria em análise diz respeito a inclusão do tema 

acessibilidade na estrutura da Comissão de 

Infraestrutura, é plenamente possível que a iniciativa 

da presente proposta seja de deputado estadual, 

conforme art. 152, I da Resolução n
o
. 2.700/2009. 

Importante transcrever do nosso Regimento 

Interno, onde se encaixa a presente propositura, sito 

artigo 151, caput, § 1º, V c/c o art. 152, inc. I, in 

verbis: 

Art. 151. Os projetos serão de 

resolução, de decreto legislativo e de 

lei. 

§ 1º. Os projetos de resolução são 

destinados a regular, com eficácia 

de lei ordinária, matérias da 

competência privativa da Assembleia 

Legislativa e as de caráter político, 

processual, legislativo ou 

administrativo, ou quando deva a 

Assembleia Legislativa pronunciar-

se em casos concretos (...); 

(...); 

V - matéria de natureza regimental; 

Art. 152. A Iniciativa de projetos na 

Assembleia Legislativa, nos termos 

da Constituição Estadual e deste 

Regimento Interno, será: 

I – de deputados; 

(...); 

Neste prisma, estabelece a Constituição 

Federal, em seu art. 61, e a Constituição Estadual, em 

seu art. 63, parágrafo único, as disposições 

normativas cuja iniciativa é de competência privativa 

do Chefe do Executivo. Assim, as matérias 

relacionadas a funcionamento e a atribuições de 

órgãos do Poder Executivo devem estar inseridas em 

norma cuja iniciativa é reservada àquela autoridade. 

Sobre a iniciativa, o art. 27, §3º da CF e o art. 

56 da CE assim dispõem: 

Art. 27. (...) 

[...] 

§ 3º Compete às Assembleias 

Legislativas dispor sobre seu 

regimento interno, polícia e serviços 

administrativos de sua secretaria, e 

prover os respectivos cargos. 

 

Art. 56. É de competência exclusiva 

da Assembleia Legislativa (...): 

[...] 

II - dispor sobre seu regimento 

interno; 

[...] 

V - criar, transformar ou extinguir 

cargos, empregos e funções de seus 

serviços e fixar os respectivos 

vencimentos. 

 

Vale ressaltar que, tendo em vista que o 

projeto de resolução em análise relaciona-se com a 

organização e funcionamento da própria Assembleia 

Legislativa, e não interfere no funcionamento de 

outro Poder ou órgão com autonomia administrativa, 

conclui-se que inexiste, de fato, 

inconstitucionalidade formal subjetiva, sendo 

possível que o deputado estadual proponente inicie o 

presente processo legislativo nos termos do disposto 

nos arts. 27, § 3º e 61 da CRFB/1988 e nos arts. 56, II 

e 63 da CE/1989. 

Constatada a competência legislativa 

estadual e a iniciativa parlamentar para apresentar o 

Projeto de Resolução, não há que se falar em vício 
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de inconstitucionalidade formal orgânica ou em 

vício formal subjetivo. 

Em relação à espécie normativa adequada 

para tratar da matéria, observa-se que o projeto de 

resolução objetiva alterar dispositivos do Regimento 

Interno da ALES, não pretendendo emendar a 

Constituição Estadual, nem se amoldando às 

hipóteses previstas no art. 68, parágrafo único da 

CE/1989, que traz as hipóteses reservadas à lei 

complementar.  

Frise-se que, está correta a espécie 

normativa resolução, por regular matéria de 

competência privativa da Assembleia Legislativa, nos 

termos do art. 151, §1º, V supratranscrito, tratando de 

assunto de interesse exclusivo desse Poder 

Legislativo, não sendo necessária, portanto, a sanção 

do Governador. 

Em relação aos demais requisitos formais 

atinentes ao processo legislativos, têm-se: 

 

- regime inicial de tramitação da 

matéria: em princípio, deverá seguir 

o regime de tramitação ordinário, nos 

termos do art. 148, II do Regimento 

Interno da ALES (Resolução n
o
. 

2.700/2009), podendo ser solicitado 

o requerimento de urgência, nos 

termos do art. 221, observado o 

disposto no art. 223 do Regimento 

Interno da ALES. 

- quorum para aprovação da 

matéria: em linha com o art. 194 do 

Regimento Interno da ALES 

(Resolução n
o
. 2.700/2009), as 

deliberações deverão ser tomadas por 

maioria simples dos membros da 

Casa, desde que presente a maioria 

absoluta dos Deputados.  

- processo de votação a ser 

utilizado: conforme a inteligência do 

art. 200, I, do Regimento Interno, o 

processo a ser utilizado deve ser em 

princípio, o simbólico, podendo ser 

convertido em nominal, nos termos 

do art. 202, II do RI. 

Deve-se alertar que o presente 

projeto de resolução deve, 

necessariamente, passar pelo crivo da 

Mesa Diretora, nos termos do art. 17, 

XXI do Regimento Interno da ALES. 

Conclui-se, portanto, pela 

constitucionalidade formal da proposição. 

 

2. Constitucionalidade Material 

 
A constitucionalidade material é a 

compatibilidade entre o conteúdo do ato normativo e 

as regras e princípios previstos na Constituição 

Federal ou na Constituição Estadual. Trata-se, assim, 

de averiguar se o conteúdo do ato normativo está em 

consonância com as regras e princípios 

constitucionais. 

Assim, não se vislumbra violação aos textos 

das Constituições Federal ou Estadual, havendo 

compatibilidade entre os preceitos da proposição e as 

normas e princípios das Constituições Federal e 

Estadual. 

Não há que se falar em ofensa a quaisquer 

princípios, direitos e garantias estabelecidos nas 

Constituições Federal e Estadual, tampouco à 

isonomia, ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e à coisa julgada. 

Por fim, em relação à vigência, o projeto não 

visa alcançar situações jurídicas pretéritas, uma vez 

que com a aprovação da emenda, regular-se-á a 

previsibilidade da entrada em vigor, que será na data 

de sua publicação, de forma que é materialmente 

constitucional sob a perspectiva da aplicação da lei 

no tempo.  

Assim, conclui-se que o projeto de resolução 

em análise está de acordo com as regras e princípios 

estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual, 

sendo materialmente constitucional. 

 

3. Juridicidade e da Legalidade 

 

Juridicidade é a conformidade ao Direito. 

Diz-se que uma matéria é jurídica, ou possui 

juridicidade, se sua forma e conteúdo estão em 

consonância com a Constituição, as leis, os princípios 

jurídicos, a jurisprudência, os costumes, enfim, com o 

Direito como um todo. Caso não haja tal 

conformidade, a matéria é dita injurídica ou 

antijurídica.  

Do ponto de vista da juridicidade, é 

necessário averiguar se o Projeto de Resolução está 

em sintonia com o ordenamento jurídico e com as 

decisões dos Tribunais Superiores. 

Estendendo a análise técnica da proposição, 

verifica-se que não há oposição na doutrina ou na 

jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores que 

impeça, material ou formalmente, a proposta de ser 

aprovada. 

Da mesma forma, a tramitação do projeto, até 

o presente momento, respeita as demais formalidades 

previstas no Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009).  

 

4. Técnica Legislativa 

 

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da 

Lei Complementar nº 95/1998, porquanto o projeto 

de resolução foi estruturado em três partes básicas: 

parte preliminar, parte normativa e parte final. 

Atendidas também as regras do art. 7º da LC 

nº 95/1998, pois o primeiro artigo do texto indica o 

objeto da resolução e o respectivo âmbito de 

aplicação, a matéria tratada não está disciplinada em 

outro diploma normativo, a proposição não contém 

matéria estranha ao seu objeto ou a este não 
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vinculada por afinidade, pertinência ou conexão, o 

âmbito de aplicação da norma está estabelecido de 

forma tão específica quanto o possibilite o 

conhecimento técnico ou científico da área 

respectiva, e o mesmo assunto não está sendo 

disciplinado por mais de uma norma.  

Quanto à vigência da resolução, a mesma se 

regularizará com a aprovação da emenda. Cumpridas 

também as regras do art. 10, pois no texto da 

proposição, a unidade básica de articulação é o 

artigo, indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de 

numeração ordinal. 

Foram respeitadas as regras do art. 11, I, pois 

as disposições normativas foram redigidas com 

clareza, precisão e ordem lógica, e, para obtenção de 

clareza, foram usadas as palavras e as expressões em 

seu sentido comum e frases curtas e concisas, foram 

construídas as orações na ordem direta, evitando-se 

preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis, 

buscou-se a uniformidade do tempo verbal em todo o 

texto das normas legais, dando-se preferência ao 

tempo presente ou ao futuro simples do presente, e 

foram usados os recursos de pontuação de forma 

judiciosa, evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra 

prevista no art. 11, III da Lei Complementar nº 

95/1998, pois, para obtenção de ordem lógica, 

restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição 

a um único assunto ou princípio, e expressaram-se 

por meio dos parágrafos os aspectos complementares 

à norma enunciada no caput do artigo. 

Desta forma, quanto ao aspecto da técnica 

legislativa, observa-se o atendimento às regras 

previstas na Lei Complementar Federal nº 95/98, que 

rege a redação dos atos normativos. 

Quanto à sugestão da Diretoria de Redação 

quanto à alteração da vigência da lei, através de 

emenda aditiva acrescentando artigo, prevendo 

vigência imediata, entendo ser plenamente possível. 

No mais, a Diretoria Redação – DR já 

efetuou as demais correções devidas na redação do 

referido projeto de resolução (Estudo de Técnica 

Legislativa à fl. 10 dos autos), com as quais estou de 

acordo e opino pela sua adoção. 

Deve-se alertar que o presente projeto de 

resolução deve, necessariamente, passar pelo crivo da 

Mesa Diretora, nos termos do art. 17, XXI do 

Regimento Interno da ALES. 

Assim sendo, verifica-se que o presente 

projeto de resolução busca incluir nas atribuições da 

comissão a Acessibilidade. Logo, o projeto em 

apreço, ao ser proposto por Deputado, não está 

violando qualquer prerrogativa que não seja da 

própria iniciativa do Deputado, pois o mesmo não 

visa qualquer alteração substancial do Regimento 

Interno, se assim fosse, dependendo da modificação 

esta teria que ser feita pela Mesa Diretora, porém 

trata apenas da inclusão da acessibilidade na 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 

LOGÍSTICA, em sintonia com as normas 

regimentais. 

Conclui-se, portanto, pela 

constitucionalidade formal da proposição. 

Ex positis, propomos aos nossos Pares desta 

importante Comissão Permanente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo o seguinte: 

 

PARECER N.º 243/2017 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 

pela CONSTITUCIONALIDADE, 

LEGALIDADE, JURIDICIDADE e BOA 

TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de 

Resolução nº 13/2017, de autoria dos Deputados 

Doutor Hércules e Janete de Sá, com a adoção da 

seguinte emenda: 

Emenda Aditiva nº 1 ao projeto de 

Resolução nº 13/2017: 

“Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor 

na data de sua publicação.”  

 

Sala das Comissões, em 27 de junho de 

2017. 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Presidente 

MARCELO SANTOS 

Relator 

JANETE DE SÁ 

DARY PAGUNG 

 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 

DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 

MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 013/2017 

Autores: Deputados Doutor Hércules e Janete de Sá 

Assunto: Altera o Regimento Interno para promover 

a inclusão da “acessibilidade” nas atribuições e no 

título da Comissão de Infraestrutura, de 

Desenvolvimento Urbano e Regional, de Mobilidade 

urbana e de Logística. 

 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Resolução nº 013/2017, de 

autoria dos Deputados Doutor Hércules e Janete de 

Sá, altera o Regimento Interno para promover a 

inclusão da “acessibilidade” nas atribuições e no 

título da Comissão de Infraestrutura, de 

Desenvolvimento Urbano e Regional, de Mobilidade 

urbana e de Logística. 

A proposição foi protocolada na Assembleia 

Legislativa em 29.03.2017 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 03.04.2017, oportunidade em 
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que recebeu despacho do Exmo. Sr. Presidente da 

Mesa Diretora determinando sua publicação e 

distribuição as comissões permanentes, após 

cumprimento do disposto no artigo 120 do 

Regimento Interno. Ato contínuo, foram juntados aos 

autos informações preliminares sobre matérias 

correlatas, cópia de publicação no Diário do Poder 

Legislativo, estudo de técnica legislativa e 

manifestação da Procuradoria. 

Após, o processo foi encaminhado à Douta 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, onde recebeu o parecer que conclui pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 
técnica legislativa da proposição em apreço, com 
adoção de emenda aditiva. 

Por derradeiro, a matéria veio a esta Douta 

Comissão para exame de mérito e parecer, nos termos 
da competência que lhe é atribuída pelo artigo 47 do 
Regimento Interno. 

É o relatório.  
 

PARECER DO RELATOR 

 

Mediante a apresentação da presente 
proposição destaca-se a nobre intenção parlamentar 
de alterar o Regimento Interno desta Casa de Leis 
para promover a inclusão da “acessibilidade” nas 
atribuições e no título da Comissão de Infraestrutura, 

de Desenvolvimento Urbano e Regional, de 
Mobilidade urbana e de Logística. 

Já a emenda aditiva adotada na Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, tem por finalidade incluir mais um artigo 
no projeto com a seguinte redação: “Art. 4º Esta 

Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação”. 

Descrito o objeto da proposição, cumpre 
ressaltar que o parecer desta Douta Comissão se 
cinge a análise de mérito, sob a ótica da política de 
mobilidade urbana e assuntos correlatos, em 

conformidade com o artigo 47, incisos I e XI, do 
Regimento Interno, estando prejudicada qualquer 
análise sob o ponto de vista diverso, que compete, 
regimentalmente, as demais comissões permanentes. 

Assim, sob a ótica da política de mobilidade 
urbana e assuntos correlatos, verifica-se que a 

proposição se afigura como de interesse público, 
tendo em vista o seu alcance social, de acordo com a 
justificativa apresentada pelos seus Autores, vazada 
nos seguintes termos:  

 
JUSTIFICATIVA 

Segundo a Convenção da ONU sobre 
pessoas com deficiência: garantir a 
acessibilidade é “assegurar às 
pessoas com deficiência o acesso, em 
igualdade de oportunidade com as 
demais pessoas, ao meio físico, ao 

transporte, à informação e 
comunicação, inclusive aos sistemas 

e tecnologias da informação e 
comunicação”. 
A proposta em comento tem por 
objetivo incluir a ACESSIBILIDADE 
no rol de atribuições da competência 

da Comissão Permanente de 
Infraestrutura, de Desenvolvimento 
Urbano e Regional, de Mobilidade 
Urbana e de Logística. 
Nosso foco é debater e fomentar 
medidas para que o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência (Lei nº 
13.146/2015) seja efetivamente 
cumprido, trabalhando de forma 
consultiva e deliberativa nos 
assuntos que versem sobre 
acessibilidade em edificações, 

logradouros, mobiliários, 
transportes e comunicações.  
Pelo exposto, em respeito à 
dignidade da pessoa humana e aos 
direitos das pessoas com deficiência, 
solicitamos aos nossos pares a 

aprovação do Projeto de Resolução 
em comento, para que a temática da 
ACESSIBILIDADE seja incluída nas 
atribuições na referida comissão, o 
que qualificaria a atividade 
parlamentar, especialmente no que 

se ao trabalho de fiscalização dos 
gestores e autoridades públicas 
responsáveis por cumprir e fazer 
cumprir as diretrizes contidas no 
Estatuto da Pessoa com Deficiência. 
 

No que tange a emenda aditiva adotada na 
Douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, entende-se que o seu acatamento 
não altera o mérito da proposição e, ainda, que 
decorre de imposição legal, ex vi do artigo 8º da Lei 
Complementar Federal nº 95/98 e posteriores 

alterações.   
Diante do exposto, propõe-se aos Nobres 

Pares desta Douta Comissão a aprovação da matéria, 
com a sugestão de adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 03/2017 

 

A COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, 

DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

REGIONAL, DE MOBILIDADE URBANA E DE 

LOGÍSTICA é pela APROVAÇÃO do PROJETO 

DE RESOLUÇÃO Nº 013/2017, de autoria dos 

Deputados Doutor Hércules e Janete de Sá, que altera 

o Regimento Interno para promover a inclusão da 

“acessibilidade” nas atribuições e no título da 

Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento 

Urbano e Regional, de Mobilidade urbana e de 

Logística, com adoção da EMENDA ADITIVA nº 

01, dos mesmos autores, adotada pela Douta 
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Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 

e Redação. 
 

Sala das Comissões, em 28 de agosto de 
2017. 

 

MARCELO SANTOS 

Presidente 

JAMIR MALINI 

Relator 

JANETE DE SÁ 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO  

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

 

PARECER DO RELATOR 

PROPOSIÇÃO: Projeto de Resolução nº 013/2017 
AUTOR: Deputado Estadual Doutor Hércules e 
Deputada Estadual Janete de Sá 
EMENTA: “Altera o inciso VI do art. 40, o caput e o 

inciso II, ambos do art. 47, todos da Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, 
para incluir a Acessibilidade nas atribuições e na 
nomenclatura da Comissão de Infraestrutura”. 
 

1) RELATÓRIO 

 
Trata-se do Projeto de Resolução nº 

013/2017, de autoria dos Deputados Estaduais Doutor 
Hércules e Janete de Sá que tem o objetivo alterar o 
inciso VI do art. 40, o caput e o inciso II, ambos do 

art. 47, todos da Resolução nº 2.700, de 15 de julho 
de 2009, Regimento Interno, para incluir a 
Acessibilidade nas atribuições e na nomenclatura da 
Comissão de Infraestrutura. 

A matéria foi protocolizada no dia 
29/03/2017, lida no expediente da sessão ordinária do 
dia 03/04/2017 e publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 07 de abril de 2017 (fls. 08-09). 

O presente projeto de lei foi encaminhado 
para a Comissão de Constituição e Justiça, serviço 
Público e Redação que o analisou e proferiu 
despacho pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa com a 
proposição de uma emenda aditiva com a descrição: 
“art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação” (fls. 44-53).   

Em seguida, a matéria foi remetida à 
Comissão de infraestrutura, de desenvolvimento 
urbano e regional, de mobilidade urbana e de 
logística, que votou pela aprovação com a adoção da 
emenda aditiva proposta pela Comissão 
anteriormente citada (fls. 64-67). 

Por fim, os autos foram remetidos a esta 
Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, 

Controle e Tomada de Contas, designando este que a 
subscreve para análise e parecer conforme emana o 
art. 90 do Regimento Interno. 

É o Relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 

Para cumprimento do trâmite, a resolução nº 2.700 de 
15 de julho de 2009 designou para a Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas compete opinar sobre 
todas as proposições quanto ao aspecto financeiro, 

que concorram diretamente para aumentar ou 
diminuir a despesa, como preconiza o art. 42, inciso 
V:  
 

Art. 42. À Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, 

Controle e Tomada de Contas 
compete opinar sobre:  
V - todas as proposições quanto ao 
aspecto financeiro, que concorram 
diretamente para aumentar ou 
diminuir a despesa, assim como a 

receita pública; 
Nesse contexto, o presente projeto de 

resolução pretende alterar o inciso VI do art. 40, o 
caput e o inciso II, ambos do art. 47, todos da 
Resolução nº 2.700 de 15 de julho de 2009 - 
Regimento Interno, para incluir a acessibilidade nas 
atribuições e na nomenclatura da Comissão de 
Infraestrutura, de Desenvolvimento urbano e 
regional, de Mobilidade Urbana e Acessibilidade e de 
Logística.   

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

Sendo assim, preenchendo os pressupostos 
legais para aplicação do Projeto de Resolução nº 
013/2017 de autoria do Deputado Estadual Doutor 
Hércules e Deputada Estadual Janete de Sá, sugiro 
aos ilustres pares desta Comissão a adoção do 
seguinte: 
 

PARECER N.º 073/2017 

 
A COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO CONTROLE 

E TOMADA DE CONTAS é pela APROVAÇÃO 
do Projeto de Resolução nº 013/2017 de autoria do 
Sr. Deputado Estadual Doutor Hércules e  da Sra. 
Deputada Estadual Janete de Sá, com adoção da 
emenda aditiva proposta pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação. 
 
Sala das Comissões, em 16 de outubro de 

2017. 
 

DARY PAGUNG 

Presidente 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Relator 

JAMIR MALINI 

JOSÉ ESMERALDO 
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(Registra presença o Senhor 

Deputado Da Vitória) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Publiquem–se.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

36 - Parecer n.º 01/2018, da Comissão de 

Justiça, pela aprovação da redação final do Projeto de 

Lei n.º 288/2017, do Deputado Marcelo Santos, que 

dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de 

Pedófilos. Solicitada dispensa de publicação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Publique-se.  

 

A SR.ª 1.ª  SECRETÁRIA – (RAQUEL 

LESSA - SD) - Senhor Presidente, pela ordem! 

Gostaria de requerer dispensa de publicação do 

Parecer n.º 01/2018 e inclusão na Ordem do Dia.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Defiro.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI- (PSDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão 

de Justiça ao Projeto de Lei n.º 033/2018 e Projeto de 

Resolução n.º 007/2018, itens 29 e 34 da pauta. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Deferido. 

Em votação o requerimento da Senhora 

Deputada Raquel Lessa. 

Os Senhores Deputados o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

37 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N.º 

002/2018 

 

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 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, que 

trata do contrato firmado com a empresa 

Braslimp.  

1 – Que seja esclarecido a existência de 

dois contratos com parte do mesmo objeto e com a 

mesma empresa contratada. 

2 – Caso tenha avençado aditivo 

contratual, seja encaminhado cópia, uma vez, que 

há uma lacuna em aberto quanto à prorrogação. 

3 – Que seja encaminhado todo o processo 

licitatório que deu origem a ambas contratações. 

4 – Que seja informado, por quantas vezes 

fora contratada a referida empresa, nos últimos 

quinze anos. 

 

Sala das Sessões, 06 de fevereiro de 2018. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual – PSB 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Oficie-se. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

38 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 002/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Marcelo Santos e demais 

deputados abaixo assinados, com base no artigo 

17, inciso XXXIV e § 2º do Regimento Interno, 

requerem a V. Exa. a necessária autorização para 

a formação de um grupo parlamentar de caráter 

suprapartidário, denominado FRENTE 

PARLAMENTAR ESPÍRITO SANTO–CHINA, 

com o objetivo de: debater, discutir, propor 

projetos, incentivar, apoiar, atrair investimentos e 

incrementar a relação comercial entre o nosso 

Estado e a China. 

 

Sala das sessões, 07 de fevereiro de 2018. 

 

MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

(assinaturas dos Senhores Deputados não 

cientificadas) 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição visa estabelecer uma 

Frente Parlamentar que busca estreitar as relações 

com o país asiático, a China, que é, hoje, um dos 

maiores parceiros comerciais do nosso Estado. 

A china tem sido protagonista na economia 

mundial. Sua economia tem crescido e alavancado 
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todo o comércio mundial, o que a fez avançar para a 

segunda maior economia do mundo, sendo superada 

apenas pelos Estados Unidos. 

Esse país de dimensões continentais tem 

priorizado o desenvolvimento da infraestrutura de 

transporte, já que tanto a economia nacional, quanto a 

defesa nacional dependem de sua eficácia.  

Com isso, adquiriam um Know-how, ou seja, 

conjunto de conhecimentos práticos, tecnologias, 

técnicas e procedimentos que trazem para eles 

vantagens competitivas. E o compartilhamento desse 

conhecimento com os capixabas ajudaria e muito a 

desenvolver a nossa infraestrutura.  

Assim, no ano de 2017, foi organizada uma 

comitiva da China, pela Câmara de Comércio Brasil 

China – Espírito Santo que reuniu esforços de 

instituições públicas e privadas para ampliar o 

relacionamento com Zhuhai, cidade que abriga o 

Porto de Gaolan. Nesta ocasião, foi fechada parceria 

com o Porto de Vitória para a criação da linha 

portuária direta Vitória-China. 

Os investimentos chineses no Brasil, de 

janeiro a outubro em 2017, movimentaram ao menos 

US$ 10,84 bilhões de dólares (R$ 35,3 bilhões. na 

cotação atual), aponta a consultoria Dealogic. As 

aquisições feitas por empresas chinesas saltaram de 

6, no ano de 2016, para 17 – em 2017 - vão crescer 

ainda mais, estimam analistas que assessoram a 

entrada das empresas. 

Nesse mesmo ano, foi criado ainda, um 

fundo estatal de US$ 20 bilhões lançado no fim de 

junho, numa iniciativa bilateral dos governos 

brasileiro e chinês a fim de impulsionar a relação 

entre os dois países, entretanto os recursos ainda não 

foram liberados. 

Assim, diante da crise econômica brasileira e 

em meio à escassez de crédito e à retração do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) no financiamento do investimento no 

Brasil, a China se apresenta como opção de funding, 

ou seja, financiamento com taxas abaixo da média do 

mercado brasileiro para projetos em vários setores.  

O governo chinês e o grupo Huayang, um 

dos maiores conglomerados empresariais chineses, 

disponibilizam US$ 3 bilhões por meio de um novo 

fundo, exclusivo para empreendimentos no Brasil ou 

empresas nacionais interessadas em expandir suas 

atividades para a China. 

A Câmara de Comércio de Desenvolvimento 

Internacional Brasil-China (CCDIBC) representa no 

país este fundo, com capital estatal e próprio. Ela 

opera também como gestora de um banco de projetos 

e espera fechar contratos ainda este ano priorizando 

algumas atividades como: infraestrutura e logística, 

construção civil, agronegócio, parcerias público-

privadas (PPPs), concessões públicas, tecnologia, 

startups, produção de carros e caminhões elétricos e 

energia (solar, eólica, hidrelétrica, usinas de 

tratamento de lixo e petróleo e gás). 

A atuação dessa câmara traz agilidade à 

concessão de financiamento a juros menores que os 

praticados pelo BNDES e instituições chinesas já 

estabelecidas no Brasil, tais como Bank of China e 

China Construction Bank (CCB).  

Há ainda, a sinalização positiva da 

possibilidade de futuras parcerias dos chineses no 

setor de ferrovias no Brasil, para permitir a 

exportação mais rápida e eficiente de produtos, como 

o minério de ferro e soja. 

A percepção entre os analistas é que o Brasil 

viverá uma segunda onda de aportes chineses a partir 

de 2018, com a chegada de novas companhias de 

grande porte e uma maior diversificação. 

Ao menos dez grandes empresas já estão em 

estágios avançados para entrar no país, em áreas 

como energias renováveis, ferrovias, portos, 

mineração e papel e celulose, segundo Daniel Lau, 

sócio-diretor da KPMG, empresa destaque em 

negócios e auditoria externa. 

Todo esse aporte de capital econômico e 

intelectual estimula o desenvolvimento da nossa 

região.  

Desta forma, conclamamos o apoio dos 

nobres parlamentares para a aprovação deste 

requerimento. Pois, os parlamentares que assinam 

este, acreditam que a Frente Parlamentar é de suma 

importância para estreitar o relacionamento entre 

chineses e capixabas, identificar oportunidades para 

investimentos e parcerias, desenvolver acordos de 

cooperação em diversas áreas como: tecnologia, 

comércio, cultura, entre outras, o que, certamente, 

incrementará a nossa economia e impulsionará o 

crescimento do nosso Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de criação de Frente Parlamentar. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI- (PSDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão 

de Justiça ao Projeto de Lei Complementar n.º 

002/2018, item 19 da pauta. 
 

(Registra presença a Senhora 

Deputada Janete de Sá) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Defiro.  

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

39. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 003/2018 
 

Senhor Presidente: 

 



51 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

V. Ex.ª, com base no art. 112 do Regimento Interno, 

seja transferido o espaço destinado no GRANDE 

EXPEDIENTE da Sessão Ordinária do dia 28 de 

fevereiro de 2018, quarta-feira, para que o Ilmo. 

Inspetor Sr. LYRA, Superintendente da Polícia 

Rodoviária Federal do Espírito Santo, possa explanar 

sobre as Ações realizadas pela PRF/ES no período de 

carnaval. 

 

Palácio Domingos Martins, 15 de fevereiro 

de 2018. 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Em votação o Requerimento 

n.º 003/2018, do Senhor Deputado Doutor Hércules. 

Informo que a votação é nominal. 

Os Senhores Deputados que votarem SIM, 

aprovam o requerimento;  os que votarem NÃO, 

rejeitam o requerimento. 

 

(Procede-se ao registro dos votos) 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Peço a palavra para 

encaminhar a votação - há alguns colegas em dúvida 

- sobre a vinda do chefe da Polícia Rodoviária 

Federal a esta Casa para nos mostrar um balanço dos 

acidentes, especialmente no período de Carnaval. 

Peço aos meus pares - Senhores Deputados 

Almir Vieira, Da Vitória, Dary Pagung, Enivaldo dos 

Anjos, Esmael de Almeida, Freitas, Gilsinho Lopes, 

Nunes, Janete de Sá, Hudson Leal e Luzia Toledo - o 

voto SIM. 

O Senhor Deputado Erick Musso não vota, 

mas não está presidindo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Encerrada a votação.  

 
(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não votam os 

Senhores Deputados Dary Pagung, 

Erick Musso, Hudson Leal, Janete de 

Sá e Luzia Toledo) 

 
(Votam SIM os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Bruno Lamas, Da 

Vitória, Doutor Hércules, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, Esmael 

de Almeida, Euclério Sampaio, 

Freitas, Gilsinho Lopes, Jamir 

Malini, José Esmeraldo, Nunes, 

Padre Honório, Raquel Lessa, 

Rodrigo Coelho e Sergio Majeski) 

Votaram SIM dezessete Senhores Deputados 

e uma abstenção do Presidente.  

Fica aprovado o requerimento.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Continua a leitura do 

Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

40 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO N.º 043/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

Os Deputados abaixo-assinados, 

componentes da Mesa Diretora da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, requerem 

com base no art. 165, IV do Regimento Interno, que 

seja transferido a realização de SESSÃO SOLENE 

EM HOMENAGEM A IGREJA CRISTÃ 

MARANATA PELO SERVIÇO PRESTADO A 

SOCIEDADE, dia 19 de Março de 2018 às 19 horas, 

no Plenário desta Casa, para homenagear  àqueles 

que dentro da grande comissão outorgada pelo 

Senhor, tem implementado um papel social relevante, 

de valores éticos e morais, e compartilhado com a 

sociedade das boas novas da salvação. 

 

Palácio Domingos Martins, em 02 de janeiro 

de 2018. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1º Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão o Requerimento 

n.º 43/2018. 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

41 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
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REQUERIMENTO N.º 054/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso 

de suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 

requer a V. Ex.ª agendamento da data 12 de março de 

2018 ás 10hs00min, para realização de Sessão Solene 

em homenagem ao Dia do Consultor do Tesouro 

Estadual, no Plenário Dirceu Cardoso. 

Sem mais para o momento, aproveito o 

ensejo para renovar meus protestos de elevada estima 

e consideração. 

Atenciosamente, 

 

DARY PAGUNG 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão o Requerimento 

n.º 54/2018.  

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

42 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 055/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso das suas 

prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência 

seja transferida a Sessão Solene para entrega da 

Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, 

que seria realizada no dia 29 de março de 2018, ás 

19:00 horas, para o dia 19 de abril de 2018, ás 19:00 

horas no Plenário Dirceu Cardoso. 

 

Sala das Sessões, 08 de fevereiro de 2018. 

 

MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão o Requerimento 

n.º 55/2018. 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

43 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 056/2018 

 

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, requer que seja 

CANCELADO o 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 que seria 

realizado às 19 horas do 19 de fevereiro de 2018. 

 

Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2018. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual - PDT 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação o Requerimento n.º 56/2018. 

Os Senhores Deputados que o aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

44. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 044/2018 

 

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 Espirito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Governador do Estado do Espirito 

Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

Instalação de uma torre de 

telefonia móvel – celular e de 

Internet 3G - para beneficiar a 

comunidade de Parajú, localizada 

no município de Itaguaçu. A 

instalação da referida torre 

também beneficiará a mais de 1000 

(mil) pessoas, atendendo, além das 

mediações do distrito de Itaçu, as 

seguintes comunidades: 
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- Preguiçosa;  

- Laginha de Itaguaçu; 

- Jacutinga;  

- Alto Misterioso. 

- Alto Paraju. 

 

A presente indicação tem por objetivo incluir 

Itaguaçu no programa do Governo do Estado 

denominado Comunicação no Campo, que pretende 

dotar de antenas com sinal digital as cidades e 

localidades que não contam com cobertura de 

telefonia e internet 3G. 

A presente indicação atende também ao 

pedido do Vereador de Itaguaçu Gelson Gobbo e 

também ao pedido de Jubson José Bermudes  

Com a instalação das antenas, as milhares de 

famílias que hoje se veem isoladas nas áreas rurais e 

sem acesso à essa nova tecnologia, que é a internet, 

vão poder se sentir incluídas no mundo digital.  

O objetivo é ampliar as chances no mercado 

de trabalho para jovens e adultos, levando cursos e 

capacitação para a comunidade.  

Essa ferramenta de trabalho e estudo vai 

possibilitar ainda mais investimentos e facilidade na 

venda e compra de produtos locais.  

Ademais, impactará positivamente na 

comercialização do que é produzido na região, além 

de socorro médico mais rápido em caso de acidentes 

e todas as facilidades para quem vive no interior, 

gerando riqueza e proporcionando para todos maior 

qualidade de vida. 

Por fim, destaca-se que a inclusão digital é 

hoje considerada um direito fundamental da pessoa 

humana, de modo a propiciar acesso à informação de 

maneira rápida e segura para todos. 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 

desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a 

esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 

meus protestos de estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, em 05 de fevereiro de 

2018.  

 

JOSÉ ESMERALDO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 044/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

45 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 045/2018 

 

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 Espirito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Governador do Estado do Espirito 

Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

Asfaltamento de Trecho de 12,5 

km em São Roque do Canaã, 

compreendido entre a Agrovila e 

São Francisco.  

 

A região é voltada para a agricultura, 

possuindo grande produção de hortifrutigranjeiros e 

também de café, sendo que o asfaltamento indicado 

se enquadra dentro do programa Caminhos do 

Campo, do Governo estadual, que visa a melhoria da 

infraestrutura para escoamento da produção agrícola 

capixaba.   

Pavimentando essa estrada rural, facilitará o 

crescimento da produção agrícola, reduzindo custos e 

as perdas, principalmente dos produtos perecíveis. 

Haverá também o crescimento de novos negócios e o 

fortalecimento do agronegócio. 

 

Essa Indicação atende também a um 

pedido do: 

- Rubens Casotti – prefeito de São 

Roque do Canaã; 

- Leandro – Chefe de gabinete; 

- Genésio – Secretário de 

Agricultura; 

- Cacau da Tobata – vereador.  

 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 

desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a 

esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 

meus protestos de estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, em 05 de fevereiro de 

2018. 

 

JOSÉ ESMERALDO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 045/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

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

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 046/2018 

 

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 Espirito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Governador do Estado do Espirito 

Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

Asfaltamento do Trecho da 

Rodovia Professor José Bérgamo, 

ES 162, no Distrito de Palmeira, 

onde residem por volta de 1000 

(mil) pessoas, totalizando uma 

extensão de aproximadamente 300 

metros de comprimento por 09 

metros de largura. 

 

O asfalto solicitado nessa indicação tem por 

finalidade atender a um trecho que atualmente é de 

péssima qualidade. Além disso, há muitas carretas 

trafegando durante o dia e durante a noite, criando 

grande incômodo para a população local, uma vez 

que o tráfego de carretas acaba por causar certo 

tremor nas casas locais.  

Destaca-se, ainda, que a região possui grande 

produção de hortifrutigranjeiros, além de intenso 

trafego de caminhões carregados de granito.  

Pavimentando essa estrada rural, facilitará o 

crescimento da produção agrícola, reduzindo custos e 

as perdas, principalmente dos produtos perecíveis. 

Haverá também o crescimento de novos negócios e o 

fortalecimento do agronegócio. 

 

Essa Indicação atende também a um 

pedido do: 

Gelson Gobbo – Vereador de 

Itaguaçu 

Jubson José Bermudes  

 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 

desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a 

esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 

meus protestos de estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, em 30 de janeiro de 2018. 

 

JOSÉ ESMERALDO 

Deputado Estadual 

 

47 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 047/2018 

 

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 Espirito Santo, que seja encaminhada ao 

Excelentíssimo Governador do Estado do Espirito 

Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 

Asfaltamento do Trecho da 

Rodovia Professor José Bérgamo, 

ES 162, no Distrito de Itaimbé, 

onde residem por volta de 1.200 

(mil e duzentas) pessoas, 

totalizando uma extensão de 

aproximadamente 330 metros de 

comprimento por 09 metros de 

largura. 

 

O asfalto solicitado nessa indicação tem por 

finalidade atender a um trecho que atualmente é de 

péssima qualidade. Além disso, há muitas carretas 

trafegando durante o dia e durante a noite, criando 

grande incômodo para a população local, uma vez 

que o tráfego de carretas acaba por causar certo 

tremor nas casas locais.  

Destaca-se, ainda, que a região possui grande 

produção de hortifrutigranjeiros, além de intenso 

trafego de caminhões carregados de granito.  

Pavimentando essa estrada rural, facilitará o 

crescimento da produção agrícola, reduzindo custos e 

as perdas, principalmente dos produtos perecíveis. 

Haverá também o crescimento de novos negócios e o 

fortalecimento do agronegócio. 

 

Essa Indicação atende também a um 

pedido do: 

Gelson Gobbo – Vereador de 

Itaguaçu 

Jubson José Bermudes  

 

Certo da sensibilidade e da atuação séria e 

responsável de Vossa Excelência frente ao Executivo 

desse Estado agradeço a atenção ora dispensada a 

esta Indicação, ao passo que aproveito para renovar 

meus protestos de estima e consideração. 

 

Sala das Sessões, em 30 de janeiro de 2018. 

 

JOSÉ ESMERALDO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação as Indicações n.
os

 046/2018 

e 047/2018. 
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Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

48 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 048/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

CONSIDERANDO que A “rodoviária” de 

São Mateus foi construída em 1964 como ponto de 

parada de ônibus da Viação Itapemirim, num 

momento em que o Brasil ainda engatinhava em seu 

projeto de expansão industrial e econômica; 

 

CONSIDERANDO que A cidade de São 

Mateus, no Censo de 1960, tinha apenas 40 mil 

habitantes e, hoje, ultrapassa os 128 mil habitantes; 

 

CONSIDERANDO que já faz anos que o 

município demanda uma revitalização urbana, com 

intervenções do Detran para redimensionar a 

circulação de veículos, bem como ações da 

municipalidade para dar a São Mateus o aspecto de 

cidade progressista que de fato é; 

 

CONSIDERANDO que a municipalidade já 

tem reservada uma área, suficientemente espaçosa, 

no bairro Rodocom, às margens da Rodovia 

Governador Mário Covas (BR 101), para a 

construção de um terminal rodoviário que ofereça 

conforto à população da cidade e aos turistas que 

acorrem às suas praias em épocas de feriados e 

festivas e possa concentrar a operação de todas as 

empresas de transporte coletivo, podendo, ainda, 

comportar um terminal de integração com o sistema 

de transporte coletivo municipal. 

 

O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO 

DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as 

formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso 

VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um 

apelo no sentido de que se viabilize a 

CONSTRUÇÃO DE UM NOVO TERMINAL 

RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE SÃO 

MATEUS. 

 

Por tudo o que foi exposto e tendo em vista 

ser impossível admitir que se continue com seu 

sistema de circulação e transportes arcaico, 

remontando aos anos 60, daí a necessidade de 

intervenção cooperativa do Governo do Estado, para 

a construção de um terminal rodoviário moderno, em 

área para isso já reservada pela municipalidade, em 

local adequado, liberando-se as áreas atuais para a 

circulação de pedestres e o lazer de crianças, adultos 

e idosos., reforçamos nosso pedido e renovamos 

nossos votos de estima e consideração. 

 

Palácio Domingos Martins, 05 de fevereiro 

de 2018. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 048/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

49 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 049/2018 

 

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 que Institua Programa de 

Lições de Primeiros Socorros na rede 

escolar no âmbito do Estado do 

Espirito Santo (minuta anexa). 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente propositura sugere a criação de 

Legislação própria que Institua Programa de Lições 

de Primeiros Socorros na rede escolar no âmbito do 

estado do Espirito Santo (minuta anexa). 

O objetivo central é a criação de um 

programa estadual que estipule as escolas, creches e 

berçários, públicos e particulares, que promova 

capacitação em prestação de primeiros socorros a 

todo profissional envolvido no atendimento as 

crianças, adolescentes e jovens nas instituições 

citadas. 

Acidentes podem ocorrer à todo tempo, sem 

escolher quando e onde, como ação e prevenção o 
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correto é que minimamente em todos os espaços e 

pessoas saibam realizar lições de primeiros socorros  

de forma  eficiente evitando tragédias e  minimizando  

os possíveis danos que possam ser causados. 

O ambiente escolar deve propiciar aos alunos 

espaço e oportunidade para desenvolvimento de 

varias habilidades, essas experiências precisam 

acontecer em recinto que preserve a integridade física 

e moral de todos (alunos e profissionais), onde possa 

haver pessoas capacitadas para agir nos momentos de 

dificuldade e de risco a vida. 

Quantas não são as vítimas de acidentes de 

diversas formas que padecem por algum  tempo à 

espera de atendimento médico especializado? Muitas 

delas acabam não resistindo ou com sequelas graves 

por falta de alguma intervenção correta no tempo 

certo. 

Assim, a inclusão de noções básicas de 

primeiros socorros nas escolas do Espirito Santo, tem 

o objetivo maior de preservar vidas, somente assim 

tanto as escolas quanto toda a sociedade poderão ter a 

tranquilidade e a certeza de que sempre haverá 

alguém apto a salvar vidas. 

As de Lições de Primeiros Socorros que vão 

desde massagem cardíaca, torniquetes, imobilizações 

e outras técnicas de fácil execução precisam estar ao 

alcance de todos, mas poucos são aqueles que detêm 

o conhecimento necessário para aplicá-las em caso de 

necessidade, tornando a capacitação algo 

imprescindível para todo aquele que cuida de vidas, 

principalmente as em estado de maior 

vulnerabilidade e fragilidade como as crianças. 

A inclusão de noções básicas de primeiros 

socorros na rede escolar no âmbito do Estado do 

Espirito Santo, tem o poder de preservar vidas, 

justificativa suficiente para aprovação desta 

propositura, o mais rapidamente possível. 

Ante todo o exposto acima, solicito o 

concurso dos Nobres Colegas à apreciação e 

aprovação da presente Indicação. 

 

Sala das Sessões, em 07 de fevereiro de 

2018. 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 

 

MINUTA DE PROJETO DE LEI Nº        , DE 2018 

 

Cria o Programa de Lições de 

Primeiros Socorros na rede escolar 

em todo o Estado do Espirito Santo, 

e dá providências correlatas. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 

91, inciso III, da Constituição Estadual, DECRETA: 
 

Artigo 1º ‒ Fica instituído o programa Lições de 

Primeiros Socorros na rede escolar em todo o Estado 

do Espirito Santo. 

Parágrafo único ‒ o programa de que trata o caput 

deste artigo abrange tanto as escolas públicas quanto 

as privadas, desde que oficialmente reconhecidas pela 

Secretaria da Educação. 

 Artigo 2º ‒ O escopo do programa Lições de 

Primeiros Socorros é o de fazer com que as escolas, 

sem prejuízo de suas demais atividades ordinárias: 

 I ‒ ensinem os alunos do ensino médio a 

maneira mais correta e segura para lidar com 

situações de emergências médicas que exijam 

intervenções rápidas, permitindo-lhes identificar os 

procedimentos mais adequados para cada caso; 

 II ‒ capacitem os professores e os 

funcionários de toda a educação básica para exercer 

os primeiros socorros sempre que houver qualquer 

acidente nas escolas que exija um atendimento 

imediato. 

 Artigo 3º ‒ O programa Lições de Primeiros 

Socorros terá três grupos de públicos-alvo: 

 I ‒ os professores e funcionários que atuam 

em toda rede escolar; 

 II ‒ os alunos da educação infantil e do 

ensino fundamental e; 

 II ‒ os alunos do ensino médio das escolas. 
 Artigo 4º ‒ Os professores e funcionários das 
escolas serão treinados, na proporção mínima de um 
terço de seu contingente, por profissionais cedidos 
pela Secretaria da Saúde, que poderão ser: 
 I ‒ médicos; 
 II ‒ enfermeiros; 
 III ‒ auxiliares de enfermagem. 
§ 1º ‒ Os professores e funcionários das escolas 
poderão candidatar-se voluntariamente para 
participar do treinamento em primeiros socorros, 
sendo que os responsáveis pelas aulas que acontecem 
em laboratórios, além daquelas de Educação Física e 
Educação Artística, deverão participar 
obrigatoriamente, quer sejam professores, quer sejam 
auxiliares.     
 § 2º ‒ Os conhecimentos de primeiros 
socorros deverão ser ministrados pelos profissionais 
listados nos incisos I, II e III de acordo com o 
disposto no Manual de Primeiros-Socorros editado 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), em parceria com o Núcleo de 
Biossegurança (NUBIO) da Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ). 
 § 3º ‒ A carga horária de treinamento 

necessário à aquisição dos conhecimentos iniciais de 

primeiros socorros por parte dos professores e 

funcionários será determinada pelas Secretarias da 

Educação e da Saúde. 

 Artigo 5º ‒ Os alunos de todos os anos da 

educação infantil e do ensino fundamental receberão 

lições de primeiros socorros na forma de atividades 

educativas e palestras que acontecerão durante o 

período letivo regulamentar, e que versarão sobre: 

 I ‒ a identificação de situações de 

emergências médicas; 

 II ‒ os números de telefone dos serviços 

públicos de atendimento de emergências; 
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 III ‒ a importância da calma para lidar com 

as situações descritas no inciso I deste artigo. 

 Parágrafo único ‒ Os conteúdos a serem 

abordados no caput deste artigo deverão se adequar 

às diferentes idades das crianças de cada ano escolar. 

 Artigo 6º ‒ Os alunos do ensino médio 

receberão aulas de primeiros socorros ministradas por 

professores capacitados pelos profissionais cedidos 

pela Secretaria da Saúde. 

 § 1° ‒ As aulas de que trata o caput deste 

artigo terão caráter obrigatório e extra-curricular, e 

serão ministradas em horários que não causem 

prejuízo às demais disciplinas da grade curricular 

ordinária de cada escola. 

 § 2º ‒ As aulas de que trata o caput deste 

artigo não darão ensejo à necessidade de avaliações, e 

utilizarão, como único critério de aprovação dos 

alunos matriculados, a verificação de freqüência, que 

deverá ser maior ou igual a 75% (setenta e cinco por 

cento).  

 § 3º ‒ A carga horária das aulas de primeiros 

socorros ministradas aos alunos do ensino médio será 

definida pela Secretaria da Educação. 

 Artigo 7º ‒ O Poder Executivo deverá 

regulamentar esta lei no prazo de até 180 (cento e 

oitenta) dias, contados a partir da data de sua 

publicação. 

 Artigo 8º ‒ As despesas resultantes da 

execução desta lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias já consignadas no orçamento vigente, 

suplementadas se necessário. 

 Artigo 9º ‒ Esta lei entra em vigor no 

primeiro dia do ano letivo subsequente ao 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 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 049/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

50 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 050/2018 

 

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: 

 

- Reforma do telhado da EEEFM 

Profª Adelvani de Azevedo, no 

bairro Campinho da Serra II, 

Serra/ES. 

 

Sala das Sessões, em 07 de fevereiro de 

2018. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual – PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal indicação tem por objetivo atender uma 

demanda da comunidade escolar, onde se faz 

necessário a reforma do telhado da escola, devido as 

condições precárias que se encontra. 

Assim, a reforma do telhado da EEEFM 

Profª Adelvani Azevedo, localizada no bairro 

Campinho da Serra II, é de suma importância para os 

munícipes.  

 

51 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 051/2018 

 

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 

da EEEFM Francisco Nascimento – 

Bairro Castelândia, Serra/ES. 
 

Sala das Sessões, em 07 de fevereiro de 

2018. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual – PSB 

 

JUSTIFICATIVA 
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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. 

 

52 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 052/2018 

 

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: 

 

- Ampliação de duas salas de aula da 

Escola EEEFM Manoel Lopes, 

localizada no Bairro Taquara II, 

Serra/ES. 

 

Sala das Sessões, em 07 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, pois a escola atende 

aproximadamente 600 alunos, e em sua maioria 

oriunda do bairro Taquara II e adjacências, situada no 

município da Serra. 

Assim, a ampliação das duas salas de aula da 

EEEFM Manoel Lopes localizada no bairro Taquara 

II, é de suma importância para os munícipes.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação as Indicações n.
os

 050/2018, 

051/2018 e 052/2018. 

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

53 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 053/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

Referência: Implantação de linha circular de micro 

ônibus em Castelo Branco. 

 

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:  

 

- Implantação de uma linha 

circular de micro ônibus que passe 

pelo bairro de Castelo Branco, em 

Cariacica, fazendo 

preferencialmente, o seguinte 

trajeto: 

 

 Terminal de Jardim América 

 Av. José Sertã 

 Av. Espírito Santo 

 Rua Leopoldina 

 Rua Fernando Antônio 

 Av. Mariano Firme 

 Av. Principal 

 Rua Primeiro de Maio 

 Rua 19 

 Rua 20 

 Rua Cassiano Castelo 

 Av. Dois 
 

Senhor Governador, 
 

Nosso pleito visa atender aos reclames da 

população local, que sofre com a inexistência de uma 

linha de micro ônibus que a realize o percurso acima 

elencado, conforme solicitação da Associação das 

Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores 

Individuais da Grande Castelo Branco. 

Trânsito intenso e ônibus extremamente 

lotado, são alguns dos problemas que os moradores 

da região da têm encontrado no seu dia a dia, gerando 

grandes transtornos e indignações aos cidadãos que, 

após uma longa e cansativa rotina de trabalho, são 

obrigados a enfrentar um trânsito longo e ônibus de 

transporte coletivo sem qualquer conforto e com sua 

capacidade máxima excedida. 
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Ademais, atualmente não existe uma linha de 

ônibus que atenda, de maneira satisfatória, aos 

bairros elencados no itinerário supra, o que faz com 

que os usuários tenham que se deslocar para bairros 

vizinhos em busca de atendimento, se submetendo 

constantemente aos riscos inerentes à violência local, 

bem como à superlotação nos ônibus, que além de 

causar um grave desconforto, ainda coloca em risco a 

vida dos moradores que dependem deste meio para se 

locomoverem. 

Desta feita, a implementação desta Indicação 

Legislativa é de extrema importância para dar mais 

conforto àqueles que utilizam este modal de 

transporte público, razão pela qual, cientes da 

seriedade e responsabilidade que tem caracterizado 

vossa atuação no Executivo Estadual, agradecemos 

antecipadamente o acolhimento da presente e 

aproveitamos para renovar os protestos de elevada 

estima e consideração. 

Este, portanto, é o fundamento de nossa 

indicação. 

 

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 

2018. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual (PROS) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 053/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

54 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 054/2018 

 

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 DE V. EXA., 

QUE SEJA ENCAMINHADO AO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A 

SEGUINTE INDICAÇÃO: 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO, POR MEIO DA 

PROPOSIÇÃO DO DEPUTADO 

ESTADUAL SANDRO 

LOCUTOR SUGESTIONA A 

SEGUINTE INICIATIVA: 

 

A DISPENSA DE PAGAMENTO DAS 

TAXAS REFERENTES AO USO DE 

ESTACIONAMENTO, COBRADAS POR 

HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, AOS PACIENTES QUE 

ESTIVEREM SUBMETIDOS À SESSÃO DE 

QUIMIOTERAPIA. 

 

Palácio Domingos Martins, 02 de fevereiro 

de 2018. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual – PROS 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A gratuidade a que se refere esta propositura 

poderá ser efetivada mediante apresentação de 

documentos emitidos pelos hospitais aos pacientes 

e/ou acompanhantes. Para tanto, o período de 

permanência do veículo no estacionamento dos 

hospitais, enquanto durar a sessão de quimioterapia, 

será gratuito. 

Um dos alicerces no tratamento do câncer é a 

quimioterapia, que consiste na utilização de 

medicamentos que atuam principalmente nas células 

cancerígenas malignas, com o objetivo de extinguir 

ou impedir seu desenvolvimento. De acordo com o 

tipo da doença, o paciente pode precisar de 

quimioterapia até cinco vezes ao mês, com duração 

de até sete horas por sessão. Durante o período em 

que o paciente se submete aos tratamentos, o 

estacionamento é cobrado sem interrupções, tornando 

o valor muito dispendioso e inviável. 

É inaceitável que um paciente debilitado, que 

esteja num momento extremamente desgastante para 

sua saúde, tendo que muitas vezes deixar de trabalhar 

ainda tenha que arcar com valores excessivos, para 

estacionar seu veículo durante sua permanência no 

hospital. 

A presente indicação tem por finalidade 

assegurar a isenção da taxa cobrada nos 

estacionamentos de hospitais aos pacientes que 

estiverem sendo submetidos à sessão de 

quimioterapia, com a devida comprovação. 

Nesse sentido, em virtude da relevância da 

proposta, sugerimos que a Mesa Diretora acolha o 

presente projeto de indicação e o encaminhe para o 

Poder Executivo, com o fim de acolher a mesma.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 054/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

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

 
55 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 055/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado estadual Esmael Almeida, no uso 

de suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 

174 do Regimento Interno, seja encaminhado à 

Secretaria de Estado da Segurança Pública, a presente 

 
Que o Governo do Estado estude a 

viabilidade de encaminhar a esta 

Casa de Leis, um Projeto de Lei que 

possa por meio da edição de uma 

portaria regulamentar e formalizar 

a remissão das penas por meio da 

leitura de livros, com o objetivo de 

ressocializar e educar os presidiários 

do Estado para que não voltem para 

o mundo do crime. 

 
Palácio Domingos Martins, em 05 de 

fevereiro de 2018. 

 
ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Uma das características mais relevantes da 

sociedade atual é a busca pela informação e pelo 

conhecimento. A educação dos indivíduos precisa 

enfatizar a leitura como via de inclusão social e de 

melhoria para sua formação. O conhecimento pode 

ser encontrado através da leitura e esta, por sua vez, 

possibilita formar uma sociedade consciente de seus 

direitos e de seus deveres para que os cidadãos 

tenham uma visão mais ampla do mundo e de si 

mesmos. Diante disso, a leitura se configura em um 

importante instrumento para que o indivíduo construa 

seu conhecimento e exerça sua cidadania. 

A leitura é uma das formas de ressocialização 

das pessoas presas. Se a finalidade do cumprimento 

da pena é a tão propalada ressocialização, então o 

Estado deve criar meios para que os reclusos possam 

ocupar seu tempo com atividades úteis. A leitura é 

um trabalho intelectual e contribui para o processo de 

reinserção social do preso, pela capacidade de 

agregar valores ético-morais à sua formação. Quando 

os detentos se isolam em um cárcere sem qualquer 

motivação que garanta a sua inserção na sociedade, a 

tendência é de que ele se inspire em outras atividades 

criminosas.  A leitura, a religiosidade, o contato 

familiar e cursos profissionalizantes são instrumentos 

importantíssimos na redução do detento. 

Para clarear a interpretação dessa remissão, 

anexamos a esta justificativa, publicação do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), sobre o tema; 

“O STJ há muito já entendia pela 

possibilidade da remição da pena pelo estudo, mesmo 

antes da Lei 12.433/11 - que alterou a Lei de 

Execuções Penais e passou a prever expressamente a 

remição pelo estudo. Com efeito, estatui o art. 126 da 

LEP que o condenado que cumpre a pena em regime 

fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou 

por estudo, parte do tempo de execução da pena. 

Especificamente em relação ao estudo, o critério 

legalmente assentado foi o de 1 (um) dia de pena a 

cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade 

de ensino fundamental, médio, inclusive 

profissionalizante, ou superior, ou ainda de 

requalificação profissional - divididas, no mínimo, 

em 3 (três) dias. 

Recentemente, o STJ discutiu tema 

semelhante: a remição da pena pela leitura. A lei não 

o prevê, expressamente. Mas há inclusive 

Recomendação do CNJ (n. 44/2013) nesse sentido, 

assim como ato normativo infralegal disciplinando 

essa possibilidade no âmbito das unidades 

penitenciárias federais. No caso analisado pelo STJ, o 

Tribunal de Justiça Militar entendera que não é 

possível fazer um controle efetivo em relação ao 

conteúdo supostamente lido, já que resumos podem 

ser obtidos facilmente através da internet. O STJ, 

contudo, entendeu diferentemente. Invocou a 

analogia in bonan parte e o escopo de ressocialização 

do condenado para autorizar ao Juízo de Execuções 

Criminais a remição através da leitura. Eis a notícia, 

colhida do Informativo n. 564 do STJ, que expõe esse 

interessante precedente: 

"A atividade de leitura pode ser considerada 

para fins de remição de parte do tempo de execução 

da pena. O art. 126 da LEP (redação dada pela Lei 

12.433/2011) estabelece que o "condenado que 

cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto 

poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do 

tempo de execução da pena". De fato, a norma não 

prevê expressamente a leitura como forma de 

remição. No entanto, antes mesmo da alteração do 

art. 126 da LEP, que incluiu o estudo como forma de 

remir a pena, o STJ, em diversos julgados, já previa a 

possibilidade.  

O estudo está estreitamente ligado à leitura e 

à produção de textos, atividades que exigem dos 

indivíduos a participação efetiva enquanto sujeitos 

ativos desse processo, levando-os à construção do 

conhecimento. A leitura em si tem função de 

propiciar a cultura e possui caráter ressocializador, 

até mesmo por contribuir na restauração da 

autoestima.  

Além disso, a leitura diminui 

consideravelmente a ociosidade dos presos e reduz a 

reincidência criminal. Sendo um dos objetivos da 
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LEP, ao instituir a remição, incentivar o bom 

comportamento do sentenciado e sua readaptação ao 

convívio social, impõe-se a interpretação extensiva 

do mencionado dispositivo, o que revela, inclusive, a 

crença do Poder Judiciário na leitura como método 

factível para o alcance da harmônica reintegração à 

vida em sociedade.  

Além do mais, em 20/6/2012, a Justiça 

Federal e o Departamento Penitenciário Nacional do 

Ministério da Justiça (Depen) já haviam assinado a 

Portaria Conjunta 276, a qual disciplina o Projeto da 

Remição pela Leitura no Sistema Penitenciário 

Federal. E, em 26/11/2013, o CNJ - considerando 

diversas disposições normativas, inclusive os arts. 

126 a 129 da LEP, com a redação dada pela Lei 

12.433/2011, a Súmula 341 do STJ e a referida 

portaria conjunta - editou a Recomendação 44, 

tratando das atividades educacionais complementares 

para fins de remição da pena pelo estudo e 

estabelecendo critérios para a admissão pela leitura. 

HC 312.486-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 

julgado em 9/6/2015, Dje 22/6/2015. 

A nosso sentir, feliz a decisão do STJ. O fato 

de ser possível haver fraudes não representa motivo 

bastante para sobrepujar a pujança dos argumentos 

em prol da tese favorável à remição pela leitura: se há 

fraudes, que se tenha critério na avaliação com vistas 

ao reconhecimento do direito de remir a pena, 

inibindo malandragens. E você, concorda com qual 

linha de pensamento? 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 055/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 
56 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 056/2018 

 
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: 

 
- Reforma da rede elétrica da 

EEEFM Elice Batista Gaudio, bairro 

Serra Dourada II, Serra/ES. 

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 

2018. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual – PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal indicação tem por objetivo atender uma 

demanda da comunidade escolar, onde se faz 

necessário a reforma da rede elétrica. 

Assim, a reforma da rede elétrica da EEEFM 

Elice Batista Gaudio, localizada no bairro Serra 

Dourada II, Serra/ES, é de suma importância para 

alunos, professores e comunidade.  

 

57 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 057/2018 

 

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: 

 

- Reforma da cobertura da quadra e 

das salas de aula da EEEFM 

IRACEMA CONCEIÇÃO SILVA, 

localizada no bairro Chácara 

Parreiral, no município da Serra. 

 

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 

2018. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual – PSB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

O espaço escolar é fundamental para a 

formação do ser humano devendo ser elemento de 

atenção na relação dinâmica entre usuário e o 

ambiente, precisa estar em constante movimento de 

reestruturação, portanto, as questões pertinentes à 

interação entre espaço físico, atividades pedagógicas, 

comportamento humano devem ser observados em 

todo processo de construção e reforma dos prédios 

escolares. 

A preocupação com o ambiente apropriado 

para o desenvolvimento das atividades escolares, 

visto que estes locais abrigam inúmeras pessoas com 

a finalidade de adquirir conhecimento e cultura. 

Assim, é necessário que a arquitetura destes prédios 
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esteja plenamente adequada para receber os 

estudantes e possibilitar o máximo de condições de 

aprendizagem.    

Os avanços apresentados pela SEDU são 

relevantes e apesar de estarem acontecendo, são 

lentos, pois os desafios da educação brasileira 

envolvem aspectos sociais, econômicos, políticos e 

culturais, e tantos outros e no estado do Espírito 

Santo não é diferente. 

Considerando o entendimento desse governo 

e o olhar diferenciado com a educação e 

principalmente com a infra-estrutura das escolas, 

existe no município da Serra  a EEEFM Iracema 

Conceição Silva,  com aproximadamente 1000 alunos 

matriculados,  situada no bairro Chácara Parreiral, 

que está necessitando da cobertura da quadra e 

reforma da escola. 

Diante dos registros acima, solicitamos da 

Secretaria de Estado da Educação a reforma da 

referida escola, que irá beneficiar muitas crianças do 

bairro Chácara Parreiral. 

 

58 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 058/2018 

 

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: 

 

- Substituição dos postes do pátio da 

EEEFM Mestre Álvaro – Bairro 

Eldorado – Serra/ES 

 

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 

2018. 
 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual – PSB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Tal indicação tem por objetivo atender uma 

demanda da comunidade escolar, pois a escola possui 

aproximadamente 1500 alunos. 

Importante frisar, que a estrutura da escola 

não acompanha as necessidades atuais, e os postes 

estão totalmente danificados. 

Portanto, com a substituição dos postes o 

problema será sanado e devidamente resolvido.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação as Indicações n.
os

 056/2018, 

057/2018 e 058/2018. 

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

59 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 059/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

Referência: Implantação de linha de ônibus seletivo 

em Castelo Branco. 

 

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:  

 

- Implantação de uma linha de 

ônibus seletivo que passe pelo bairro 

de Castelo Branco, em Cariacica, 

fazendo, preferencialmente, o 

seguinte trajeto: 

 

 Aeroporto 

 Av. Fernando Ferrari 

 Av. Nossa Senhora da Penha 

 Shopping Vitória 

 Centro 

 Rodoviária 

 Estação Ferroviária 

 Jardim América 

 Av. José Sertã 

 Av. Espírito Santo 

 Bela Aurora 

 Rua Ferro e Aço 

 Bandeirantes 

 Av. Bahia 

 Av. Mariano Firme 

 Rua Cassiano Castelo 

 Praça Castelo Branco 

 Rua Celestino de Almeida 

 Rua Joana Maria 

 Av. Gerson Camata 

 Bela Vista 

 
Senhor Governador, 
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Nosso pleito visa atender aos reclames da 

população local, que sofre com a inexistência de uma 

linha de ônibus seletivo capaz de atender a demanda 

local, conforme solicitação da Associação das Micro 

e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais 

da Grande Castelo Branco. 

Trânsito intenso e ônibus extremamente 

lotado, são alguns dos problemas que os moradores 

da região da têm encontrado no seu dia a dia, gerando 

grandes transtornos e indignações aos cidadãos que, 

após uma longa e cansativa rotina de trabalho, são 

obrigados a enfrentar um trânsito longo e ônibus de 

transporte coletivo sem qualquer conforto e com sua 

capacidade máxima excedida. 

Ademais, atualmente não existe uma linha de 

ônibus seletivo que atenda aos bairros elencados no 

itinerário supra, o que faz com que os usuários 

tenham que se deslocar para bairros vizinhos em 

busca de atendimento, se submetendo constantemente 

aos riscos inerentes à violência local, bem como à 

superlotação nos ônibus, que além de causar um 

grave desconforto, ainda coloca em risco a vida dos 

moradores que dependem deste meio para se 

locomoverem. 

Desta feita, a implementação desta Indicação 

Legislativa é de extrema importância para dar mais 

conforto àqueles que utilizam este modal de 

transporte público, razão pela qual, cientes da 

seriedade e responsabilidade que tem caracterizado 

vossa atuação no Executivo Estadual, agradecemos 

antecipadamente o acolhimento da presente e 

aproveitamos para renovar os protestos de elevada 

estima e consideração. 

Este, portanto, é o fundamento de nossa 

indicação. 

 

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 

2018. 
 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual (PROS) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação a Indicação n.º 059/2018. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  

Aprovada. 

 

O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Peço a palavra para justificar 

voto.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Da Vitória. 
 

O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, agradeço a V. Ex.ª, Senhor Presidente, 

mas não posso deixar de registrar que a Indicação n.º 

059/2018, do Senhor Deputado Sandro Locutor, a 

qual votei favorável, indica ao governador do Estado 

a implantação de linha de ônibus seletivo que passe 

pelo bairro Castelo Branco, em Cariacica. Reitero, 

também nesta Casa, a defesa que fizemos e também 

as nossas indicações ao governo do Estado.  

A Seturb nos deu a oportunidade de estar 

presente em audiência nos bairros Treze de Maio, 

Canaã, Primavera e Marcílio de Noronha, todos 

localizados no município de Viana. Já fizemos essa 

indicação há determinado tempo e, por sorte, tivemos 

o entendimento dos gestores da Seturb, que nos 

deram, além da oportunidade de estar presente, a 

oportunidade de discutir esse assunto sobre implantar 

ônibus em algumas localidades.  

É lógico que ainda falta uma implementação, 

mas é necessário, e também apoiamos, no município 

de Cariacica, que ele possa ser mais bem assistido. 

Até porque o voto favorável que demos à indicação 

do Senhor Deputado Sandro Locutor nos contempla, 

tendo em vista que, inúmeras vezes, por ofício, por 

mensagem e por telefonema de várias pessoas da 

Grande Vitória, vimos que a sociedade fica 

desassistida. Já paga uma passagem absurdamente 

cara, às vezes faltam coletivos, que não são tão bem 

conservados, mas não têm o atendimento em relação 

à sua passagem, como deveria ser.  

Portanto, Senhor Presidente, esse é o motivo 

do nosso voto favorável. Pedi a V. Ex.ª que nos desse 

a oportunidade de registrar a motivação do nosso 

voto. Sei que o Senhor Deputado Euclério Sampaio 

também junto conosco já esteve nessas demandas e 

nos ajudou nesses bairros de Viana, e queremos que a 

Ceturb fique atenta, porque este é o canal pelo qual 

cobraremos que ela preste um serviço digno e de 

acordo com o que é cobrado dos nossos capixabas. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Marcos Bruno) 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Registro a presença 

do vereador Deninho Silva, de Vitória, o segundo 

mais votado do estado, que nos honra com sua 

presença. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

60 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 060/2018 

 

Senhor Presidente: 
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A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, da Resolução nº 2.700, de 

15.07.2009, requer que seja encaminhada ao Exmo. 

Governador do Estado do Espírito Santo, Dr. Paulo 

César Hartung Gomes, a seguinte 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, indicar a V.Exa. 

que  o Governo do Estado determine 

ao Departamento de Estrada e 

Rodagem-DER, a instalação de um 

Redutor de Velocidade  ou 

Lombadas Eletrônicas, na Rodovia 

448 KM 10, entroncamento que dá 

acesso a localidade de São Pedro, 

Barra de Santa Julia, especificamente 

na entrada que dá acesso a Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio “Felício Melotti”, no distrito 

de Agrovila de Santa Julia, 

localizada no município de São 

Roque do Canaã. 
 

Senhor Governador, 
 

O pedestre é um dos componentes do 

Sistema Trânsito. Atravessar uma via é um 

procedimento que, à primeira vista é simples, mas, 

requer plenas condições físicas e psicológicas de um 

indivíduo para ser executado com sucesso. Qualquer 

deficiência, permanente ou temporária, em uma 

dessas funções pode resultar em um acidente de 

trânsito. 

O Brasil é um dos primeiros países a utilizar 

a fiscalização eletrônica de velocidade através de 

equipamentos fixos, com a instalação das primeiras 

Lombadas Eletrônicas em 1992, e tem hoje um dos 

mais exitosos programas de monitoramento de 

trânsito. Dados do DNIT - Departamento Nacional de 

Infraestrutura e Transporte - mostram que a 

implantação da fiscalização eletrônica em pontos 

críticos das rodovias federais e em trechos de vias 

urbanas contribuiu para a redução de 

aproximadamente 70% dos acidentes de trânsito. Por 

isto o Brasil foi citado como referencia mundial em 

fiscalização eletrônica no livro "Reduzindo 

Acidentes", editado pelo BID - Banco Interamericano 

de Desenvolvimento no ano 2001. O uso de 

equipamentos ostensivos, como as Lombadas 

Eletrônicas, foi decisivo para obter tais resultados, 

diferenciando o Brasil dos demais países. 

Pesquisas realizadas pelo BID, no ano 2001, 

mostram que em pontos onde estavam instalados os 

equipamentos, o número de acidentes diminui cerca 

de 30% e o número de mortes, aproximadamente 

60%. Em pontos muito críticos, com grande 

incidência de acidentes de trânsito, o número de 

mortos passou a quase zero depois da instalação dos 

equipamentos de controle de velocidade. 

Esse é o principal êxito do sistema: contribui 

para melhorar a gestão do trânsito e age como um 

aliado para as ações de segurança pública. 

Ressalta-se que nesta localidade já aconteceu 

inúmeros acidentes, inclusive com vítimas fatais. 

A presente Indicação tem por objetivo prover 

maior segurança aos jovens e crianças que circulam e 

demais moradores, que trafegam a Rodovia 448 KM 

10, entrocamento que dá acesso a localidade de São 

Pedro, Barra de Santa Julia, especificamente na 

entrada que dá acesso a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio “Felício Melotti”, no distrito 

de Agrovila de Santa Julia, localizada no município 

de São Roque do Canaã. 

Ante o exposto, na certeza  da avaliação e no 

atendimento por parte do DER em face da solicitação 

dos moradores e Vereadores do município de São 

Roque do Canaã, Gilmar Meireles, Olga Dalla Barba 

Simonelli, Gabriel Força Silvestre, Fabiano Margon, 

Leonardo Casotti Peroni e desta deputada, a 

Indicação que ora apresentamos  entendemos ser de 

alcance social. 

 

Palácio Domingos Martins, em 07 de 

fevereiro de 2018. 
 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 
 

61 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 061/2018 
 

Senhor Presidente: 
 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no uso de 

suas atribuições regimentais contidas nos Artigos 141 

e 174, aprovada 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 César Hartung , a   seguinte 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, reiterar a V.Exa. a 

Indicação 946/2018, para que  o 

Governo do Estado determine a 

Secretaria de  Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca 

determine a assinatura de um 

Convênio com a Prefeitura 

Municipal de IBATIBA, para a 

implantação de uma Torre de 

Telefonia Móvel e Internet 3G na 

comunidade de Santa Clara, 

localizada no município de Ibatiba. 

 

Senhor Governador, 
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Um dos fatores que mais atravancam o 

desenvolvimento do homem do campo e no interior 

do Estado é a falta de telefonia móvel e internet 3G 

no meio rural. Uma significativa fatia da população 

ainda não tem acesso à telefonia móvel. No futuro o 

acesso aos meios avançados de comunicação e seus 

diferentes suportes tecnológicos, será ainda mais 

relevante. 

A indicação que ora apresentamos é um 

apelo dos mil  habitantes da comunidade de  Santa 

Clara  localizado no município de Ibatiba. 

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 economia do distrito está diretamente 

ligada à agricultura familiar, com produção de  café, 

cana de açucar,feijão e outro. 

O serviço é necessário e de fundamental 

importância para ao homem do campo, melhorando o 

desenvolvimento da comunidade rural acima citada e 

incentivando a venda de seus produtos e a geração de 

novas oportunidades de renda para as famílias que ali 

residem e possuem o seu comércio. 

Esta é uma reivindicação dos agricultores 

familiares, desta deputada e do Sr. Roberto Luiz 

Chaves, para atender um sonho da comunidade de 

Santa Clara, Ibatiba. 

 

Palácio Domingos Martins, em 15 de janeiro 

de 2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

62 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 062/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, da Resolução nº 2.700, de 

15.07.2009, requer que seja encaminhada ao Exmo. 

ao  Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 

Dr. Paulo César Hartung Gomes , a   seguinte 
 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, reiterar a V.Exa. a 

Indicação nº 877/2016, para que o 

Governo do Estado determine à 

Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca, 

estude a viabilidade de instalação de 

uma torre repetidora de sinal para 

telefonia móvel e Internet 3G, nas 

comunidades de  Perdido, Cambraia 

e Perobas , localizadas no município 

de Ibatiba.  
 

Senhor Governador, 
 

O município de Ibatiba está localizado na 

mesorregião sul do Estado,  a 171 Km de Vitória, 

atualmente possui uma população estimada em 

24.913 habitantes, sua principal atividade econômica 

é a agricultura, representada pelo cultivo do café. 

Município vizinho dos municípios de Iúna, 

Brejetuba, Lajinha, Ibatiba se situa a 13 km a Norte-

Leste de Iúna a maior cidade nos arredores. 

A agricultura familiar ocupa as terras 

agricultáveis do município. A economia local tem 

como principal atividade a cafeicultura, mas também 

produz soja, batata inglesa, cana de açúcar, milho, 

mandioca, arroz, laranja, feijão, banana, tomate, e 

outros. 

O Serviço de telefonia móvel e internet 3G é 

necessário e de fundamental importância para o 

homem no campo, melhorando o desenvolvimento da 

comunidade rural, incentivando a venda de seus 

produtos e gerando novas oportunidades de emprego 

e renda para as famílias que ali habitam e produzem. 

Vivemos em um mundo cada vez mais 

mecanicista e tecnológico, onde o fator econômico 

prevalece em relação a outras discussões. A 

exigência do conhecimento do manuseio do 

computador e recursos nele disponíveis, está 

determinando uma nova revolução para o homem do 

campo. 

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 as condições para que a 

produção aconteça com as facilidades decorrentes do 

progresso sejam acessadas. 

A indicação que ora apresentamos é um 

apelo dos moradores e produtores rurais das 

comunidades de  Perdido, Cambraia e Perobas , 

localizadas no município de Ibatiba, do Sr. Roberto 

Luiz Chaves e desta Deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, em 24 de janeiro 

de 2018. 
 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 
 

63 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 063/2018 

 

Senhor Presidente: 
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A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada 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, reiterar a V.Exa. a 

Indicação nº 947/2016, para  que o 

Governo do Estado determine a 

Secretaria de Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca 

determine a assinatura de um 

Convênio com a Prefeitura 

Municipal de Ibatiba, para a 

implantação de Antena Transmissora 

de Telefonia Móvel e internet 3G, na 

comunidade do Córrego Cachoeira 

Alegre Vicente Amélio, localizada 

no município de Ibatiba. 

 
Senhor Governador, 

 
A indicação que ora apresentamos é um 

apelo dos agricultores familiares da comunidade do 

Córrego Cachoeira Alegre Vicente Amélio, 

localizada no município de Ibatiba, com 

aproximadamente mil habitantes.  

A reivindicação vai melhorar a distância 

entre os produtores rurais, na comercialização dos 

hortifrutigranjeiros, terão acesso aos preços de seus 

produtos e insumos, permitindo assim uma melhor 

negociação com os intermediários na venda direta de 

seus produtos. 

A economia da comunidade Córrego 

Cachoeira Alegre Vicente Amelio está diretamente 

ligada à agricultura familiar, com produção de café 

de qualidade. 

O Serviço de telefonia móvel é necessário e 

de fundamental importância para o homem no 

campo, melhorando o desenvolvimento às 

comunidades rurais acima citadas, incentivando a 

venda de seus produtos e vai incentivar a geração de 

novas oportunidades de rendas para as famílias que 

ali habitam e produzem. 
Hoje um dos fatores que mais atravancam o 

desenvolvimento do homem do campo é a falta de 

telefonia móvel no meio rural. Uma significativa fatia 

da população ainda não tem acesso à telefonia móvel. 

No futuro o acesso aos meios avançados de 

comunicação e seus diferentes suportes tecnológicos, 

serão ainda mais relevantes. 

Esta é uma reivindicação desta deputada, dos 

agricultores familiares e do Sr. Roberto Luiz Chaves 

e dos moradores e agricultores familiares da 

comunidade de Cachoeira Alegre Vicente Amélio, 

localizada no município de Ibatiba. 

 

Palácio Domingos Martins, em 12 de janeiro 

de 2018. 
 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 
 

64 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 064/2018 
 

Senhor Presidente: 
 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovada 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 977/2016 que o Governo 

do Estado determine à Secretaria de 

Estado de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura, 

assinatura de um Convênio com a 

Prefeitura Municipal de Ibatiba, para 

a implantação de uma Torre de 

Telefonia Móvel e Internet 3G na 

comunidade de Paraíso-Carparnaú, 

município de Ibatiba. 
 

Senhor Governador, 
 

A indicação que ora apresentamos é um 

apelo dos setecentos e cinquenta habitantes, 

produtores rurais da comunidade de Paraíso-

Carparnaú, localizada no município de Ibatiba, que 

trabalham com cultura do café. 

O serviço é necessário e de fundamental 

importância para ao homem do campo, melhorando o 

desenvolvimento das comunidades rurais acima 

citadas, incentivando a venda de seus produtos e a 

geração de novas oportunidades de rendas para as 

famílias que ali residem e trabalham. 

Hoje um dos fatores que mais atravancam o 

desenvolvimento do homem do campo é a falta de 

telefonia móvel e internet 3G no meio rural. Uma 

significativa fatia da população ainda não tem acesso 

à telefonia móvel. No futuro o acesso aos meios 

avançados de comunicação e seus diferentes suportes 

tecnológicos, será inda mais relevante. 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação, dos 750 

habitantes da comunidade de Paraíso-Carparnaú, 

Ibatiba, do Vereador eleito Roberto Luiz Chaves 

(Robertinho Magnético) e desta deputada. 
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Palácio Domingos Martins, em 05 de janeiro 

de 2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

65 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 065/2018 

 

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, indicar a V.Exa. 

que o Governo do Estado determine 

a Secretaria de Estado do Esporte 

viabilize um estudo do Projeto 

anexo, para a construção de uma 

rampa para Vôo Livre na Área 

denominada Torre da Samarco, 

localizada no município de Dores do 

Rio Preto, conforme especificado no 

Estudo de Viabilidade Técnica para a 

Prática de Asa Delta no Parque 

Nacional do Caparaó. 

 

Senhor Governador, 

 

O ecoturismo é hoje uma importante atuação 

econômica no Brasil, gerando emprego e renda em 

diversos municípios. Paralelamente ao ecoturismo, 

vem crescendo a cada dia, o turismo aventura, que 

consiste no turismo em áreas naturais, aliado à prática 

do esporte de aventura.  

Desta forma encaminhamos anexo o Estudo 

de Viabilidade Técnica para prática de Voo Livre no 

Parque Nacional do Caparaó. 

Diante do exposto, apresentamos a presente 

Indicação por entendermos ser de interesse local e 

social, por ser uma solicitação da Ambientalista e 

Secretária de Cultura e Esporte e Turismo do 

município de Dores do Rio Preto Dalva Ringuier, 

considerando a importância desta atividade de 

Esporte de Aventura no desenvolvimento do turismo 

no município e na Região do Caparaó. 

 

Palácio Domingos Martins, 05 de janeiro de 

2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

DEPUTADA ESTADUAL-PMDB E 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE TURISMO E 

DESPORTE DA ALES 

 

66 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 066/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, aprovados pela Resolução nº 

2.700, de 15.07.2009, requer que seja encaminhada 

ao Exmo. Governador do Estado do Espírito Santo, 

Dr. José Renato Casagrande, a seguinte matéria: 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, reiterar a V.Exa. as 

Indicações nºs. 1127/2013 e 11/2015 

e 906/2017, para que o Governo do 

Estado determine a Secretaria de 

Estado de Segurança Pública junto 

com o Comando da Polícia Militar 

um estudo e a instalação de uma 

Companhia Independente da Polícia 

Militar, no município de Mimoso do 

Sul.  

 

Governador do Estado, 

 

Situada no extremo Sul do nosso Estado, o 

município de Mimoso do Sul tem grande potencial de 

crescimento, privilegiada pela sua posição 

geográfica, situada a 44 Km de Cachoeiro de 

Itapemirim, 87 Km de Campos dos Goytacazes-RJ e 

173 Km de Vitória, com grande facilidade de entrada 

e escoamento de produtos. É a principal produtora de 

café do Sul e a agropecuária de corte e leiteira, aliada 

a cafeicultura, é a principal fonte de renda da cidade 

desde o século XIX. As indústrias da cidade baseiam-

se em beneficiamento de Mármore e Granito, com a 

produção voltada para o mercado externo.  

É uma região rica em casarios históricos 

como é o distrito de São Pedro de Itabapoana, que 

possui 41 patrimônios históricos e culturais. O 

distrito é também muito conhecido pelo tradicional 

Festival de Sanfona e Viola de São Pedro, onde 

ocorrem, anualmente, apresentações de atrações 

nacionais da música, sertanejos e violeiros da região.  

Diante do exposto, reitero a indicação 

nº11/2015, pois o município está com uma população 

de 25.898 hab. Censo IBGE/2010³ e necessita de uma 

Companhia Independente da Polícia Militar, 

considerando a agilidade necessária quando a 

segurança dos munícipes é colocada em risco. 

Agrava ainda mais a situação a proximidade com o 

Rio de Janeiro, bem como para coibir a entrada de 
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pessoas que pertencem ao mundo do crime e que 

veem o nosso Estado uma oportunidade de ficar livre 

de responder, legalmente, pelos seus crimes, sem 

falar nos roubos de sacas de café em todo o seu 

entorno, e as constantes ameaças aos produtores 

rurais.  

Esta indicação é uma solicitação da 

população de Mimoso do Sul, do Vereador Nem 

Sarte, Vereadora Glorinha e desta Deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, em 29 de janeiro 

de 2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

67 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 067/2018 

 

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, a 

seguinte 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, indicar a V.Exa. 

que o Governo do Estado através da 

Secretaria de Estado da Educação, 

realize um estudo e um projeto para a 

construção e instalação de uma 

escola estadual de ensino médio no 

bairro Barramares, em uma área 

pública nas margens da Rodovia ES 

388, localizado no município de Vila 

Velha, para atender mais de 80 mil 

moradores Região 5 (Grande Terra 

Vermelha). 
 

Senhor Governador, 
 

Transformar a comunidade em um ambiente 

de aprendizagem, ampliando os números das escolas 

e os limites das salas de aula, é o desafio dos 

governantes. Educar converte-se, então, numa 

responsabilidade coletiva, na qual professores e 

gestores passam a contar permanentemente com as 

mais diversas parcerias públicas e privadas, a 

começar pelas famílias.  

As escolas são instituições imprescindíveis 

para o desenvolvimento e para o bem-estar das 

pessoas, das organizações e das sociedades. É nas 

escolas que a grande maioria das crianças e dos 

jovens aprendem uma diversidade de conhecimentos 

e competências que dificilmente poderão aprender 

noutros contextos. Por isso mesmo elas têm que 

desempenhar um papel fundamental e insubstituível 

na consolidação das sociedades democráticas 

baseadas no conhecimento, na justiça social, na 

igualdade, na solidariedade e em princípios sociais e 

éticos irrepreensíveis. 

A escola constitui um contexto diversificado 

de desenvolvimento e aprendizagem, isto é, um local 

que reúne diversidade de conhecimentos, atividades, 

regras e valores e que é permeado por conflitos, 

problemas e diferenças (Mahoney, 2002). É nesse 

espaço físico, psicológico, social e cultural que os 

indivíduos processam o seu desenvolvimento global, 

mediante as atividades programadas e realizadas em 

sala de aula e fora dela (Rego, 2003). O sistema 

escolar, além de envolver uma gama de pessoas, com 

características diferenciadas, inclui um número 

significativo de interações contínuas e complexas, em 

função dos estágios de desenvolvimento do aluno. 

Trata-se de um ambiente multicultural que abrange 

também a construção de laços afetivos e preparo para 

inserção na sociedade. 

A escola emerge como uma instituição 

fundamental para o indivíduo e sua constituição, 

assim como para a evolução da sociedade e da 

humanidade (Davies & cols., 1997; Rego, 2003). 

Como um microssistema da sociedade, ela não 

apenas reflete as transformações atuais como também 

tem que lidar com as diferentes demandas do mundo 

globalizado. Uma de suas tarefas mais importantes, 

embora difícil de ser implementada, é preparar tanto 

alunos como professores e pais para viverem e 

superarem as dificuldades em um mundo de 

mudanças rápidas e de conflitos interpessoais, 

contribuindo para o processo de desenvolvimento do 

indivíduo. 

O bairro Barramares possui 

aproximadamente 80 mil habitantes, da Região 5 

(Grande Terra Vermelha) sendo o mais populoso e as 

escolas do bairro não mais estão suportando a grande 

demanda de alunos, daí a necessidade de construção 

de uma grande escola, que deverá ser construída em 

uma área pública nas margens da Rodovia ES 38, no 

bairro Barramares. 
Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação dos moradores, da Presidente da 

Associação  dos Moradores de Barramares, Sra. Rita 

Gonçalves Botelho e do Vice- Presidente Sr. Ronaldo 

Santana por entenderem ser de grande relevância 

social, conforme cópia do ofício anexo.   

 
Palácio Domingos Martins, em 22 de janeiro 

de 2018. 

 
LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual – PMDB 



69 

68 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 068/2018 

 

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 César Hartung Gomes, a 

seguinte 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, indicar a V.Exa. 

que o Governo do Estado determine 

a SEDURB que viabilize reforma no 

calçamento da Praça do Povo – José 

Coimbra de Resende, conhecida 

como Praça das Mangueiras, 

localizada à rua Milton Vivas 

Guimarães, localizada no município 

de Mimoso do Sul. 

 
Senhor Governador,  

 

A Sedurb tem como principal objetivo 

auxiliar o desenvolvimento de políticas públicas para 

melhorar a qualidade de vida da população, atuando 

por intermédio de projetos e programas nas áreas de 

saneamento, habitação e desenvolvimento das 

cidades.  

A solicitação da reforma no calçamento da 

Praça do Povo – José Coimbra de Resende significa o 

fim da convivência diária com os adventos dos 

efeitos climáticos, onde ora os mesmos convivem 

com a poeira, ora com a lama. O pó, além do 

incômodo da sujeira, pode intensificar problemas 

respiratórios, já que no período de chuvas o 

pavimento sofre com o tráfego e possíveis erosões, o 

que pode resultar até mesmo em trechos 

intransitáveis, comprometendo a locomoção dos 

moradores e do escoamento do pequeno produtor, 

além de dificultar enormemente o acesso dos 

pedestres. 

O calçamento é uma necessidade premente 

de melhoria, é sinônimo de progresso e 

desenvolvimento socioeconômico para os 

municípios, gera a integração física com as demais 

comunidades, barateia os custos de escoamento da 

produção e torna as os serviços básicos mais 

acessíveis às pessoas.  

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação, por ser uma 

reivindicação dos habitantes do município de 

Mimoso do Sul, da vereadora  Glória Torres Marquês 

e desta deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, 02 de janeiro de 

2018.  
 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

69 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 069/2018 
 

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 César Hartung Gomes, a 

seguinte 

 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, indicar a V.Exa. 

que o Governo do Estado determine 

as Secretarias de Esporte e dos 

Direitos Humanos para que 

viabilizem a criação do Programa de 

“Defesa Pessoal para Mulheres”, no 

âmbito do Estado. 

 

Senhor Governador,  

 

O programa visa apresentar as mulheres as 

práticas e técnicas de defesa pessoal, incluindo 

diferentes modalidades de artes marciais e outras 

técnicas específicas, com o objetivo de proteção 

contra potenciais situações de agressão e risco a sua 

integridade física. 

As atividades no âmbito do programa 

deverão incluir aulas regulares e itinerantes, 

palestras, workshops, seminários e atividades 

similares. 

As aulas de defesa pessoal para mulheres 

deverão ser ministradas por professores de educação 

física com especialização em defesa pessoal, 

professores e profissionais de artes marciais com 

curso técnico em Defesa Pessoal reconhecido e 

comprovado. 

Apesar de muitos avanços no que diz respeito 

à conscientização, legislação e criminalização da 

violência contra a mulher nos últimos anos no Brasil 

(Lei Maria da Penha, Feminicídio e demais medidas), 

os números assustam e mostram que os casos de 

violência e agressão ainda são significativamente 

altos. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no 

Brasil. Neste sentido, poucas são as medidas que 
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busquem neutralizar ou minimizar os efeitos desse 

problema de forma prática, e proporcione as 

mulheres maneiras de se defender fisicamente de uma 

possível agressão, seja doméstica, sexual ou de 

qualquer tipo. 

É importante frisar que defesa pessoal não 

visa incentivar mulheres a se colocarem em situações 

perigosas e arriscadas. Pelo contrário, o objetivo é 

que às mulheres saibam se proteger contra potenciais 

situações de risco que infelizmente são comuns no 

nosso cotidiano. Existem vários exemplos de 

mulheres que conseguiram evitar violência (inclusive 

estupro) usando técnicas aprendidas em aulas de 

defesa pessoal. 

 

Palácio Domingos Martins, 02 de janeiro de 

2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

70 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 070/2018 

 

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, indicar a V.Exa. 

que o Governo do Estado determine 

à Secretaria de Estado de Educação 

que  viabilize um estude para 

realização de concurso público ou 

contratação de bibliotecários para as 

bibliotecas das Escolas Estaduais. 

 

Senhor Governador, 
 

O Estado do Espírito Santo Possui 78 

municípios e abriga em torno de 488 escolas públicas 

estaduais, o que constitui um enorme desafio para o 

poder público na tarefa de gerir as unidades 

educacionais de modo a proporcionar uma boa 

formação à população. De acordo com o IPEA (2011) 

a cada real investido em educação pública, gera-se 

R$ 1,85 para o PIB. Ou seja, quando se investe na 

formação da população, os ganhos são enormes na 

educação, saúde, segurança, dentre outros ganhos 

para a sociedade. De acordo com a pesquisa retratos 

da leitura no Brasil, pesquisa realizada em 2015, 44% 

da população brasileira não lê nenhum livro. Um 

dado curioso da pesquisa, foi que para 67% dos 

entrevistados não houve uma pessoa que os 

incentivasse à leitura, o que indiretamente mostra a 

quase ausência de políticas e instrumentos efetivos de 

incentivo às atividades voltadas para 

desenvolvimento da leitura, aí pode-se incluir a falta 

de bibliotecas adequadas e profissionais capacitados 

para auxiliar neste processo. Prova disso é o último 

exame PISA, realizado em 2015, que revela que 

quase 51% dos alunos avaliados estão abaixo do 

nível básico de proficiência em leitura. Das 70 nações 

avaliadas o Brasil ficou na 59ª posição em leitura, 

situação irrisória para um país que  figurou entre as 7 

maiores economias do mundo no ano de 2016. 

Segundo (SILVA) 2015, de acordo com a 

IFLA e a UNESCO, a biblioteca escolar deve ser 

parte integral do processo educativo e enfocar os 

seguintes objetivos:  
 

• apoiar e intensificar a consecução 

dos objetivos educacionais definidos 

na missão e no currículo da escola;  

• desenvolver e manter nas crianças o 

hábito e o prazer da leitura e da 

aprendizagem, bem como o uso dos 

recursos da biblioteca ao longo da 

vida;  

• oferecer oportunidades de vivências 

destinadas à produção e uso da 

informação voltada ao 

conhecimento, à compreensão, 

imaginação e ao entretenimento;  

• apoiar todos os estudantes na 

aprendizagem e prática de 

habilidades para avaliar e usar a 

informação, em suas variadas 

formas, suportes ou meios, incluindo 

a sensibilidade para utilizar 

adequadamente as formas de 

comunicação com a comunidade 

onde estão inseridos;  

• prover acesso em nível local, 

regional, nacional e global aos 

recursos existentes e às 

oportunidades que expõem os 

aprendizes a diversas ideias, 

experiências e opiniões;  

• organizar atividades que 

incentivem a tomada de consciência 

cultural e social, bem como de 

sensibilidade;  

• trabalhar em conjunto com 

estudantes, professores, 

administradores e pais, para o 

alcance final da missão e objetivos 

da escola;  

• proclamar o conceito de que a 

liberdade intelectual e o acesso à 

informação são pontos fundamentais 
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à formação de cidadania responsável 

e ao exercício da democracia;  

• promover leitura, recursos e 

serviços da biblioteca escolar junto à 

comunidade escolar e ao seu 

derredor. 

 

A lei 10753/2003, que versa sobre a política 

nacional do livro, em seu artigo 7, argumenta que 

cabe ao poder executivo implementar programas 

anuais para manutenção e atualização do acervo de 

bibliotecas, universitárias e escolares. A referida lei 

compele o poder público a implementar ações que 

venham aumentar a disponibilidade de obras com o 

objetivo de propiciar a renovação dos acervos das 

bibliotecas como forma de incentivar a leitura e 

adequação daqueles aos diversos leitores. 

Neste sentido também, a lei 9674/98, que 

dispõe sobre a profissão do bibliotecário, no artigo 

1º, destaca que o exercício da profissão de 

Bibliotecário, em todo o território nacional, somente 

é permitido quando atendidas as qualificações 

estabelecidas nesta Lei. No artigo 3º, ainda, diz: o 

exercício da profissão de Bibliotecário é privativo:  

I - dos portadores de diploma de Bacharel em 

Biblioteconomia, expedido por instituições de ensino 

superior oficialmente reconhecidas, registradas nos 

órgãos competentes, de acordo com a legislação em 

vigor;  

Levando em consideração a situação de 

muitas bibliotecas que estão em funcionamento com 

a presença de profissionais não habilitados para o 

exercício da profissão de bibliotecário, ou até mesmo 

fechadas e sem condições de uso, colaborando para 

que jovens não tenham um pleno acesso à leitura, 

uma vez que aqueles profissionais não possuem 

habilitação técnica para exercer atividades típicas do 

bibliotecário e não possuem condições de 

desenvolver programas e projetos que incentivem os 

alunos à busca do conhecimento além de não 

saberem gerir o espaço e os materiais de informação 

disponíveis. 
 

A lei 12244/2010, Dispõe sobre a 

universalização das bibliotecas nas instituições de 

ensino do País, no seu artigo 3º, apresenta: Os 

sistemas de ensino do País deverão desenvolver 

esforços progressivos para que a universalização das 

bibliotecas escolares, nos termos previstos nesta Lei, 

seja efetivada num prazo máximo de dez anos, 

respeitada à profissão de Bibliotecário, disciplinada 

pelas Leis nos 4.084, de 30 de junho de 1962, e 

9.674, de 25 de junho de 1998. Esta lei em vigor há 

quase oito anos, aborda uma questão importante que 

é a universalização das bibliotecas nas instituições de 

ensino. A destinação de  espaços relacionados à 

leitura constitui um dos pilares importantes no que se 

refere ao processo de ensino-aprendizagem. A 

disponibilização de bibliotecas bem organizadas  e 

administradas por profissional capacitados e com 

acervo adequado são importantes para a formação 

cívica, cultura e educacional dos alunos uma vez que 

o aluno que lê, destina mais tempo para pesquisar e 

estudar e assim, pode ter mais condições de se 

desenvolver  melhor como profissional, o que resulta 

no aumento de produtividade do cidadão em 

formação e contribui para a diminuição da 

vulnerabilidade social de crianças e jovens. 

Assim sendo, diante da real necessidade, 

esperamos que  V.Exa. acolha  nossa Indicação, 

determinando as providências cabíveis que virão de 

encontro aos anseios das escolas estaduais, pois além 

de despertar o gosto pela leitura como forma habitual 

de lazer, um dos objetivos da biblioteca escolar é a 

formação do cidadão consciente e capaz de um 

pensamento crítico e criativo. Isso significa uma 

maior participação do bibliotecário no processo 

cultural do qual fazem parte, também, os professores, 

pedagogos, escritores e pesquisadores que vêem na 

leitura um ato de conscientização do indivíduo. 

 

Palácio Domingos Martins, 05 de janeiro de 

2018. 
 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 
 

71 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 
 

INDICAÇÃO N.º 071/2018 
 

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, a 

seguinte 
 

A Deputada signatária vem, 

respeitosamente, reiterar a V.Exa. a 

Indicação nº 1098/2017, para que a 

Secretaria de Estado da Agricultura e 

Pesca, viabilize elaboração de 

Projeto de drenagem, asfaltamento e 

2Km de ciclovia, através do Projeto 

Caminhos do Campo ligando a sede 

do município de Rio Novo do Sul a 

comunidade de Mundo Novo, 

aproximadamente 12 Km, que vai 

beneficiar as comunidades de São 

Caetano e Venezuela. 
 

Senhor Governador,  
 

O projeto Caminhos do Campo conforme cita 

o programa, tem como objetivo adequar e revestir as 
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estradas rurais capixabas, priorizando as áreas de 

maior concentração de agricultura familiar para 

melhorar o escoamento da produção e reduzir os 

custos e as perdas dos produtos da agricultura 

familiar. 

A Comunidade de Mundo Novo fica 

localizada em uma área  de grande potencial turística 

do município de Rio Novo do Sul e no ponto mais 

auto de altitude,  na qual as estradas sempre são 

prejudicadas com os fenômenos naturais, implicando 

o difícil acesso à comunidade e como consequência 

dificultando o acesso dos alunos, dos turistas e dos 

produtores rurais. 

Outro fator relevante, é que a referida 

comunidade tem uma produção de  café, milho, 

banana, leite e feijão é o que tem se desenvolvido na 

região. 

Pavimentada, a estrada rural facilita o 

escoamento da produção agrícola, reduzindo custos e 

as perdas, principalmente em produtos perecíveis. 

Outro benefício é registrado ainda com a geração de 

novos negócios e o fortalecimento do agronegócio, 

setor gerador de empregos diretos e uma renda 

adicional para os produtores rurais, principalmente os 

de base familiar. 

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. 

O referido pedido levará o desenvolvimento 

para os produtores rurais da comunidade de Mundo 

Novo, São Caetano e Venezuela, oportunizando a 

igualdade de oportunidade, a inclusão social e o 

incentivo às vocações regionais, como é o caso da 

pecuária e da agricultura familiar. 

 

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação, que é uma 

reivindicação dos Vereadores Nei Castelari, Galão, 

dos produtores rurais e desta deputada. 

 

Palácio Domingos Martins, 22 de janeiro de 

2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

72 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 072/2018 

 

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 Saúde a instituir 

Campanha Estadual de 

Conscientização sobre Programa de 

Prevenção da Saúde à Doença de 

Aniridia. 

 

Senhor Governador, 

 

A presente Indicação trata de um assunto 

muito delicado nos dias atuais. 

O termo aniridia refere-se à ausência da íris, 

estrutura mais visível e colorida do olho dos 

vertebrados. 

Comumente esta condição é bilateral, 

podendo ser genética ou esporádica. No primeiro 

caso, o gene afetado é o PAX6, situado na região 

AN2 do braço curto do cromossomo 11 (11p13), 

responsável por comandar uma cascata de outros 

processos genéticos envolvidos no desenvolvimento 

ocular. 

A forma genética é transmitida de forma 

autossômica dominante (raramente autossômica 

recessiva), enquanto que na esporádica podem ser 

encontradas mutações na região WT1 adjacente à 

região aniridia AN2, levando a uma neoplasia 

denominada nefroblastoma (tumor de Wilms). 

Também é comum observar nesses pacientes 

alterações geniturinárias, atraso mental (síndrome de 

WARG) e ataxia cerebelar (síndrome de Gillespie). 

Além das condições anteriormente citadas, 

outras podem estar associadas à aniridia, como: 

•Fotofobia, que pode levar à cefaleia; 

•Nistagmo; 

•Glaucoma; 

•Catarata; 

•Queratopatia; 

•Deslocamento da retina; 

•Mácula; 

•Desordens do nervo óptico. 

 

A aniridia afeta de 1:40.000 a 1:100.000 

indivíduos nascidos vivos, acometendo ambos os 

sexos igualmente. A aniridia esporádica ocorre em 1 

a cada 3 casos desta condição. 

A confirmação do diagnóstico é alcançada 

por meio do teste genético. 

Quando a criança é diagnosticada com 

aniridia, alguns cuidados devem ser tomados, como 

controle oftalmológico regular, ultrassonografia 

regular dos rins e acompanhamento terapêutico 

especializado em crianças deficientes visuais. 
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Pode também existir em paralelo com outras 

alterações sistêmicas relacionadas com os rins e com 

atraso mental. É uma doença congênita e hereditária. 

Transmite-se a 50% dos descendentes de uma forma 

autossômica dominante. A fim de possibilitar a 

identificação precoce da doença e propiciar o 

tratamento, viabilizando a cura mais rapidamente. 

Diante do exposto requeremos ao Governo 

do Estado através da Secretaria de Estado da Saúde 

estude a possibilidade de criar um Programa de 

Prevenção da Saúde à Doença de Aniridia. O Estado 

através do Sistema Único de Saúde, o Programa de 

Prevenção da Saúde a Doença de Aniridia, deverá ter 

avaliações médicas periódicas, a realização de 

exames clínicos e laboratoriais, assim como 

campanhas anuais de orientação, prevenção e 

tratamento. O Estado deverá estabelecer cooperação 

técnica com os Municípios na realização dos exames. 

A presente Indicação visa criar mecanismos 

de informação à população, alertando para os riscos 

desta doença. 

 

Palácio Domingos Martins, 02 de fevereiro 

de 2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

73 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 073/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO, no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174,do Regimento Interno, da 

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 1096/2017, para que o 

Governo do Estado através da 

Secretaria de Estado da Educação 

realize a construção de uma Quadra 

Poliesportiva na comunidade de 

Mundo Novo, no terreno ao lado da 

Igreja Católica, localizado no 

município de Rio Novo do Sul. 
 

Senhor Governador, 
 

Diante de um país em que os problemas 

sociais são a principal preocupação dos governantes, 

tem o dever de exercer a responsabilidade social, 

principalmente no que tange à democratização do 

acesso ao esporte e ao lazer para a infância e a 

adolescência. Tais conceitos estão presentes no artigo 

227 da Constituição Federal, no artigo 4º do Estatuto 

da Criança e do Adolescente e na Carta dos Direitos 

da Criança no Esporte – Avignone. Fazer e produzir 

esporte é gerar mais saúde, mais equilíbrio. E é, 

principalmente, um importante instrumento para 

capacitar pessoas a ingressarem, construtivamente, na 

sociedade. 

A construção de uma quadra poliesportiva 

vai ser de fundamental importância para os jovens da 

comunidade de Mundo Novo, Rio Novo do Sul, pois 

ela vai atender à comunidade local, suprindo os 

anseios dos alunos, 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 criança, o adolescente e o jovem são partes 

fundamentais do processo de desenvolvimento de 

qualquer nação ou comunidade. Em nossos dias, o 

complexo quadro oriundo do modo de vida moderno 

e das graves fraturas sociais com as quais estamos 

convivendo afeta diretamente à vida e o 

desenvolvimento dessas gerações de crianças, 

adolescentes e jovens.  

No enfrentamento dessa realidade, o esporte, 

o lazer, a educação e as manifestações culturais se 

apresentam como um contraponto capaz de interferir 

na dura realidade de exclusão social e de falta de 

oportunidades, apontando alternativas para a 

expressão e liberação de emoções negativas, 

proporcionando uma ocupação positiva e estimulando 

hábitos de vida mais saudáveis. Dessa forma, o 

esporte e o lazer constituem as principais estratégias 

deste projeto, utilizadas como ferramentas para criar 

situações favoráveis no trabalho com crianças, 

adolescentes e jovens, por seus elevados significados 

sociais capazes de desenvolver socialização, 

cooperação, saúde e consciência cidadã.  
Com ênfase no lúdico, o esporte e o lazer 

tornam-se um poderoso fator de coesão social, 

proporcionando a esses jovens o sentimento de 

pertencer a um grupo. A visão de esporte e de lazer 

que permeia a Quadra Poliesportiva traz a prática de 

atividade física, esporte e do lazer conjugados com o 

desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e dos 

jovens no intuito de ensinar técnicas esportivas, 

hábitos de vida saudáveis, agregados à transmissão 

de valores, boa utilização do tempo livre e prevenção 

contra influências nocivas da vida moderna, tais 

como o sedentarismo, o uso de drogas, o abuso no 

uso de medicamentos, a marginalização, a 

prostituição infantil, o alcoolismo e a violência. 

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.  
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É uma alternativa de esporte e lazer para os 

que residem na Comunidade de  Mundo Novo. Dessa 

forma, a relação dos jovens com a comunidade  será 

mais interativa e as pessoas perceberão que esse 

espaço também é deles e, como tal, precisa ser 

cuidado.  

Pelo exposto, vem à presença de Vossa 

Excelência solicitar apoio no sentido de atender a 

reivindicação contida nesta Indicação, que é uma 

solicitação da comunidade, dos Vereadores de Rio 

Novo do Sul Nei Castelari e Carlinhos Galão e desta 

deputada.  

 

Palácio Domingos Martins, em 22 de janeiro 

de 2018. 

 

LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual-PMDB 

 

74 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 074/2018 
 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada Estadual LUZIA TOLEDO no 

uso de suas atribuições regimentais contidas nos 

Artigos 141 e 174, 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 nº 997/2016, para que O 

Governo do Estado determine a 

Secretaria Estadual de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca, 

a implantação de antena de 

retransmissão de sinal de telefonia 

móvel e Internet 3G, na comunidade 

de Carangolas, localizada no 

município de Ibatiba. 

 

Justifica-se tal solicitação devido ao 

crescimento econômico oriundo da agricultura 

familiar através da cultura do café e outros.  

A referida falta de sinal de celular prejudica 

os negócios das famílias ali instaladas, e das 

empresas que tem propiciado o desenvolvimento 

econômico e geração de renda, não permitindo o 

acesso a bancos, comunicação e tecnologias 

modernas, oferecidas pela internet.  

O Serviço de telefonia móvel é necessário e 

de fundamental importância para o homem no 

campo, melhorando o desenvolvimento às 

comunidades rurais acima citadas, incentivando a 

venda de seus produtos e vai incentivar a geração de 

novas oportunidades de rendas para as famílias que 

ali habitam e produzem. 

Hoje um dos fatores que mais atravancam o 

desenvolvimento do homem do campo é a falta de 

telefonia móvel no meio rural. Uma significativa fatia 

da população ainda não tem acesso à telefonia móvel. 

No futuro o acesso aos meios avançados de 

comunicação e seus diferentes suportes tecnológicos, 

serão ainda mais relevantes. 

A presente indicação é uma reivindicação 

dos seiscentos habitantes, produtores rurais, do 

vereador eleito Roberto Luiz Chaves (Robertinho 

Magnético) e desta deputada. 

 
Palácio Domingos Martins, 24 de janeiro de 

2018. 

 
LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual- PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação as Indicações n.
os

 060/2018; 

061/2018; 062/2018; 063/2018; 064/2018; 065/2018; 

066/2018; 067/2018; 068/2018; 069/2018; 070/2018; 

071/2018; 072/2018; 073/2018 e 074/2018. 

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 
O SR. JAMIR MALINI – (PP) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Primeiro, parabenizo a 

torcida do Serra pela quinta vitória, não é, Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos? Peço ao Senhor 

Presidente a supressão da Fase das Comunicações 

para que pudéssemos adiantar os projetos em pauta. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Os Senhores Deputados que aprovam a 

solicitação do Senhor Deputado Jamir Malini, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Está suprimida a Fase das Comunicações.  

 
O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Primeiramente, parabenizo 

V. Ex.ª, o Senhor Deputado mais jovem desta Casa, 

mas que também está no cronograma de ficar cada 

vez mais experiente. Parabenizo e desejo a V. Ex.ª 

muita paz e muita saúde. Que Deus te proteja com 

um aniversário passando com seus amigos que 

militam pelo bem do Espírito Santo. 

Também homenageio o prefeito Ninho, de 

Dores do Rio Preto, que se faz presente a esta sessão. 

Ele, que tem feito uma gestão de excelência na região 

do Caparaó, no sul do Estado, no município que 

contempla uma das regiões mais belas, com o Pico da 

Bandeira, no município de Dores do Rio Preto. Além 

de muita transparência para com seus munícipes, ele 
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tem conduzido sua gestão com muito zelo pelo 

dinheiro da população. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

75 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 075/2018 

 

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 Esportiva da 

EEEFM Profa. Maria Olinda de O. 

Menezes – Bairro Cidade 

Continental, Serra/ES. 

 

Sala das Sessões, em 07 de fevereiro de 

2018. 

 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual – PSB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal indicação tem por objetivo atender uma 

demanda da comunidade escolar, pois a escola possui 

aproximadamente 2074 alunos. 

Importante frisar, que a estrutura da escola 

não acompanha as necessidades atuais, e a construção 

da cobertura da quadra é imprescindível, pois 

praticam atividades físicas ao tempo. 

Portanto, com a cobertura da mesma o 

problema será sanado e devidamente resolvido.  

 

76 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 076/2018 
 

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: 

 

- Ampliação de duas salas de aula na 

EEEF Carapebus, Serra/ES. 

 

Sala das Sessões, em 07 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 ampliação de duas salas de aula, uma 

vez que aumentou a demanda de alunos. 
 

77 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

INDICAÇÃO N.º 077/2018 
 

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: 
 

- Reforma da rede elétrica e 

calçamento da quadra esportiva da 

EEEF Antonio Engrácio da Silva – 

Bairro Feu Rosa, Serra/ES. 
 

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 

2018. 
 

BRUNO LAMAS 

Deputado Estadual – PSB 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Tal indicação tem por objetivo atender uma 

demanda da comunidade escolar, pois a escola possui 

aproximadamente 1.300 alunos. 

Importante frisar, que as reformas são 

necessárias, devido o calçamento da quadra ter 

cedido e a rede elétrica antiga. 

Portanto, com a reforma o problema será 

sanado e devidamente resolvido.  
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Em votação as Indicações n.
os

 075/2018; 

076/2018 e 077/2018.  

Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

78 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 078/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

CONSIDERANDO a solicitação do prefeito 

municipal de Barra de São Francisco Alencar Marim, 

através da Superintendência Municipal de Trânsito, a 

este Gabinete Parlamentar, para que busquemos, 

junto aos órgãos competentes meios para a realização 

de recapeamento asfáltico nas principais avenidas do 

município; 

 

CONSIDERANDO que as principais 

avenidas de Barra de São Francisco se encontram em 

estado degradante, com muitos buracos ocasionados 

pela ação do tempo e das fortes chuvas que atingiram 

o município. Desta maneira o bom e correto tráfego 

de veículos fica prejudicado, colocando em risco os 

motoristas e pedestres que se utilizam as vias; 

 

O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO 

DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as 

formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso 

VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um 

apelo no sentido de que se viabilize O 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS 

AVENIDAS  CASTELO BRANCO, JONES DOS 

SANTOS NEVES E PREFEITO MANOEL 

VILÁ, principais avenidas do município de Barra de 

São Francisco. 
 

Por tudo o que foi exposto e tendo em vista 

que é direito da população poder contar com a correta 

infra-estrutura, ou seja, que atenda às suas 

necessidades, como por exemplo, vias sem buracos, 

ou então consertadas permanentemente, reforçamos 

nosso pedido e renovamos nossos votos de estima e 

consideração. 
 

Palácio Domingos Martins, 07 de fevereiro 

de 2018. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual 

 
79 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 079/2018 

 
Senhor Presidente: 

 
CONSIDERANDO a solicitação dos 

vereadores Manoel Pururuca e Obedes Ribeiro, 

juntamente com o ex-prefeito Edinho Benfica, a este 

Gabinete Parlamentar, para que busquemos, junto a 

esta secretaria, solução para a construção de pontes 

no interior do município de Alto Rio Novo; 

 
CONSIDERANDO que tal solicitação busca 

incentivar a agricultura familiar e tendo em vista que 

os  locais são importantes vias de escoação de 

produtos agropecuários: 

 
O DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO 

DOS ANJOS, na forma de indicação e cumprindo as 

formalidades fundamentadas pelo artigo 141, inciso 

VIII e artigo 174 do Regimento Interno da 

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

solicita a V. Exa. que seja encaminhado ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Sr. PAULO CÉSAR HARTUNG, um 

apelo no sentido de que se viabilize A 

CONSTRUÇÃO DE PONTES NO MUNICÍPIO 

DE ALTO RIO NOVO, sendo: 

 

- PONTE SOBRE O CÓRREGO RIO 

NOVO (próximo a propriedade de Admilson Rosa 

Lima), com extensão aproximada de 7 metros; 

- PONTE SOBRE O CÓRREGO RIO 

NOVO (próximo a propriedade de Adimar Pires 

Vargas), com extensão aproximada de 8 metros; 

- PONTE SOBRE O CÓRREGO RIO 

NOVO (próximo a propriedade de Nilson Monteiro 

da Veiga), com extensão aproximada de 8 metros; 

- PONTE SOBRE O CÓRREGO DIVINO 
(próximo a propriedade de Aldo Soares), com 

extensão aproximada de 8 metros; 

 

Por tudo o que foi exposto e tendo em vista a 

maior segurança e tranquilidade dos que por ali 

transitam, reforçamos nosso pedido e renovamos 

nossos votos de estima e consideração. 

 
Palácio Domingos Martins, 07 de fevereiro 

de 2018. 

 
ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual – PSD 
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Os Senhores Deputados que as aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 

 

80 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 080/2018 

 

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: 

 

AQUISIÇÃO DE 01 (UM) 

DESCASCADOR METÁLICO 

CONJUGADO PARA 

BENEFÍCIO DO CAFÉ PARA 

ATENDER A APPPFALTNNV – 

Associação de Pequenos 

Produtores Familiares 

Assentamento Luiz Taliuly Neto 

Nova Vida, localizada no 

município de Guaçuí.  

 

Palácio Domingos Martins, em 15 de 

fevereiro de 2018. 

 

PASTOR MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual - PSDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A aquisição deste equipamento permitirá 

melhorar a capacidade de atendimento da Associação 

a seus associados, permitindo melhoria na qualidade 

dos produtos e na geração de mais produção e renda, 

o planejamento realizado é para atendimento de 100 

famílias na pilagem de café.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

81 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 081/2018 

 

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:  

 

- Encaminha Indicação ao 

Governador do Estado, para 

pavimentação do trecho de 

aproximadamente 2 km (dois 

quilômetros) de uma estrada pública 

localizada dentro do Parque Nacional 

do Caparaó (PARNA-CAPARAÓ). 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O objetivo desta proposição é a 

pavimentação do trecho de aproximadamente 2 km 

(dois quilômetros) de uma estrada pública localizada 

dentro do Parque Nacional do Caparaó (PARNA-

CAPARAÓ), essa demanda é de suma importância, 

pois contribuirá para o desenvolvimento do 

Ecoturismo e Agroturismo na Região do Caparaó 

Capixaba. 

A pavimentação solicitada faz-se necessária, 

pois hoje tal trecho se encontra muito deteriorado, 

por causa das intempéries. Além de garantir a 

trafegabilidade ao longo do ano, a pavimentação 

possibilitará um aumento das visitas ao PARNA-

CAPARAÓ que em 2017 na sua portaria localizada 

no lado capixaba recebeu 12.000 (doze mil) visitantes 

aproximadamente e 4.000 (quatro mil) automóveis de 

passeio. 

Assim, demonstrados os motivos que 

nortearam a presente proposição em favor do 

desenvolvimento de toda a Região do Caparaó e do 

Estado do Espirito Santo, e considerando o relevante 

interesse público da mesma, é que solicito o concurso 

dos Nobres Colegas à aprovação da mesma. 

 

Sala das Sessões, em 09 de fevereiro de 

2018. 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Indicação n.º 081/2018.  

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

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

 

82 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

INDICAÇÃO N.º 082/2018 

 

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, aprovado pela Resolução nº 

2.700/2009, que seja encaminhada ao Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado do Espírito Santo 

através do Senhor Chefe da Casa Civil a seguinte 

INDICAÇÃO:  

 

Por intermédio da Secretaria de 

Estado da Segurança Pública e 

Defesa Social - SESP, considerando 

a segurança e o bem estar social, 

respeitosamente solicito a apreciação 

da viabilidade de instalação de 

câmeras de videomonitoramento, 

integradas com a CIODES, nos 

pontos de ônibus de maior circulação 

de usuários de transporte coletivo 

e/ou com maior registro de 

ocorrência de roubos e furtos na 

Grande Vitória/ES.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

Em decorrência do alto número de furtos e 

roubos nos pontos de parada de ônibus nos 

municípios da Grande Vitória, encaminho a presente 

indicação solicitando a viabilidade de instalação de 

câmeras de videomonitoramento nos pontos com 

maior circulação de usuários de transporte coletivo 

e/ou com maior registro de ocorrência de roubos e 

furtos na região citada. 

A tecnologia tem se tornado uma forte aliada 

da segurança pública em todo o país, sendo as 

câmeras de videomonitoramento uma ferramenta 

eficaz no auxílio a prevenção da violência e na 

solução de crimes no nosso Estado, portanto, é justo 

adotar uma estratégia que garanta a segurança do 

cidadão que utiliza o transporte público que, por 

vezes, se torna vulnerável a ação de criminosos 

enquanto aguarda o coletivo. Vislumbramos ainda a 

proteção das mulheres que são vítimas frequentes 

nesses locais.  

Por fim, prezando pela segurança dos 

usuários do transporte coeltivo e a eficiência na 

solução dos crimes, acreditamos na aplicabilidade da 

medida solicitada e almejamos o atendimento desta 

indicação. 

Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 

2018. 

 

EUCLÉRIO SAMPAIO 

Deputado Estadual – PDT 

Presidente da Comissão Defesa do Consumidor e 

Contribuinte 

Vice-Presidente da Comissão de Segurança 

Membro efetivo da Comissão de Finanças 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – 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 indicações. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Passamos à Fase da Ordem do Dia. 

1. Discussão única, nos termos do art. 66, § 

6.º, da Constituição Estadual, do veto total aposto 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. 

Publicado no DPL do dia 17/10/2017. Mensagem de 

Veto n.º 412/2017, publicada no DPL do dia 

07/02/2018. Parecer n.º 02/2018, da Comissão de 

Justiça, pela manutenção do veto total. 

Em discussão o veto. (Pausa)  

Encerrada a discussão. 

Em votação. 

O painel está aberto para votação. 

 

(Procede-se ao registro dos votos) 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Qual é o item da 

pauta? 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – É o item 1. O painel está aberto para 

votação.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

V. Ex.ª não leu que é o meu veto. Quero encaminhar 

o veto. Senhor Presidente, estou aqui atento para 

encaminhar o veto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Como somos um Plenário democrático, 

concedo a palavra a V. Ex.ª para encaminhar a 

votação. Mas o painel já está aberto. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Logo após a fala do 

Senhor Deputado Euclério Sampaio, peço a V. Ex.ª 

recomposição de quorum, por gentileza. 
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – V. Ex.ª está com a palavra, Senhor 

Deputado Euclério Sampaio.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Passar o trator desse jeito não, não é, Senhor 

Presidente?! A família tem que, pelo menos, ser 

respeitada nesta Casa, e eu sei que V. Ex.ª respeita 

muito bem.  

E depois dizem que são artistas... Queria que 

colocassem na tela as fotos do que eles chamam de 

arte.  

Senhor Presidente Deputado Erick Musso, 

que é um democrata, quero falar sobre limites 

constitucionais da liberdade artística. Sou a favor da 

arte, mas se vocês, que se dizem artistas, falam que 

isso é arte, vocês vão me perdoar! Tenho filho e 

tenho neto, mas pornografia travestida de arte não é 

arte. Quais são os limites constitucionais? Trata-se de 

um tema complexo para o qual as cortes 

constitucionais... 

Senhor Presidente, estou encaminhando 

como autor. São dez minutos! 

Tema constitucional, quando demandadas em 

diversos casos precisam estabelecer critérios para 

separar o conceito de arte da prática, de ato que 

configure ato ilícito ou agressão a terceiros. Temos o 

art. 233: Praticar ato obsceno em lugar público, ou 

aberto ou exposto ao público. Justamente esse ponto. 

E, muitas vezes, uma tênue linha entre arte e ilícito é 

um dos temas mais debatidos no momento. Nunca fui 

nem sou contra a arte. Sou contra... Vai passando as 

outras fotos.  

Daqui a pouco vão dizer que o estupro de 

vulnerável no sábado no Morro do Moreno, Senhor 

Deputado Da Vitória, é arte também. Safadeza é 

safadeza. Arte é arte.  

Quero abrir também o art. 226 da 

Constituição. A família é prioridade na Constituição 

Estadual. E quando se bota a família em último lugar, 

que sociedade é esta, Senhor Deputado Freitas, que 

não privilegia a família?  

Agora quero falar da teoria marxista. Alguém 

aqui conhece a teoria marxista? Doutor Nelson? Qual 

é o ponto base dela? É a destruição da família, é 

avacalhar tudo para os imorais imperarem e é isso o 

que está acontecendo. Começaram de mansinho. 

Podem vaiar. Vocês não me assustam, não. A minha 

preocupação é com a família, com as crianças. Se 

vocês são a favor de pedofilia, zero para vocês.  

Isso é arte, Senhor Presidente, fazendo gestos 

obscenos da galeria? São uns animais travestidos de 

artistas. Fazendo gestos obscenos. Olha lá, mostrando 

a bunda, Senhor Presidente! Tem que ser preso, 

Senhor Presidente. V. Ex.ª não vai dar ordem de 

prisão, não, Senhor Presidente?  
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Amaro Neto) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Queria dar a ordem para tirar aquele 

cidadão.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Esse animal tem que ser preso, Senhor Presidente. 

Tem que ser preso. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Queria pedir à Assessoria Militar da 

Assembleia Legislativa que retire esse cidadão que 

tirou a roupa dentro do Plenário e coloque fora das 

dependências. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

A lei é clara: art. 233. Se esta Casa não cumprir a lei, 

Senhor Presidente... 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – Senhor Deputado Euclério Sampaio, 

peço a V. Ex.ª que me deixe falar.  

Peço à Assessoria Militar da Assembleia 

Legislativa que retire esse cidadão do Plenário. Pode 

retirar e, se fizer força, que dê voz de prisão. Pode 

retirar, por respeito ao Parlamento. Estamos, de uma 

forma democrática, debatendo um projeto. Pode 

retirar.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Vou respeitar, Senhor Presidente, o voto de todos os 

parlamentares, Senhora Deputada Janete de Sá. 

Agora, chegar aqui, tirar a roupa, querer mostrar os 

testículos e as nádegas?  

Senhora Deputada Luzia Toledo, esses são os 

artistas que estão defendendo o veto do governador? 

Parabéns, governador! Parabéns, Senhora Deputada 

Luzia Toledo! É isso que não podia aqui.  

Quero dizer mais: muitos esquerdistas, na 

América, vieram a crer na ideia de noção marxista de 

que a família tradicional era opressiva por natureza. 

Então, têm necessidade, Senhora Deputada Eliana 

Dadalto, de destruir a família tradicional. 

A família é a base de tudo neste país e neste 

mundo. Não podemos compactuar com a violência 

com uma criança. Cadê a foto da criança tocando o 

nu? Vou me conformar com isso? Quero arte. Quem 

aqui não tem criança pequena, Senhores Deputados 

José Esmeraldo e Amaro Neto? V. Ex.
as 

têm crianças 

pequenas. Quem deixaria uma criança tocar um 

homem pelado?  

Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos, sou a 

favor da arte, sim, mas não sou a favor desses 

excessos burlando a lei. Isso não pode existir no 

nosso estado. Entendeu? Não me preocupa, não. 

Sabem por que, Senhores Deputados? Minha posição 

não é por causa de votos, de igreja. É a minha 

consciência. Tenho filho pequeno, Senhor Deputado 
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Da Vitória; tenho neto. Fui criado sob um sistema 

rígido onde a família vinha em primeiro lugar.  

Se o governador veta e diz que cresceu 

assim? Não sei como cresceu. Quero dizer, Senhor 

Deputado Freitas, que cresci com meus pais me 

ensinando e me corrigindo quando errava porque a 

família estava em primeiro lugar. Entendeu?  

Quero pedir a V. Ex.
as

,
 

neste caminho - 

rodem o vídeo - que votem não ao veto para que esta 

Casa possa demonstrar, Senhores Deputados Padre 

Honório, Freitas, Da Vitória, Marcos Bruno, que a 

família continua em primeiro lugar. Senhor Deputado 

Rodrigo Coelho, V. Ex.ª também tem criança 

pequena. A família vem em primeiro lugar e 

devemos, sim, defender a instituição da família e as 

nossas crianças.  

Obrigado, Senhor Presidente. Não tomarei 

todo o tempo não. Agradeço a V. Ex.ª a condução 

brilhante desta sessão. 

 
(Registram presença os Senhores 

Deputados Pastor Marcos Mansur, 

Sandro Locutor e Theodorico 

Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO 

– PMDB) – O painel está aberto para votação. 

Os Senhores Deputados que votarem SIM, 

mantêm o veto; os que votarem NÃO, rejeitam. 

(Pausa) 
Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Freitas, enquanto o painel está aberto para votação.  

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, gostaria de encaminhar. Gostaria de que 

os nobres colegas, deputados e deputadas, 

aguardassem o encaminhamento. É importante 

podermos fazer o encaminhamento para clarear mais 

a possibilidade de votar SIM ou de votar NÃO. 

Estamos diante de uma situação tão difícil para nós 

que prezamos pela família, para nós que achamos que 

o país está em um descaminho tão grande, que está 

invertendo os valores das famílias. Penso que 

precisamos ter um pouco mais de paciência. 

Precisamos esperar o encaminhamento.  

Gostaria que voltassem na primeira foto. 

Olhem que absurdo! Isso está sendo apresentado nas 

universidades federais do nosso país. Está aí o 

descaminho. Segure um pouco nesta foto. Está aí o 

descaminho. 

Preparamos os nossos filhos para chegarem à 

universidade, de preferência à Universidade Federal, 

que subentende ser de mais qualidade, de mais 

princípios, de mais valores. Às vezes, estamos 

trabalhando e não sabemos que os nossos filhos estão 

diante de uma cena dessas, dentro de uma 

universidade federal.  

Um cidadão branco pinta uma menina de 

negro e urina nela. Isso afronta. Isso agride as 

famílias, as pessoas que zelam pelos bons princípios, 

pelos valores. Peço a todas as pessoas que estão neste 

plenário... Percebo que tem uma grande camada que 

apoia os princípios da família, a maior instituição que 

tem nesta Terra. Quem estabelece princípios e 

valores nos filhos é a família. Nós, pais, precisamos 

ter autonomia sobre os nossos filhos e tudo o que se 

pede com esta dita cultura que querem colocar goela 

abaixo aqui hoje é que os pais e as mães não tenham 

mais a interferência, a liderança sobre os filhos. Está 

equivocado. É tudo o que a Rede Globo quer e não 

podemos aceitar. 

Não podemos aceitar esta cultura do homem 

nu, quente, com crianças passando a mão neles. Não 

podemos aceitar esta defesa da cultura que faz gestos 

obscenos para o Plenário e para os senhores. Não 

podemos aceitar. Isso não pode nos atingir. 

Queremos que tenha legalidade nas discussões, que 

tenha sensibilidade, que tenha respeito. E para se ter 

respeito, tem que se dar o respeito; senão, não pode 

ser. 

Tem muitos no plenário que se dizem 

cristãos e que zelam pela família, pela autoridade de 

pai e de mãe, pela hierarquia de que nós que temos 

que passar os princípios e os valores para os nossos 

filhos. Precisamos catequizar os nossos filhos e não o 

mundo, do jeito que querem. Aqui quem fala para os 

senhores tem pai, tem mãe, tem seis irmãos, tem uma 

esposa, tem vinte e sete anos de casado, tem quatro 

filhos, e os filhos têm que seguir o exemplo de uma 

família cristã, de uma família de princípios e os 

princípios lá em casa quem coloca é pai e mãe. Os 

meus filhos, com a graça de Deus, não irão nisso não, 

em lugar nenhum, porque têm os princípios dentro de 

casa. Acredito que quem preza pelo modelo cristão, 

quem vai à igreja e professa uma fé cristã, não é a 

favor disso, não. 

Portanto, encaminho pelo voto não, contra 

esse malfadado veto. O que o governador pensa não 

tem que ser necessariamente o que penso. Penso 

diferente do que o Governo pensa e, portanto, voto 

NÃO e encaminho voto NÃO. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Senhores Deputados, o painel está aberto 

para votação. Peço aos Senhores Deputados e 

Senhoras Deputadas que estão em plenário que 

profiram os seus votos. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (PDT) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Ele vai votar, Senhor 

Presidente. Depois quero declarar voto. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Quero declarar voto. 



81 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Vou encerrar a votação. 

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Depois quero declarar voto. 

 

O SR. PASTOR MARCOS MANSUR - 

(PSDB) – Senhor Presidente, pela ordem! 

Justificativa de voto depois. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Senhor Deputado Euclério Sampaio, 

Freitas, Pastor Marcos Mansur, Da Vitória, Eliana 

Dadalto, Gilsinho Lopes e Esmael de Almeida irão 

justificar o voto.  

Falta algum deputado para proferir o voto? 

(Pausa) 

Os Senhores Deputados Sergio Majeski, 

Sandro Locutor e Luzia Toledo querem justificar o 

voto.  

O Senhor Deputado Marcos Bruno vai se 

abster? (Pausa)  

Pelo Regimento Interno não vale, Excelência. 

A não ser que V. Ex.ª se ausente. Ainda não apareceu 

para mim.  

Vou proclamar o resultado. 

Encerrada a votação. 

 
(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não vota o Senhor 

Deputado Hudson Leal) 

 
(Votam SIM os Senhores Deputados 

Almir Vieira, Amaro Neto, Dary 

Pagung, Doutor Hércules, Eliana 

Dadalto, Enivaldo dos Anjos, Jamir 

Malini, Janete de Sá, José Esmeraldo, 

Luzia Toledo, Marcelo Santos, 

Marcos Bruno, Nunes, Raquel Lessa, 

Rodrigo Coelho, Sandro Locutor e 

Sergio Majeski; votam NÃO os 

Senhores Deputados Bruno Lamas, 

Da Vitória, Esmael de Almeida, 

Euclério Sampaio, Freitas, Gilsinho 

Lopes, Padre Honório, Pastor Marcos 

Mansur, e Theodorico Ferraço) 

 
Votaram SIM dezessete Senhores Deputados; 

nove NÃO; e uma abstenção do Presidente. 

Fica mantido o veto. 

Comunique-se ao governador. 

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Deputados da base do 

Governo se acovardaram, correram do pau. Essa é a 

verdade. Não tiveram coragem de vir ao plenário. 

Votei SIM porque sou da base do governo e acabou. 

Não tenho medo de cara feia, não. Meu voto não é 

vendido, não. Agora, o que não pode é gente que 

estou vendo no painel, de vermelho, que ficou 

debaixo da cama, escondido porque não teve 

coragem de vir votar. Tinha que vir votar. Depois 

está no governo... É bom que o governador saberá 

exatamente quem são esses. Não pode o camarada 

querer fazer média, tem que ser homem. Deputado 

tem que ter moral, chegar e votar SIM ou NÃO. Não 

pode se abster não. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Freitas, o primeiro para justificar voto. 

 
O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Só quero dizer ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo que sou da base do 

governo e votei NÃO, com convicção.  

 
O SR. FREITAS – (PSBB) – Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, parabenizo os dois deputados da base do 

Governo que declararam, um que votou SIM e outro 

que votou NÃO. Nem todos da base do Governo têm 

a mesma coragem do Senhor Deputado Gilsinho 

Lopes, o que deixa claro para vocês a ditadura que 

está estabelecida no Espírito Santo.  

Nessa mesma matéria, quero dizer em alto e 

bom tom, da coerência do voto do Senhor Deputado 

Sergio Majeski, o único parlamentar que votou 

favorável à matéria, quando de sua tramitação. E ela 

ainda não estava recheada desses exemplos e dessas 

ilustrações que trouxemos hoje. O Senhor Deputado 

Sergio Majeski, coerente que foi, repetiu, votou a 

favor da matéria e votou hoje a favor do veto.  

Agora, os outros votos, fico questionando. O 

que mudou? O que mudou, sendo que essa matéria 

tramitou e teve um voto favorável e vinte e nove 

contrários? Estávamos em trinta deputados, hoje não 

estamos em trinta deputados. Mostra que existe uma 

ditadura, um governo ditatorial que trabalha os 

deputados e, se não votarem de acordo com o 

governo, terão retaliação, perda de cargos, não serão 

pagas as emendas, a meu exemplo, que tenho emenda 

para o hospital maternidade que não é paga porque 

não posso fazer o que o governo quer.  

Fui eleito para vir para esta Casa para ter 

coerência, isonomia e independência. Se depender de 

vir para votar de acordo com o que o governo quer, é 

melhor não vir, é melhor fazer outras coisas que 

tenho para fazer. 

Tenho que votar de acordo com minha 

consciência, que, neste momento, pediu para me 

posicionar contra essa matéria. Minha consciência, 

quando da tramitação, pediu para eu votar contra essa 

matéria. E peço ao Espírito Santo, se - Deus o livre - 

chegar uma peça dessas, dessa aberração chamada 

cultura, que possamos não ir, que abominemos do 

nosso meio. Isso não faz bem ao Brasil; não faz bem 

às nossas crianças; não faz bem à educação do nosso 
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país. Essas coisas que estão levando o país para o 

fundo da vala, fazendo-o perder a direção e o senso 

do que é legal. 

Ficamos estarrecido com uma situação 

dessas, mas não podemos perder a coerência e o 

diálogo. Tem muita gente que tem como recuperar, 

tem muito o que recuperar. Sei que está faltando 

muito a presença de Deus. Está faltando muito Deus 

na vida das pessoas. 

Quando falamos de corrupção, meus caros 

amigos, não é somente no alto degrau da política, a 

corrupção está em todos os lugares, em todos os 

lugares. E tem gente que professa o tempo todo e está 

esperando uma oportunidadezinha para se corromper. 

Temos que manter a firmeza. O desafio é cada um de 

nós se manter firme porque o que vemos no nosso 

entorno é isso. Mantermo-nos firmes na educação dos 

nossos filhos, querer ver o celular deles, o que andam 

acessando; dialogar com eles para não permitir que 

estejam enfraquecidos para virarem reféns dessas 

situações todas, que não são drogas, mas é como se 

fossem.  
É pior que droga, é um vício que faz 

acontecer o que aconteceu diante de todos nós e, 

mesmo acontecendo diante de todos nós, ainda houve 

dezesseis ou dezessete votos válidos a favor disso. 

Porque nada mais é do que isso: tirar a roupa e 

mostrar para o Plenário e tirar a roupa e deitar na 

antessala da Assembleia Legislativa dizendo que é 

cultura, para mim, é tudo a mesma coisa. 

Não adianta me indignar com o cara que 

mostrou a bunda na galeria e não me indignar com o 

que está passando. Acho que é tudo a mesma coisa. O 

cara só fez aqui o que é normal por aí afora, o que 

está para acontecer no estado do Espírito Santo daqui 

a pouco, quando essa lei for sancionada e eles 

puderem chegar ao Espírito Santo. 

Meu povo, precisamos muito de coerência e 

do temor de Deus. Tenho dito. Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Sandro Locutor. 

 
O SR. SANDRO LOCUTOR – (PROS) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, lideranças que nos acompanham das 

galerias da Assembleia Legislativa, você, amigo 

telespectador, que nos acompanha pela TV 

Assembleia, pela TV Educativa e pelos demais canais 

que nos levam aos mais variados rincões do Espírito 

Santo. 

Lamentável o ato que aconteceu aqui. Quero 

dizer aos artistas que a falta de respeito desse cidadão 

certamente não condiz com o que todos representam. 

Falta de respeito para com esta Casa, para com vocês, 

artistas. Acho que manifestação cabe em todo lugar, 

de forma coerente, prudente e respeitosa. Então, a 

postura desse cidadão, realmente...  

Parabenizo o Senhor Presidente Erick Musso 

pela postura, enalteço a cobrança do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio, no ato, para que se 

tomasse uma decisão.  

Queremos dizer da justificativa do meu voto 

SIM. Aqui temos lideranças religiosas que merecem 

todo respeito deste parlamentar. Mas quando fui 

eleito, e já estou aqui em segundo mandato como 

legislador - fui vereador em Cariacica também como 

legislador -, não posso pecar pela incompetência. A 

população, quando me manda para cá como 

deputado, não me manda para cá para dizer se tenho 

coragem de A, de B ou de C, de ser situação ou de ser 

oposição. Mas me manda para cá para cumprir a 

legislação. Para cumprir o que diz a lei.  

Infelizmente o projeto ora apresentado, 

apesar de seu mérito ser excepcional, ter argumentos 

de ambos os lados, não é matéria para esta Casa. É 

matéria a ser decidida, mais uma vez, pelo Congresso 

Nacional. É matéria a ser decidida em âmbito federal. 

Fere a Constituição e eu não representaria 

condignamente o Espírito Santo se votasse uma 

matéria que é totalmente inconstitucional.  

Não cabe a esta Casa legislar, assim como 

sobre tantas outras mazelas que estão tramitando pelo 

Brasil, como o fatídico auxílio-moradia. Trazer para 

esta Casa para decidirmos, Senhora Deputada Luzia 

Toledo, não é incumbência nossa, não temos 

competência para isso. 

E como, em discussão nacional, temos 

travado, está no Congresso Nacional, sobre a PEC n.º 

47/2012, para que traga mais poder de decisão para 

as Assembleias Legislativas, para que, sobre temas 

assim, possamos até ter o poder de decidir aqui. 

Mas quero dizer que tenho relação com todos 

os segmentos da sociedade. Tenho relação com 

artistas e com a população religiosa. Se forem ao meu 

gabinete hoje, verão que cerca de cinquenta ou 

sessenta por cento da minha assessoria é voltado ao 

segmento cristão. Mas eu, enquanto representante de 

fiscalizar e legislar, representante da população, não 

posso votar matéria inconstitucional. E, infelizmente, 

não compete a esta Casa legislar sobre esse fato. 

Portanto, não venho aqui para criticar 

ninguém que votou SIM ou que votou NÃO. Venho 

aqui para dizer à população capixaba que não fujo de 

tema nenhum. Já votei aqui matérias contrárias 

sozinho; contra o Ministério Público, por quem tenho 

um carinho especial; contra o próprio Poder 

Judiciário. Fiz esclarecimentos e alertas sobre temas 

importantes que, se votássemos, teríamos problemas, 

como ficou evidenciado que tivemos problemas 

depois por causa da competência da legislação. 

Temos que fazer nossa mea-culpa. Tem 

argumento para ambas as partes. E por isso felicitei o 

Senhor Deputado Euclério Sampaio pela postura. 

Não pode um cidadão vir a esta Casa e fazer o que 

fez ainda há pouco. É um desrespeito total, e não é 

com os deputados, não, é com os colegas que 

estavam reivindicando legitimamente também.  
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Então, tenho que ter a coragem de vir a este 

microfone e dizer que essa matéria não é 

competência minha, apesar de ter alguns indicativos 

que divergem disso. Mas, constitucionalmente, o 

deputado também tem que dizer quando não é sua 

competência para votar. Não é competência da 

Assembleia Legislativa e sim do Congresso Nacional 

deliberar sobre esse tema.  

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

Agradeço a todos os demais colegas deputados e 

deputadas. Um abraço a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio; logo após, ao Senhor 

Deputado Da Vitória. 

 

O SR. DA VITÓRIA – (PDT) – Senhor 

Presidente, falarei do microfone de aparte mesmo, é 

muito rápido. Na verdade, quero cumprimentar V. 

Ex.ª e saudar todos que se fazem presentes neste 

Parlamento; o Senhor Deputado Euclério Sampaio, 

autor da proposta; e os artistas que visitam hoje este 

plenário.  

Aqui é o lugar do debate, Senhor Deputado 

Euclério Sampaio, um lugar onde ideias convergem e 

divergem.  

A minha opinião vai ao encontro do projeto 

de V. Ex.ª. Também discordo, precisamos ter ações 

nessa intensidade. Poderiam ser mais brandas. Mas 

respeito quem pensa diferente. Compreendo que o 

Parlamento muitas vezes teve interpretações nas 

áreas jurídica e legislativa quanto ao que seja 

constitucional e inconstitucional. Direito é uma 

discussão que não é exata. Às vezes, uma 

Procuradoria entende que é constitucional; outra, não. 

Acredito que realmente esse projeto de V. Ex.ª é 

constitucional, como já foi aprovado nesta Casa, e 

divirjo do governo do Estado. Podemos legislar, sim, 

mas tudo bem! O governo entendeu diferente.  

Para finalizar, a única coisa que quero deixar 

registrado é que não dá para aceitar que alguém 

invada o direito do outro. As pessoas podem vir a 

esta Casa, que não nos pertence. Estamos passando 

por aqui como mandatários. Esta Casa pertence ao 

cidadão capixaba, onde todo mundo tem o direito de 

vir, convergir e divergir. Só não pode vir fazer ato 

obsceno e desrespeitar o cidadão e os parlamentares 

que representam a sociedade. Tem que conduzir 

preso mesmo! Esses exemplos têm que ser 

registrados e têm que ser corretivos, porque invadir o 

direito do cidadão não pode ser feito. Ficar nu na 

Assembleia não pode! Não é desta forma que as 

pessoas vão convencer as outras, vão angariar apoio 

para conseguir as suas conquistas.  

Então, tirando esse fato, que foi isolado, já 

que a grande maioria reivindicou com educação, hoje 

foi um dia importante para que as pessoas 

manifestassem suas posições e os parlamentares 

defendessem as suas interpretações.  

Sempre me posicionei de acordo com a 

minha consciência. Hoje, apoiei V. Ex.ª porque 

entendo que o projeto de V. Ex.ª é pertinente, 

constitucional e realmente tem um serviço a prestar 

para a sociedade. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (PDT) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, inicialmente quero agradecer a esse povo 

que está na galeria, tanto de um lado como de outro, 

mas, principalmente, aos que apoiam à família. 

Sei que tem gente boa no meio dos que se 

dizem artistas, mas aquele que praticou esse ato 

obsceno e imoral depôs contra a categoria dos 

artistas.  

Quero agradecer a cada um dos Senhores 

Deputados que votaram NÃO: Bruno Lamas, Da 

Vitória, Esmael de Almeida, Freitas, Gilsinho Lopes, 

Padre Honório, Pastor Marcos Mansur, Theodorico 

Ferraço e eu.  

Fico triste, Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço, que deputados que se dizem religiosos, de 

igrejas, declararam voto contra o projeto e sumiram, 

fugiram. O que o povo pode esperar dessa espécie de 

parlamentar, Senhor Deputado Bruno Lamas? É 

difícil! Como diz o Senhor Deputado Marcelo Santos 

e S. Ex.ª concordará comigo: o direito não é uma 

ciência exata! Tem gente que diz que é 

inconstitucional. Defendo que é constitucional.  

No passado, nesta Casa, quando estávamos 

eu, a Senhora Deputada Luzia Toledo e os Senhores 

Deputados Marcelo Santos e José Esmeraldo, 

abolimos o voto secreto. Tínhamos que esperar 

primeiro por Brasília, mas abolimos porque era 

amoral, Senhor Deputado Rodrigo Coelho! Será que 

só é constitucional quando o governo quer, Senhor 

Deputado Amaro Neto?  

Tenho uma criança, tenho netos. Será que 

quem votou SIM, Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço, tem coragem de deixar um filho seu tocar 

em um homem, em um marmanjo barbudo e pelado? 

É muito fácil preservar as nossas famílias e deixar o 

povão à mercê!  

Saio desta Casa hoje, Senhor Deputado 

Freitas, triste e indignado, mas não derrotado, porque 

aprendi na minha vida que o derrotado é aquele que 

vota mal e escolhe mal, mas escolhi o melhor 

caminho, Senhor Deputado Rodrigo Coelho, escolhi 

o caminho da família, das crianças. 

Não sou contra arte, sou contra safadeza, 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço! Sou a favor da 

arte, sim! Agora, assim como arcarei com meu voto, 

cada um arcará com o seu voto, mesmo porque, 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, não pararei 

por aqui! Quem me conhece sabe que lutei durante 

anos para acabar com o pedágio, Senhor Deputado 
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Freitas, e se o pedágio está baixo é pela persistência 

da nossa luta e pela união do povo que entrou nesta 

Casa, Senhor Deputado Theodorico Ferraço. V. Ex.ª 

sabe disso.  

Não pararei, colocarei o projeto de novo, de 

novo e de novo, Senhor Deputado Esmael de 

Almeida, porque ainda acredito e continuarei 

acreditando que a família tem que estar em primeiro 

lugar, Senhor Deputado Padre Honório. Não 

podemos pregar uma coisa e viver outra. Não 

podemos! Isso não pode acontecer. 

O que aconteceu na galeria hoje foi 

simplesmente uma aberração.  

Parabenizo o Senhor Presidente Erick Musso, 

porque isso mostra que querem impor uma vontade, o 

extraordinário sobre o ordinário. O ordinário é uma 

família ordeira, não pornografia, cenas obscenas. Não 

é normal o que querem impor à força às nossas 

crianças nas escolas, aos adultos.   

O artigo 233 é claro: é crime! Porque você 

tem liberdade, você cometerá um crime, alegando: 

Não, tenho direito à liberdade? Não é assim, Senhora 

Deputada Eliana Dadalto. É questão de respeito à 

família. 

Sei que no final do ano, na época das 

eleições, muita gente colocará a aureolazinha na 

cabeça e sentará na primeira fileira da igreja, seja 

católico ou evangélico. Sei que vão, mas na hora, 

Senhor Deputado Dary Pagung, de defender essas 

mesmas famílias nesta Casa, se esquecem de tudo. 

O Rui Barbosa disse: Quem não luta pelos 

seus direitos não é digno deles, Senhor Deputado 

Freitas. Continuarei lutando por aquilo que entendo 

que é direito do povo do nosso estado.  

Obrigado, Senhor Presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO 

SANTOS − PMDB) − Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho. 

 

O SR. RODRIGO COELHO − (PDT) – 

Senhor Presidente, queridas colegas Deputadas e 

queridos colegas Deputados, vivemos hoje, mais uma 

vez, o exercício da democracia. No exercício da 

democracia, é importante que as pessoas não 

coloquem na nossa boca os valores que defendemos. 

Fizemos um voto nesta Casa. Quando 

avaliamos o veto do governador ao projeto, 

avaliamos a legalidade do projeto em questão e 

apenas a legalidade do projeto em questão. Está posto 

que a competência constitucional, Senhora Deputada 

Luzia Toledo, para tratar do tema que o nobre colega 

Deputado Euclério Sampaio trata neste projeto é 

federal. Essa é a nossa visão e, por isso, votamos pela 

manutenção do veto, denunciando a 

inconstitucionalidade deste projeto. 

Por ser do âmbito federal, defendendo essa 

matéria como defende meu colega Deputado Euclério 

Sampaio, tenho certeza de que, um dia, ele poderá ter 

a oportunidade de defendê-lo na Câmara dos 

Deputados, convencer os pares e estabelecer o mérito 

da questão em discussão. Nesta Casa, neste caso, não 

cabe. 

Nós, deputados e deputadas, no dia da nossa 

posse, fizemos o juramento diante dos homens e 

diante de Deus de defender a Constituição e as leis. O 

que fizemos nesta Casa, neste momento, foi o 

exercício da nossa função de acordo com o juramento 

que estabelecemos e apenas isso.  

Quando ouço argumentos dizendo que 

homens e mulheres, como os Senhores Deputados 

Eliana Dadalto, José Esmeraldo, Janete de Sá e 

Doutor Hércules, não apoiam as famílias, aí, isso, 

Senhora Deputada Raquel Lessa, não é passível de 

aceitar porque não é o caso em questão.  

Analisamos um veto, analisamos e votamos 

pela inconstitucionalidade do projeto, pela 

manutenção do veto, mas isso não me faz, nem mais, 

nem menos defensor desta ou daquela bandeira ou 

daquela instituição porque a minha vida tem um 

testemunho a oferecer; a minha militância na política 

tem um testemunho a oferecer. E não caberá a 

nenhum presente julgar meu comportamento a partir 

de uma votação. Não é correto. Que faça a defesa das 

suas convicções.  

Meus colegas Senhores Deputados e minhas 

colegas Senhoras Deputadas sempre têm meu total 

respeito na posição que tiverem, seja compatível, seja 

de acordo com a minha, seja contrario à minha. Mas 

o que avaliamos aqui foi o caráter constitucional.  

Quem nos assessorou? A Procuradoria da 

Casa. Tem parecer nesta direção. Acompanhamos o 

parecer técnico que veio primeiro do governo, porque 

o fundamento do veto do governador em momento 

algum tratou do mérito da questão. Então, dizer que o 

governador defende isto ou aquilo também não é 

correto. O que foi tratado no veto foi a matéria 

jurídica, a legalidade, a constitucionalidade da 

matéria. Apenas isso, Senhor Deputado José 

Esmeraldo, foi tratado no veto. Depois da assessoria 

que veio no veto, a nossa procuradoria validou a 

manifestação que veio do governo. E a nossa votação 

seguiu a partir desta assessoria.  

Quero repetir, Senhor Deputado José 

Esmeraldo, nossa votação, nosso voto se deu a partir 

da análise do mérito jurídico apenas, porque não nos 

é permitido flertar com a ilegalidade, porque uma 

pequena concessão pode ser o chamamento para que 

flertemos com uma grande concessão e, a partir daí, 

se instale a desordem, como já experimentamos há 

pouco tempo no Estado do Espírito Santo e que hoje 

experimenta o Estado do Rio de Janeiro.  

É claro que com isso não estou dizendo que 

meus colegas que entenderam diferente de mim 

queiram isso, mas é importante, na defesa da minha 

posição, que eu coloque aqui que a nossa análise foi a 
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partir do mérito jurídico para a manutenção da ordem 

que apreciamos. 

Muito obrigado, Senhor Presidente; muito 

obrigado colegas Senhores Deputados e Senhoras 

Deputadas. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Eliana Dadalto. 
 

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, boa tarde. Cumprimento todos os que nos 

assistem; os colaboradores desta sessão; nosso 

Presidente Marcelo Santos e toda a Mesa. 

Inicio minha fala afirmando que sou 

totalmente contra a exposição de crianças ou 

adolescentes a qualquer tipo de conteúdo 

pornográfico, quer seja considerado de cunho 

artístico ou não.  

Acredito que, assim como as novelas, os 

filmes, os shows musicais ou qualquer exposição 

artística, o que deve ser observada é a censura de 

idade para evitar que crianças e adolescentes sejam 

expostos a conteúdos impróprios para a sua idade.  

Muitos têm criticado que quem tem este 

posicionamento como o meu está querendo censurar 

a arte. Não acredito que esta Casa de Leis, nem 

mesmo a Câmara Federal ou o Senado têm 

autoridade para definir o que é arte, mas acredito que 

temos o dever de proteger e manter nossas crianças e 

adolescentes longe de conteúdos pornográficos, de 

nudez e violência de qualquer natureza, afinal, já é 

definido por lei que em shows e eventos artísticos não 

seja permitida a entrada de adolescentes e crianças 

desacompanhadas. E em caso de pornografia ou algo 

do gênero, a definição federal é a idade mínima de 

dezoito anos. 

Elogio o nosso querido Senhor Deputado 

Euclério Sampaio pela proposta, pois foi ela que 

levantou a bandeira à discussão desse tema, que tem 

o interesse, não de censurar, mas de proteger as 

nossas crianças. 

Votei a favor do veto, sim, não por ser 

totalmente contra o projeto, mas porque pesquisei, 

com calma, e me informei, através da Procuradoria 

Geral do Estado, que esta é uma matéria 

inconstitucional em nível de Estado. Portanto, cabe à 

Câmara Federal deliberar sobre esse tema e, assim, 

possamos estar resguardados pela Lei. 

Como Presidente da Comissão de Assistência 

Social, conhecendo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente - esse projeto já reza dentro do Estatuto, 

não é Senhora Deputado Luzia Toledo? - estamos em 

defesa das nossas crianças e adolescentes, mas não 

podemos estar acima da Lei Federal. 

Senhor Deputado Marcelo Santos, nosso 

Presidente, quero aproveitar a oportunidade, já que 

não teremos a fase das Comunicações, e me inscrevi 

no intuito de passar essa informação a todos os 

capixabas, para registrar que antes do Carnaval estive 

nesta tribuna para dizer como está a Saúde de 

Linhares: péssima. Mas, hoje, também informo a 

todos que a Educação também não vai bem em 

Linhares. Hoje, o não cumprimento do acordo 

firmado entre a Prefeitura de Linhares e o Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais de Linhares, 

homologado pelo Poder Judiciário, desencadeou o 

movimento tartaruga na rede municipal de ensino de 

Linhares. Há trinta e cinco anos não via um 

movimento desses em Linhares e, fatalmente, hoje, 

veio acontecer isso. 

Linhares conta com cerca de mil e setecentos 

servidores efetivos da área do magistério e é 

exatamente essa classe que está tendo seus direitos 

desrespeitados pelo não cumprimento do acordo 

firmado entre o Sindicato dos Servidores com a 

Prefeitura. 

Hoje estou deputada, mas sou professora. 

Trabalhei nas salas de aula e sei das dificuldades 

enfrentadas pelos mestres da educação que sacrificam 

suas vidas pessoais, que sacrificam o convívio com 

seus familiares, recebendo salários baixos, uma 

remuneração indigna da importância do cargo e dos 

serviços prestados a toda população. 

Hoje estou aqui pedindo ao prefeito de 

Linhares que cumpra o acordo firmado com o 

Sindicato dos Servidores Municipais de Linhares e 

com os professores do nosso município. 

Nossos professores e nossas crianças não 

podem ser prejudicadas pelo descaso e pelo não 

cumprimento de um direito reconhecido pela Justiça. 

Por isso, declaro que os professores, o Sindicato, os 

pais e os alunos de Linhares podem contar comigo 

nessa luta pela valorização dos nossos professores e 

pelo direito de nossas crianças e adolescentes terem 

acesso a uma educação de qualidade, pois sem 

educação não vamos contribuir para um Brasil que 

tanto queremos e nem garantir uma vida mais digna e 

com oportunidade para os nossos jovens. 

Então, fica o meu apelo ao Prefeito, que se 

comunique com os servidores públicos do magistério, 

que tanto precisam deste olhar. Não podemos deixar 

o magistério de Linhares da forma como está.  

Muito obrigada. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Quero fazer dois 

requerimentos, que V. Ex.ª poderá deferir ou 

indeferir. O primeiro é de um minuto de silêncio pelo 

falecimento de minha prima, Ana Regina Cecato da 

Silva, hoje, em Cachoeiro de Itapemirim. Será 

cremada amanhã, no Cemitério de Ponta da Fruta, em 

Vila Velha. 

O outro requerimento, Senhor Presidente, é 

de recomposição de quorum, naturalmente depois que 

todos justificarem seu voto. 

Obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Está deferido.  

Neste momento, concedo a palavra ao Senhor 

Deputado José Esmeraldo e, em seguida, aos 

Senhores Deputados Gilsinho Lopes, Sergio Majeski 

e Janete de Sá.  

 
O SR. JOSÉ ESMERALDO – (PMDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, nesta segunda-feira movimentada nesta 

Casa de Leis, onde vimos de tudo, inclusive pessoas 

abaixando – meu português é claro – as calças de 

forma totalmente deselegante, imprópria. Aliás, esse 

impropério é em qualquer momento, muito mais no 

Parlamento, onde podemos reivindicar, mas temos 

que dar exemplo.  

Acerca do projeto no qual votamos SIM, não 

foi com o objetivo de derrubar a ideia boa do Senhor 

Deputado Euclério Sampaio. Esse projeto foi 

aprovado nesta Casa e encaminhado para o Governo, 

onde o governador tem a PGE, que emitiu um 

parecer, como foi muito bem falado pelo líder, 

Senhor Deputado Rodrigo Coelho. Nesse parecer, o 

governador, na verdade, vetou – e é importante que 

se diga isso – em função do parecer da PGE – 

Procuradoria-Geral do Estado. Mesmo porque S. Ex.ª 

não poderia fazer o contrário.  

O governador vetou o projeto, ele foi 

encaminhado para esta Casa e foi ouvida a Comissão 

de Justiça, Senhor Deputado Marcelo Santos. V. Ex.ª 

acompanhou a legalidade, porque o projeto não é da 

competência do Legislativo. É isso que as pessoas 

têm que entender. O projeto é da competência da 

Câmara Federal e do Governo Federal. Essa é a 

realidade.  

Não estamos discutindo o mérito da questão. 

A ideia do deputado e daqueles que votaram contra o 

veto é relevante, mas quando assumimos esta Casa de 

Leis, juramos votar dentro da legalidade. E foi isso 

que fizemos e que o Governo também fez. A partir do 

momento em que o Governo tem informação do setor 

competente. Procuradoria-Geral do Estado, é ela 

quem norteará a posição do Governo. E, em função 

do parecer de inconstitucionalidade do projeto, o 

governador vetou. A Procuradoria que encaminhou 

para vetá-lo, e vetou. E, a partir desse momento, 

Senhor Deputado Theodorico Ferraço, Ferração, veio 

para esta Casa e julgamos a legalidade do projeto. O 

projeto não é da competência desta Casa de Leis. 

Esse projeto é de repercussão geral. Se ele é um 

projeto de repercussão geral, obviamente, ele tem 

efeito em todos os estados da Federação. Em todos os 

estados da Federação! Por isso, nossa justificativa ao 

nosso voto, porque a votação do deputado tem que 

ser uma votação legal. Não estou discutindo o mérito, 

mas, sim, a legalidade do projeto. Repito, segundo a 

PGE, segundo a Procuradoria-Geral do Estado, o 

projeto era ilegal. Se o projeto é ilegal, não é da 

competência da Assembleia, mas, sim, da Câmara 

Federal, do Governo Federal porque é de repercussão 

geral. Então, que seja aprovado na Câmara Federal.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Gilsinho Lopes.  

 

O SR. GILSINHO LOPES – (PR) – Senhor 

Presidente, Senhores Deputados, Senhoras 

Deputadas, ouvi o esclarecimento do Senhor 

Deputado Rodrigo Coelho, líder do Governo e 

concordo plenamente com o mesmo.  

Agora, faço um registro neste plenário. A 

Procuradoria da Casa deu um parecer pela 

constitucionalidade. Vinte e nove senhores deputados 

votaram a favor do projeto e só agora, com o parecer 

da Procuradoria do Estado, divergente do parecer do 

procurador desta Casa, referendado pelo procurador-

geral, é que veio essa votação. Mas o que nos deixa 

pasmos é que as pessoas não têm respeito quanto à 

posição do cidadão. Somos representantes do povo, 

mas, enquanto representantes do povo, somo 

cidadãos.  

Algumas mensagens foram encaminhadas 

para o meu Whatsapp, em que as pessoas, de forma 

acintosa, diziam: Toda censura é burra. Não. Não é 

que toda censura é burra, burras são, exatamente, as 

atitudes adotadas por um cidadão como esse que aqui 

estava presente, no meio dessas pessoas. Ele fez uma 

importunação ofensiva ao pudor e carecia de prisão 

imediata porque, em local público, ele simplesmente 

abaixou as calças mostrando aquilo de mais lindo que 

ele tinha. Mas ele devia mostrar para o filho dele, 

para a mulher dele, para a mãe dele e para os parentes 

dele porque não sou parente desse cidadão. Se ele 

veio a esta Casa para tumultuar a votação, não 

coaduno com isso e disse ao Senhor Deputado José 

Esmeraldo, por quem tenho muito respeito e muito 

carinho, que eu, com convicção votei pela derrubada 

do veto, porque entendo que é um desrespeito com a 

família.  

O Senhor Deputado Euclério Sampaio 

colocou o estupro de vulnerável lá no Morro do 

Moreno. Vamos aceitar isso? Aonde você vai levar 

seus filhos ou filhas menores de idade, que são 

protegidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que são protegidos pelo Ministério 

Público? Vamos deixar que esse tipo de cena 

aconteça e ocorra? Temos que ter posição, e minha 

posição é muito clara. É muito clara!  

O Senhor Deputado Marcelo Santos, meu 

amigo e irmão, me fez uma solicitação e eu disse a 

ele que votaria com o Senhor Deputado Euclério 

Sampaio, por entender desta forma os valores da 

família e por entender que eles têm que ser 

preservados e respeitados. Isso não implica dizer que 

os colegas que votaram pela manutenção do veto 

desrespeitam isso. E nesta Casa, o único Senhor 

Deputado que falou sobre a matéria, na primeira 

votação, foi o Senhor Deputado Sergio Majeski, 
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quem tenho certeza que não ficou nada satisfeito com 

a atitude daquele cidadão que ficou no meio de 

pessoas decentes, que são da arte e da cultura, que 

auxiliamos, respeitamos e ajudamos, inclusive, 

colocando emendas para a cultura e para as artes no 

nosso estado. Infelizmente, uma pessoa destrói todo o 

entrosamento e entendimento que temos.  

Faço esse registro porque não há que se falar 

em base de governo para voto. Conversei com o 

Secretário-chefe da Casa Civil, José Carlinhos, e 

disse para ele da minha posição antecipada: voto com 

o Senhor Deputado Euclério Sampaio, porque 

empenhei minha palavra e tenho esse entendimento. 

O Senhor Deputado Rodrigo Coelho, na maior 

decência, me ligou no sábado e eu disse para ele que 

estudaria, mas deveria votar com o Senhor Deputado 

Euclério Sampaio. 

Acho que, nesta Casa, devemos ter 

independência, porque na hora do voto, meu amigo, 

todo mundo dá cotovelada no outro para poder se 

eleger. Todo mundo briga nas bases eleitorais, 

tentando tirar o colega de tempo. Tenho sempre dito 

a qualquer um que me pergunta sobre qualquer 

deputado, que é um excelente deputado e pessoa. Não 

estou aqui para recriminar A ou B, até porque não 

tenho inimigos e nem adversários. Tenho 

concorrentes e trabalho para disputar uma eleição. 

Tenho muita tranquilidade. 

Não serão essas pessoas que irão me ameaçar 

dizendo que vão colocar meu nome em outdoors. 

Estou muito tranquilo, a cavaleiro, e de bem com 

minha consciência. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Concedo a palavra ao líder da 

oposição, o Senhor Deputado Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, quando houve a votação deste projeto, 

naquela ocasião em que fui o único deputado a votar 

contra o projeto, com todo o respeito ao Senhor 

Deputado Euclério Sampaio e às suas preocupações, 

eu já havia alertado para a inconstitucionalidade do 

projeto, e já tinha enumerado alguns fatores pelos 

quais eu votaria contra, além da questão da 

inconstitucionalidade. 

Hoje temos um arcabouço legal, um conjunto 

gigantesco de leis no Brasil. Por exemplo, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente deveria ser o grande 

norteador da sociedade brasileira para proteger 

crianças e adolescentes. 

Os arts. 240 e 241 do Estatuto da Criança já 

preveem punições severas caso haja qualquer ato 

libidinoso ou envolvendo pornografia, ato sexual ou 

qualquer outra coisa, que já é claramente punida. Por 

exemplo: 
 

Art. 240.  Produzir, reproduzir, 

dirigir, fotografar, filmar ou 

registrar, por qualquer meio, cena de 

sexo explícito ou pornográfica, 

envolvendo criança ou adolescente: 

(...) 

 

A reclusão é de quatro anos. 
 

Art. 241.  Vender ou expor à venda 

fotografia, vídeo ou outro registro 

que contenha cena de sexo explícito 

ou pornográfica envolvendo criança 

ou adolescente: (...) 

 

A reclusão é de quatro anos. E por aí vai. 

Vamos criar mecanismos para proteger a 

criança fazendo valer o Estatuto da Criança e do 

Adolescente porque isso já é muito específico. Se 

ocorrem exageros, basta fazer a lei ser cumprida, 

convocar a polícia, o Ministério Público e o Juizado 

da Infância e da Juventude. Instituições não faltam.  

O próprio Código Penal, nos arts. 233 e 234 

também... E no caso do Código Penal, que é claro, 

atos obscenos independem até de idade frente a 

qualquer pessoa.  

Não podemos generalizar algumas 

exposições que por ventura cometeram atos 

excessivos e por isso querermos proibir qualquer 

exposição que tenha pessoas nuas. Isso sempre 

existiu na história da arte em todos os tempos. E 

abriremos um precedente perigoso porque quando 

começamos a criar leis proibindo...  

Por exemplo, quem estudou deve lembrar 

muito bem, quando no Ensino Médio e Fundamental, 

sobretudo no Médio, de que temos grandes clássicos 

da literatura brasileira, do realismo e do naturalismo, 

que fazem alusões à nudez e a ato sexual. E, daqui a 

pouco, alguém insatisfeito com isso ou achando que 

isso de alguma forma provoca uma deturpação nas 

crianças e adolescentes também vai apresentar uma 

lei querendo proibir os clássicos da literatura nas 

escolas. Isso é muito perigoso.  

Justifiquei naquela vez e estou justificando 

agora. Achei muito curioso. Respeito o 

posicionamento das igrejas, mas, na semana em que 

votamos esse projeto naquela ocasião, o padre da 

igreja que frequento – sou de uma família muito 

religiosa, meu pai é ministro da Eucaristia, frequento 

a missa todos os domingos –, um senhor, chamou-me 

depois da missa e disse para mim assim: Olha. 

Entendi claramente seu posicionamento. Existem 

exageros e tal, mas não é o momento de se criar leis 

de censura.  
Gostaria de chamar a atenção da sociedade 

porque temos que estar permanente todos, quem tem 

filho e quem não tem, porque as crianças e os jovens 

são o grande patrimônio de uma nação; temos que 

estar o tempo inteiro atentos à proteção delas, mas a 

proteção delas ocorrerá se fizermos valer o Estatuto 

da Criança e do Adolescente.  
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A questão, por exemplo, das Delegacias de 

Infância e Juventude; aqui, no estado do Espírito 

Santo, existe uma, Senhor Deputado Theodorico 

Ferraço. Precisaríamos ter, pelo menos, uma em cada 

cidade polo. E olha a dificuldade com que essa 

delegacia funciona em Vitória. Funciona muito mais 

pela competência e boa vontade dos profissionais e 

do delegado Lorenzo do que por qualquer outra 

questão.  

Vamos melhorar realmente a proteção. 

Vamos proteger nossas crianças, mas fazendo valer 

aquilo que já existe como legislação, que é muito boa 

por sinal. Muitas vezes, vemos a própria sociedade e 

muitas entidades desqualificando o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Concedo a palavra à Senhora 

Deputada Janete de Sá, líder do PMN nesta Casa, 

sendo, assim, a última inscrita.  

Logo depois, cumpriremos o Regimento pela 

solicitação do vice-líder do MDB nesta Casa, o 

Senhor Deputado Doutor Hércules, que solicita 

verificação de quorum.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, quero cumprimentar todos e todas 

presentes, e quero também me dirigir ao público que 

nos assiste pela TV Assembleia para deixar claro que 

também, como todos os deputados nesta Casa, 

precisamos preservar as nossas crianças. Respeitamos 

as famílias. O que fizemos foi um ato legítimo, 

porque a legislação brasileira assim determina. 

Quando essa matéria chegou a esta Casa, 

refiro-me ao projeto que impede, no Espírito Santo, 

exposições com nu vivo e quadros com nu, apresentei 

uma emenda para retirar a inconstitucionalidade da 

matéria, conferindo às instituições representativas do 

segmento a capacidade de avaliar as matérias que 

poderiam ser expostas, aquelas que, de fato, 

significariam arte, aquelas que fossem importantes 

para a nossa sociedade, e aquelas que seriam lixo e 

que não seriam arte, mas que tentavam ocupar 

espaço. 

Mas, infelizmente, a nossa emenda foi 

alterada pela Direção Legislativa de Redação e 

perdeu o seu significado. Na hora que votamos em 

conjunto, acreditamos que, naquele momento, com 

aquela emenda, tirávamos a inconstitucionalidade do 

projeto. Mas, como a emenda foi alterada pela 

Direção Legislativa de Redação, a 

inconstitucionalidade volta a se firmar, porque não 

tinha um órgão balizador, com o prejuízo da emenda, 

para aferir e, inclusive, disciplinar a idade. 

Saiu hoje na imprensa que está disciplinando 

a idade. Negativo! A emenda foi alterada. Vendo 

isso, a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, verificou 

claramente que aquela matéria era inconstitucional. 

Quando retornou com a emenda em prejuízo, de fato, 

não cabia a nós, que somos deputados e que 

preservamos a lei, fazer diferente. É muito simples, 

gente: Se votássemos, nesta Casa, a favor de uma 

matéria que, flagrantemente, é inconstitucional, o 

governador do Estado, a classe artística, os 

evangélicos, qualquer um neste estado brasileiro 

poderia entrar com uma ação de 

inconstitucionalidade para abarrotar o Judiciário com 

uma questão inconstitucional e que não valerá. 

Então, isso é engambelação e este Plenário 

não pode se prestar a engambelar o povo, porque é 

por isso que o povo não acredita nos políticos. O que 

fizemos neste Plenário foi o correto. Não foi, em 

nenhum momento, querendo não preservar a família 

ou não pensando em nossas crianças.  

Quero, desta tribuna, falar com o pessoal da 

classe artística. Nas galerias, tinham os evangélicos - 

que têm todo o meu carinho, o meu respeito e a 

minha consideração -, os católicos, os artistas, o 

pessoal do sindicato, das organizações constituídas, 

todos presentes acompanhando. E vimos uma cena de 

flagrante desrespeito.  

A classe artística tem que coibir este tipo de 

comportamento nefasto em seu meio. Um cidadão, 

que não sei o nome e que nem deve ser chamado de 

cidadão, mas de sujeito, arriou as calças e mostrou os 

órgãos genitais para o Plenário. Foi fotografado. Esse 

rapaz tem que ser processado, e a classe artística não 

pode se deixar diminuir por um comportamento como 

esse, porque isso diminui os artistas e os profissionais 

de arte do nosso estado.  

Essa falta de respeito aconteceu aqui, 

inflamando o Plenário, e alguns colegas, mesmo 

sabendo que era inconstitucional, acabaram 

mantendo o voto devido ao desrespeito feito, neste 

Plenário, por parte de um representante que estava do 

lado do movimento dos artistas do Espírito Santo. Ele 

não estava ao lado dos evangélicos, não! Os artistas 

não deveriam nem ter esperado a polícia retirá-lo. 

Deveriam tê-lo retirado, porque respeito é uma 

palavra muito importante, que precisa ser pregada por 

todos nós.  

Os evangélicos têm sua posição. Mesmo 

sabendo que a matéria é inconstitucional, no mérito, 

acreditam e vieram defender. Alguns católicos 

também vieram defender. A classe artística veio 

defender seu posicionamento, mas isso tudo pode ser 

feito com respeito.  

Como respeitar um sujeito, que está do lado 

da classe artística, que abaixa as calças e mostra, 

Senhor Deputado Gilsinho Lopes, sua genitália para 

o Plenário, afrontando os deputados e esta Casa que 

representa o povo? Isso indignou muita gente que 

está aqui.  

Quero fazer um pedido ao sindicato 

representativo dos artistas de nosso estado. Façam 

uma retratação perante esta Casa que representa o 

povo. Façam uma retratação desse ato desrespeitoso, 

despropositado, desnecessário e inadequado em um 
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momento difícil, em que se discute legislação e 

legalidade. Isso, sim, foi um gesto que tem que ser 

reprovado por todos nós, por evangélicos, por 

católicos e, principalmente, pela classe artística do 

estado do Espírito Santo e por todos os deputados 

desta Casa.  

É o que tenho a dizer às pessoas que, graças a 

Deus, estão acompanhando a TV Assembleia, mas 

não viram este gesto, não tiveram esse dissabor, que 

fiquem sabendo o que aconteceu, essa postura 

desrespeitosa, desnecessária e despropositada de um 

integrante que veio, que estava no lado do pessoal 

que representava os artistas do Espírito Santo. Tenho 

certeza de que esse não é o pensamento e nem o 

comportamento da classe artística do Estado do 

Espírito Santo. 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Gildevan Fernandes) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Votação da redação final do 

Projeto de Lei n.º 288/2017, do Senhor Deputado 

Marcelo Santos, que dispõe sobre a criação do 

Cadastro Estadual de Pedófilos. Publicado no DPL 

do dia 15/08/2017. Parecer n.º 01/2018, da Comissão 

de Justiça, pela aprovação, dispensada a publicação 

na sessão ordinária do dia 19/02/2018. 

Havendo o Senhor Deputado Doutor 

Hércules desistido do pedido de recomposição de 

quorum, estamos dando segmento à sessão e a 

matéria está em discussão. 

Não havendo oradores inscritos, encerrada a 

discussão. 

A matéria está em votação. 

Os Senhores Deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 

É aquela matéria do Cadastro Estadual dos 

Pedófilos.  

Aprovada.  

À Secretaria para extração de autógrafos. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Senhor Presidente Enivaldo dos Anjos, gostaria de 

pedir recomposição de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Veja bem, quero dar andamento 

para chegar ao requerimento de V. Ex.ª. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Já 

combinamos. Dez registrarão.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – É regimental. 

Por insistência, farei a recomposição de 

quorum. (Pausa) 
 

(Procede-se ao registro das 

presenças)  

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Enquanto é feita a 

recomposição de quorum, depois de tanta discussão, 

de algumas verdades e inverdades, quero apenas 

registar que: O bem não faz ruído; o ruído não faz 

bem. Sabemos das intenções de alguns projetos de 

lei. Só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Alerto os colegas que existe nesta 

Casa um requerimento do Senhor Deputado Sergio 

Majeski, que convidou uma pessoa, o senhor Mauro 

Lúcio de Oliveira, professor, para se manifestar e, por 

isso, estamos dependendo de a sessão continuar para 

o professor ter a palavra.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor 

Presidente, pela ordem!  Já temos os sete. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Encerrada a verificação de 

quorum.  

 

(De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não responderam à 

chamada os Senhores Deputados 

Amaro Neto, Bruno Lamas, Da 

Vitória, Dary Pagung, Erick Musso, 

Esmael de Almeida, Euclério 

Sampaio, Hudson Leal, Jamir Malini, 

Luzia Toledo, Marcelo Santos, 

Marcos Bruno, Nunes, Pastor Marcos 

Mansur, Rodrigo Coelho e Sandro 

Locutor) 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira, Doutor 

Hércules, Eliana Dadalto, Enivaldo 

dos Anjos, Freitas, Gildevan 

Fernandes, Gilsinho Lopes, Janete de 

Sá, José Esmeraldo, Padre Honório, 

Raquel Lessa, Sergio Majeski e 

Theodorico Ferraço) 
 

Há quorum para manutenção da sessão. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Senhor 

Presidente, pela ordem! Dentro da matéria votada há 

pouco, os pais também precisam ficar mais vigilantes 

com seus filhos. Quem cria filho e deve educar é pai 

e mãe, é família. Mas também é inadmissível que um 

profissional, sem autorização dos pais, leve crianças 

menores a exposições que realmente não condizem 

com a idade das crianças. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – 2. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 

01/2018, oriundo da Mensagem n.º 01/2018, do 

Tribunal de Justiça, que altera o anexo II da Lei 
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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. Publicado no DPL do dia 

07/02/2018. 

Concedo a palavra à Comissão de Justiça, na 

pessoa do seu presidente, Senhor Deputado Gildevan 

Fernandes. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GILDEVAN FERNANDES - PMDB) – Senhor 

Presidente Enivaldo dos Anjos, convoco a Comissão 

de Justiça. (Pausa) 

Há quorum. 

Avoco para relatar o Projeto de Lei 

Complementar n.º 01/2018, oriundo do Tribunal de 

Justiça. No entanto, vou me prevalecer do prazo 

regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – É regimental. 

3. Discussão única do Projeto de Lei n.º 

499/2015, do Senhor Deputado Rodrigo Coelho, que 

estabelece normas suplementares à legislação federal 

no tocante à oferta e apresentação de produtos ou 

serviços no âmbito do Estado. Publicado no DPL do 

dia 06/01/2016. Pareceres n.
os

 467/2016, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 

legalidade, com emendas, 12/2017, da Comissão de 

Cidadania, 05/2017, da Comissão de Defesa do 

Consumidor e 83/2017, da Comissão de Finanças, 

todos pela aprovação, com a adoção das emendas 

apresentadas na Comissão de Justiça, publicados no 

DPL do dia 19/01/2018. 

 
4. Discussão única do Projeto de Lei n.º 

220/2016, do Senhor Deputado Sergio Majeski, que 

determina que a administração pública disponibilize, 

através da internet, informações sobre a execução de 

obras e serviços. Publicado no DPL do dia 

20/07/2016. Pareceres n.
os

 114/2017, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade e legalidade, 

03/2017, da Comissão de Ciência e Tecnologia e 

91/2017, da Comissão de Finanças, ambos pela 

aprovação, publicados no DPL do dia 19/01/2018. 

 
5. Discussão única do Projeto de Lei n.º 

290/2016, do Senhor Deputado Doutor Hércules, que 

dispõe sobre a obrigação dos Pets Shops, clínicas 

veterinárias e hospitais veterinários de informar a 

Delegacia de Polícia Civil ou especializada, quando 

constatarem indícios de maus-tratos nos animais por 

eles atendidos, e dá outras providências. Publicado no 

DPL do dia 05/10/2016. Pareceres n.
os

 183/2017, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 

legalidade, com emendas, 07/2017, da Comissão de 

Segurança, 08/2017, da Comissão de Meio Ambiente 

e 82/2017, da Comissão de Finanças, todos pela 

aprovação, com a adoção das emendas apresentas na 

Comissão de Justiça, publicados no DPL do dia 

19/01/2018. 

 

6. Discussão única do Projeto de Lei n.º 

43/2017, do Senhor Deputado Dary Pagung, que 

dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição em 

concurso público estadual para pessoa física que se 

declara isenta de apresentar a Declaração de Ajuste 

Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas. 

Publicado no DPL do dia 24/02/2017. Pareceres n.
os

 

318/2017, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 73/2017, da 

Comissão de Cidadania e 85/2017, da Comissão de 

Finanças, ambos pela aprovação, publicados no DPL 

do dia 19/01/2018. 

 

7. Discussão única do Projeto de Lei n.º 

59/2017, da Senhora Deputada Eliana  Dadalto, que 

determina o atendimento preferencial e emergencial à 

criança e ao adolescente com suspeita de câncer para 

todos os exames na fase de diagnóstico e tratamento, 

no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 

14/03/2017. Na Comissão de Justiça, o Parecer n.º 

319/2017, que é pela inconstitucionalidade, foi 

publicado no DPL do dia 15/08/2017 e rejeitado em 

Plenário na Sessão Ordinária do dia 28/08/2017. 

Pareceres n.
os

 20/2017, da Comissão de Saúde e 

81/2017, da Comissão de Finanças, ambos pela 

aprovação, publicados no DPL do dia 19/01/2018. 

 

8. Discussão única do Projeto de Lei n.º 

134/2017, da Senhora Deputada Luzia Toledo, que 

declara a Corrida 10 Milhas Garoto como Patrimônio 

Cultural Imaterial do Estado. Publicado no DPL do 

dia 20/04/2017. Pareceres n.
os

 168/2017, da 

Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade, 02/2017, da Comissão 

de Turismo e Desporto, e 87/2017, da Comissão de 

Finanças, ambos pela aprovação, publicados no DPL 

do dia 19/01/2018. 

 

9. Discussão única do Projeto de Resolução 

n.º 24/2017, do Senhor Deputado Bruno Lamas, que 

consolida as normas sobre a concessão da ordem do 

Mérito Araceli Cabrera Crespo e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 06/06/2017. 

Pareceres n.
os

 329/2017, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade e legalidade, 76/2017, da 

Comissão de Cidadania e 88/2017, da Comissão de 

Finanças, ambos pela aprovação, publicados no DPL 

do dia 19/01/2018. 

Adiados por falta de quorum.  
 

10. Discussão especial, em 3.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 Senhor 
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Deputado Esmael de Almeida, publicado no DPL do 

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

Deputado Doutor Hércules, publicado no DPL do dia 

01/11/2017). 

 
11. Discussão especial, em 3.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. 

(Em anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto 

de Lei n.º 23/2018, do Senhor Deputado Nunes). 

 
12. Discussão especial, em 3.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. 

 
13. Discussão especial, em 3.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. 

 
14. Discussão especial, em 3.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. 

 
15. Discussão especial, em 3.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. 

 
16. Discussão especial, em 3.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.  

Os projetos seguem para as comissões. 

 

Conforme previsto no art. 269 do Regimento 

Interno, o Grande Expediente da presente sessão será 

destinado ao uso da Tribuna Popular.  

Neste momento, suspendo a sessão e autorizo 

a entrada do convidado.  

O Senhor Deputado Sergio Majeski pode 

fazer adentrar ao Plenário seu convidado. 
 

(A sessão é suspensa e reaberta às 

16:41) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) – Reabrimos a sessão e convidamos 

o Senhor Deputado Sergio Majeski para presidi-la e, 

em seguida, conceder a palavra ao seu convidado, 

que já poderá ocupar a tribuna. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 

 

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO 

MAJESKI - PSDB) - Neste momento, concedo a 

palavra ao senhor Mauro Lúcio de Oliveira, professor 

da rede estadual de ensino, para falar sobre a situação 

das escolas de Guriri e de São Mateus. 
 

O SR. MAURO LÚCIO DE OLIVEIRA – 

Boa tarde a todos! Com muito prazer, estou nesta 

Casa novamente. 

Agradeço ao Senhor Deputado Sergio 

Majeski essa oportunidade e também por abrir os 

olhos dos professores quanto à realidade da 

educação, porque o que vemos por aí são factoides 

desse governo do Paulo Hartung. Vemos questões 

que não são reais. A realidade da educação o Senhor 

Deputado Sergio Majeski tem nos passado e temos 

vivido essa realidade. Falarei um pouquinho dessa 

realidade de São Mateus e do Estado, de modo geral. 

Primeiro, quero dizer que é um apanhado de 

assuntos relativos à educação, discutidos com um 

grande grupo de professores que estou representando.  

Sobre o reajuste salarial, prometido pelo 

governador do Estado, digo, em nome dos 

professores, que nosso salário está defasado em cerca 

de quarenta por cento. Quarenta por cento de um 

salário de dois mil reais significam oitocentos reais. 

O que queremos? Queremos que esse valor 

nos seja dado, porque é um direito nosso. Não venha 

com quatro por cento: oitenta reais no salário. Não é 

isso! A educação tem que ser valorizada, porque, de 

2011 para cá, no acumulado, foram desviados da 

educação para outras áreas cerca de quatro bilhões de 

reais. Quatro bilhões de reais significam um reajuste, 

um investimento na educação muito grande. Esse 

dinheiro deveria ter ficado na educação, não em 

outras áreas. Temos que ter em mente que uma 

sociedade se desenvolve por meio da educação. A 

desigualdade social é exterminada por meio da 

educação. A partir do momento que você não investe 
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na educação, acontece o que está acontecendo agora 

no estado do Espírito Santo. O nosso estado está indo 

na contra mão. A violência tem aumentado, a 

desigualdade social tem aumentado. 

Falarei um pouquinho da realidade da 

educação do estado, que tenho no meu celular. Foram 

fechadas quarenta e duas escolas. Fechamento de 

mais de cinco mil turmas. O estado possui mais de 

sessenta mil jovens, de cinco a dezessete anos, e mais 

duzentos mil, entre dezoito e vinte e nove anos, que 

não concluíram a educação básica e estão fechando 

escola! Este governo está fechando turma. Este 

governo está fechando turno.  

A nossa escola em São Mateus, Escola Santo 

Antônio, tem uma demanda enorme de educação 

básica e de ensino médio noturno e foi fechado o 

ensino médio noturno. Nossos jovens querem estudar 

e não podem porque as turmas foram fechadas.  

Então, tem que ser revisto isso tudo. Isso não 

pode ficar desse jeito.   

A educação é que traz oportunidades para as 

pessoas. Se as pessoas não têm oportunidade de 

estudar, o que elas vão fazer? Vão para a 

marginalidade! Vai aumentar a violência! Vai 

aumentar a desigualdade social.  

Olhem o que foi feito na EJA, Educação de 

Jovens e Adultos. Até o ano retrasado, um professor 

de História ou Geografia, por exemplo, que pegava 

uma turma da EJA, dava duas aulas presenciais na 

EJA. Mudou! Hoje ele dá uma aula presencial, a 

outra aula é não presencial. Ele tem que passar o 

exercício e depois corrigi-lo. Mas olhem só o que 

acontece: no diário ele registra duas aulas e recebe 

apenas por uma. Se um professor precisava de quatro 

aulas para complementar a carga horária, com duas 

turmas de EJA, agora ele precisa de quatro turmas de 

EJA, ele precisa de quatro diários. Como registro no 

meu diário duas aulas semanais e recebo por uma? 

Está errado!  

O governo tem que rever isso. O governo não 

pode seguir essa política do faz de conta com a 

educação. A educação tem que ser prioridade, porque 

o Paulo Hartung durante sua campanha disse que a 

educação era prioridade e a gente não está vendo 

isso! Pelo contrário, está exterminando, acabando 

com a educação. 

Na Escola Santo Antônio, tivemos um grande 

problema ano passado. Dia 28, na época da greve 

geral, nossa escola não parou. Ela trabalhou de sete 

ao meio-dia. Fizemos um projeto com os alunos, um 

projeto fantástico em que trabalhamos a reforma 

trabalhista. Tivemos palestras, paródias, os alunos 

participaram.  

Vocês sabem o que fizeram? Arbitrariamente 

aquela Superintendência de Educação de São Mateus, 

que não teve diálogo com os professores, nem no dia 

esteve presente, fez os professores reporem aquele 

dia, num sábado. Sabem o que fizeram com o 

professor que não foi? Cortaram o ponto dele. Isso é 

um absurdo! Isso é uma falta de respeito com a classe 

dos professores, com a educação. Isso tem que ser 

revisto! 

Falarei aqui porque é importante: tem uma 

supervisora dentro da Superintendência de São 

Mateus, sobre quem eu gostaria de saber se o que está 

acontecendo é legal ou não. Ela tem um cargo de 

professor P e um cargo de pedagoga. Só que esses 

dois cargos estão dentro da Superintendência de 

Educação, na Supervisão. Ela não está em sala de 

aula. Está tem dois contracheques. Gostaria de saber 

se isso é legal, ou seja, o que estou percebendo é que 

esses dois cargos foram transformados em cargos 

técnicos. Por lei, dois cargos técnicos não podem. Ela 

deveria estar em sala de aula também. Então, a gente 

tem que rever isso aí. 

Outra questão: eleição direta para diretor de 

escola, tecla na qual a gente sempre bate, sempre. 

Esse governo não respeita o Plano Nacional de 

Educação, que fala da eleição democrática de 

diretores de escola. 

Na conversa que tivemos com os professores, 

eles pediram para eu falar aqui uma frase e deixar 

bem claro para todo o estado do Espírito Santo: este 

governo não representa a classe dos professores! Não 

nos representa! Essa foi a frase que todos falaram e 

pediram insistentemente para que eu repetisse. Vou 

falar novamente: este governo não representa a classe 

dos professores! Como não investir na educação? 

Não investindo na educação - é o que acabei de dizer 

-, está aumentando a violência no Estado, está 

aumentando a desigualdade social e está tirando a 

oportunidade das pessoas. 

A questão do abono, que os professores têm 

de descontar dez por cento no bônus-desempenho, é 

outra atrocidade. É maldade e covardia com a classe 

dos professores. Temos que ter diálogo, temos que 

sentar e conversar! O que faz a educação acontecer é 

a valorização do professor. Se o professor não é 

valorizado, não há educação de qualidade! Tem que 

ter educação de qualidade; tem que ter valorização do 

professor!  

Tivemos um abono de final de ano de mil 

reais. Vocês sabem o que aconteceu? O professor que 

trabalha vinte e cinco horas recebeu mil reais e o 

professor que trabalha cinquenta horas recebeu mil 

reais! Como quem trabalha mais recebe o mesmo 

tanto de quem trabalha menos? E o pior: o desconto 

do professor de cinquenta horas foi maior do que o 

desconto do professor de vinte e cinco horas. 

Governador, se fizer algo, que faça corretamente! Se 

distribuir renda, que distribua corretamente! Não se 

pode punir um professor em detrimento de outro! Se 

são mil reais para vinte e cinco horas; para cinquenta 

horas são dois mil reais. Você vai só desestimulando. 

Os professores da Escola Viva me pediram 

para falar que há muita insatisfação por parte deles e 

que o tempo integral é para os alunos e não para os 

professores! Na Escola Viva, o tempo integral está 

sendo para os alunos e para os professores. Tem-se 

que fazer uma política diferente dentro da Escola 
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Viva! Quando se faz uma política pública que 

beneficia a todos, todos ficam satisfeitos, e a 

qualidade da educação vem automaticamente.  

O retroativo do tíquete é outro ponto que, 

quando reunimos, foi pedido para ser colocado. 

Estamos recebendo um tíquete de cento e trinta e sete 

reais. Nossa! Dá para fazer a compra do mês inteiro! 

Acho que o Haroldo, nosso secretário de Educação, e 

o nosso governador vão ao supermercado com cento 

e trinta e sete reais e fazem aquela compra, enchem 

cinco carrinhos! 

Só que existe um direito do professor, que é o 

retroativo desse tíquete. Esse retroativo refere-se aos 

últimos cinco anos. O que está acontecendo? Ele está 

sendo votado por desembargadores, e em cada 

votação os desembargadores estão votando contra o 

recebimento do retroativo do tíquete dos professores. 

Poxa! Quantos juízes têm o auxílio-moradia de mais 

de quatro mil reais e têm casa própria! Só o auxílio-

moradia que eles recebem é maior do que o salário 

dos professores! Isso é um absurdo! Para o retroativo, 

que é um direito dos professores, estão votando 

contra! Acho que esse governador não precisava nem 

mandar votar em lugar algum, poderia apenas chegar 

e dar. E esses quatro bilhões que foram desviados? 

Pegue esse dinheiro e pague o retroativo dos 

professores. Direito é direito, pronto e acabou! Não 

temos que tirar direito de ninguém! 

Na sala de aula, trabalhamos cinquenta e 

cinco minutos. Existe uma lei flexível que fala que 

pode ser uma hora, cinquenta e cinco minutos, 

cinquenta minutos, mas ela é para menos também, 

poderiam ser trinta minutos, trinta e cinco minutos, 

quarenta minutos... Fazendo uma pesquisa, 

percebemos que o Estado do Espírito Santo é o único 

onde são cinquenta e cinco minutos. Poderíamos 

baixar isso para cinquenta. É uma luta nossa da classe 

dos professores.  

Por que isso? Ninguém aguenta ficar muito 

tempo ouvindo as pessoas! Se formos à missa, por 

exemplo, e o padre falar por quinze minutos, está 

ótimo. Passou disso, começaremos a olhar para o 

lado. A sala de aula é a mesma coisa! Aumentar o 

tempo não quer dizer que terá qualidade na educação! 

O que temos que fazer? Uma forma de valorizar o 

professor seria esta: dar mais tempo para ele na hora 

do almoço. Se fossem diminuídos cinco minutos, ele 

teria mais tempo para se deslocar e para almoçar com 

mais calma e mais tranquilidade.  

Encerro minha fala da seguinte forma, sobre 

a questão da escola Santo Antônio: que esse Governo 

reveja essa atrocidade que foi feita com os 

professores da Escola Santo Antônio. Os professores, 

no dia 28, não aderiram à greve geral; os professores, 

no dia 28, não tiveram participação política de 

partidos políticos, não teve nada disso, foi 

simplesmente um projeto sobre a reforma trabalhista, 

em que teve aula, palestras e paródias com os alunos. 

E foi imposto que os professores repusessem essa 

aula em um sábado. E, por medo de ter o ponto 

cortado – porque o ponto desses professores é 

sagrado para eles –, repuseram essa aula em um 

sábado. Mas, houve professores que não. O professor 

que não repôs a aula teve o ponto cortado. Esse 

professor já pediu abono – porque ele tem direito a 

seis dias de abono – e lhe foi negado, na escola, 

porque já tinham cortado o ponto desse professor, 

sendo que no dia 28 ele trabalhou de 07 às 12h com 

os alunos. 

Então, essas aberrações, essas atrocidades na 

Educação têm que ser banidas. A educação tem que 

ser prioridade. Os professores e os alunos têm que ser 

valorizados. Vamos investir na educação, 

governador! Vamos rever coisas simples para 

melhorar a educação, como, por exemplo, os 

cinquenta minutos de aula. Pode ter certeza que terá 

mais qualidade. O professor não foge à luta; o 

professor não reclama dos cinquenta e cinco minutos 

na sala de aula com o aluno. O que ele quer é mais 

tempo para almoçar, para estar com a família; mais 

tempo para ele. 

Cinquenta e cinco minutos de aula com 

quarenta alunos dentro de sala... As salas estão todas 

cheias. Fecharam escolas, fecharam turmas, fecharam 

turnos; está tudo lotado. Ninguém está aguentando 

mais. As escolas estão um hospício. Visitem as 

nossas escolas que verão o hospício que estão as 

nossas escolas, infelizmente! 

Para encerrar, acredito que a revolução virá 

pela cultura. 

Teve uma escola de samba no Rio de Janeiro, 

a Paraíso do Tuiuti, que denunciou um golpe e o país 

inteiro, o mundo inteiro, por meio dessa escola, agora 

está vendo realmente o que aconteceu no nosso país. 

Acredito que, por meio dos blocos de carnaval, de 

toda cultura que temos, podemos mudar essa 

situação.  

Existe um bloco, que me veio à mente, 

lembrando a superintendência de São Mateus, com 

muitas mentiras com relação à escola Santo Antônio, 

muitas mentiras e mentiras, falando que teve questão 

política e não teve; fazendo professor repor aula com 

mentiras e com fofocas.  

Vou mostrar para todos e encerrar com a 

frase de um bloco de Carnaval: Deus me livre de 

fofocas! Deus me livre de fofocas dentro da 

Educação, porque está um absurdo, uma falta de 

respeito com a classe dos professores. O que 

queremos é, nada mais, nada menos do que os nossos 

direitos.  

Agradeço a todos e vamos juntos por uma 

educação de qualidade para o nosso estado, porque 

merecemos. Obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE − (SERGIO 

MAJESKI − PSDB) – Obrigado, professor Mauro! 

Algum deputado gostaria de fazer alguma 

colocação? 

Muito obrigado, Mauro. Tenho denunciado 

esses desmandos na Educação desde o começo do 
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meu mandato e aproveito para fazer um convite: na 

próxima quarta-feira, às 14h, realizaremos uma 

audiência pública sobre o Fechamento de Escolas e 

Ameaça ao Futuro da Juventude Capixaba.  

Estamos com, pelo menos, seis municípios 

em processo de fechamento de escolas, em que pais e 

alunos ingressaram na Justiça e estão aguardando 

resposta. Na sexta-feira passada, estive no Tribunal 

de Justiça conversando com o presidente do Tribunal 

e pedindo auxílio ao Judiciário, que observe essas 

questões de fechamento de escolas sob a ótica do que 

diz a Constituição, do que diz a LDB e todo o 

arcabouço legal que rege a educação brasileira, que 

garante às crianças e adolescentes uma educação de 

qualidade e escolas próximas à sua casa. E como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente diz muito 

claramente, a educação é uma obrigação do Estado, 

que tem que ser oferecida de acordo com as 

condições dos jovens, das crianças e adolescentes e 

não de acordo com aquilo que o governo acredita que 

seja melhor.  

Pois não, Senhor Deputado Padre Honório. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) – 
Agradecemos ao professor de São Mateus, que veio 

fazer suas reclamações.  

Na realidade o que está acontecendo em São 

Mateus é absurdo, justamente quando tem esta 

repressão aos professores que estão trabalhando. 

A minha pergunta, professor, é como está se 

comportando a classe. Tivemos no dia 24 uma 

manifestação em São Mateus, mas vi a classe muito 

distante. Vi os agricultores e agricultoras lutando 

pelos direitos de todos.  

Então acredito o seguinte, os professores 

precisam ter mais unidade, principalmente quando se 

vai lutar pelos direitos. O senhor acabou dizendo da 

importância do desfile da Tuiuti, que trouxe uma 

reflexão muito forte, o Movimento Vem pra Rua, o 

movimento dos panelaços, a manipulação etc. 

Então estes mesmos que bateram a panela 

deveriam também estar engrossando estas fileiras 

para defender estes direitos. Os fechamentos das 

escolas do campo, por exemplo, nos municípios, no 

estado, até mesmo o empobrecimento da educação 

quando tira das universidades, dos Ifes, é todo um 

conjunto de medidas que estava dentro do pacote 

quando tiraram a presidente Dilma da direção do 

país. Este conjunto de desmonte dos direitos está 

acontecendo não apenas com os professores, mas 

com os professores e com todos os trabalhadores, 

com o congelamento das políticas públicas, com esta 

reforma da previdência, que só não vai acontecer por 

medo das eleições.  

 

O SR. MAURO LÚCIO DE OLIVEIRA – 

Sim. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) – Então, 

é uma situação muito grave.  

Gostaria de perguntar: Como está o 

movimento dos professores de São Mateus em 

relação a estas outras causas?  

 

O SR. MAURO LÚCIO DE OLIVEIRA – 

Olha só, Senhor Deputado Padre Honório, obrigado 

pela pergunta.  

Os professores estão muito cabisbaixos, 

desacreditados. Há muito tempo a gente não sabe o 

que é um reajuste salarial, salas lotadas, fechamento 

de turmas e aí vem a criação de Escolas Vivas onde 

se faz um deslocamento do professor que perde a 

cadeira numa escola e às vezes tem de ir para outra 

cidade, uma ditadura enorme dentro de uma 

Superintendência de Educação do Estado. Então, os 

professores estão desacreditados, cabisbaixos, mas 

não perdem a esperança, isso eu falo.  

Há a resistência dos professores, a gente 

percebe que este ano o comentário sobre a questão 

das eleições, em quem votar, em quem não votar, 

como fazer as propagandas, as campanhas em relação 

a isto, de não querer a volta ou retorno de governos 

que já estão aí. Então, tem uma esperança neste 

sentido. Na conversa com eles nas escolas vemos que 

realmente, pelo menos nas redes sociais, os 

professores têm denunciado muita coisa, em relação 

ao que a Paraíso do Tuiuti denunciou, e outras 

questões do estado também, estas atrocidades que 

temos visto aí e o que têm feito com a gente dentro 

da educação.  

 

O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) –  A 

outra questão é a seguinte: este ano a Campanha da 

Fraternidade trata do tema da superação da violência 

e tenho percebido que não se leva em conta, quando 

se fala de educação em tempo integral, que existe 

uma diferença entre educação em tempo integral e 

educação integral.  

Se você vai aos indígenas, o que significa 

educação integral numa tribo indígena? Educação de 

tempo integral é pegar um filho de um índio, de uma 

índia, levá-lo para a escola e deixá-lo lá o dia todo. 

Agora, quais são os métodos que se aplicam à 

educação dos quilombolas, dos indígenas, dos alunos 

que estão fora do centro? Ou seja, se coloca todo o 

mundo dentro de uma sala e não se trabalha a 

educação integral, e sim uma educação de tempo 

integral, e vamos criando uma violência muito grande 

porque não respeitamos a cultura de ninguém e nem a 

história de ninguém. Vocês, como professores, como 

têm se comportado diante desses temas e como têm 

trabalhado essas questões? 

 

O SR. MAURO LÚCIO DE OLIVEIRA – 
O que acontece com esse governo, por exemplo, é 

que vem tudo de cima para baixo. Quando vem já 

vem tudo em cima das nossas cabeças e temos que 

aceitar o que está ali para trabalhar.  

Mas a questão da Escola Viva, por exemplo, 

que é uma escola de tempo integral, temos percebido 
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e conversado com os professores que trabalham no 

Escola Viva que, realmente, não funciona. Ali não se 

trabalha a educação integral. É uma educação de 

tempo integral, mas não se trabalha. Por exemplo, o 

professor fica o dia todo. A educação de tempo 

integral é para o aluno, não é para o professor, então 

não precisava tirar o professor da escola como 

fizeram e atrapalhar a vida das pessoas como fizeram. 

A política neste caso poderia ter sido diferente. 

Nós, professores, muitas vezes, não somos 

preparados para a educação integral. Então, nesse 

ponto é preciso melhorar com cursos, ou até mesmo o 

Estado oferecer cursos para os professores, o que não 

está acontecendo. O que vemos é o programa Jovem 

de Futuro, do Itaú/Unibanco. Já ouviu falar? O que 

tem por trás de um banco estar na educação estadual? 

Acho que tem alguma coisa aí muito séria que temos 

que pensar e questionar. 
Mas sobre a questão da educação integral, ela 

não acontece; e a de tempo integral está acontecendo, 

mas de forma totalmente atrapalhada. Ou seja, não 

acontece. 

 

O SR. PADRE HONÓRIO – (PT) – 
Queremos agradecer sua presença e dizer que o nosso 

mandato está à disposição de vocês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SR. MAURO LÚCIO DE OLIVEIRA – 

Obrigado, Senhores Deputados Padre Honório e 

Sergio Majeski. 

 

O SR. PRESIDENTE – (SERGIO 

MAJESKI – PSDB) – Obrigado, Senhor Deputado 

Padre Honório. Obrigado, Mauro, mais uma vez. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a 

presente sessão. Antes, porém, convoco os Senhores 

Deputados para a próxima, ordinária, dia 20 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 Complementar 

n.º 01/2018; discussão, em 2.º turno, da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 04/2017; votação adiada, 

com discussão única encerrada, dos Projetos de Lei 

n.
os

 499/2015, 220/2016, 290/2016, 43/2017, 59/2017 

e 134/2017; e votação adiada, com discussão única 

encerrada, do Projeto de Resolução nº 24/2017. 

Está encerrada a sessão. 
 

Encerra-se a sessão às dezessete horas e 

oito minutos. 

 


