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SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA, DA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA OITAVA 

LEGISLATURA, REALIZADA EM 07 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 Dary Pagung, Doutor 

Hércules,  Enivaldo dos Anjos, Esmael de 

Almeida,  Euclério Sampaio, Hudson Leal, 

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 2.ª Secretaria o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos)  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Há quorum para a abertura da 

sessão de acordo com o painel eletrônico, no qual 

temos a presença registrada dos Senhores Deputados 

Dary Pagung; Doutor Hércules, que nesse caso é 

vice-líder da bancada do PMDB; Enivaldo dos Anjos, 

2.º Secretário da Mesa Diretora; Euclério Sampaio; 

Hudson Leal; Marcelo Santos; Padre Honório; 

Raquel Lessa; Sergio Majeski, o líder da oposição; e 

Esmael de Almeida. 

Invocando a proteção de Deus, declaro aberta 

a sessão e convido o Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos para que proceda à leitura de um versículo da 

Bíblia. 

 

(O Senhor Deputado Enivaldo dos 

Anjos lê Salmo, 37:5) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Convido o Senhor 2.º 

Secretário a proceder à leitura da ata da primeira 

sessão ordinária, realizada em 06 de fevereiro de 

2018. Antes, pergunto a S. Ex.ª se existe alguma 

solicitação de algum colega deputado para que seja 

dada como lida a referida ata. 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) – Senhor Presidente, o Senhor 

Deputado Sergio Majeski esteve à frente da Mesa 

para solicitar que a ata fosse considerada como lida 

porque essa ata de hoje tem vinte páginas. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Atendendo ao pedido feito 

pelo 2.º Secretário, na verdade iniciado pelo líder da 

oposição, considero a ata aprovada como lida.  

Convido o Senhor 2.º Secretário a proceder à 

leitura do Expediente.  

O SR. 2.ª SECRETÁRIO lê: 

 

01 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

OFÍCIO S/N.º - 2018 

 
Vitória, 05 de fevereiro de 2018. 

 

Senhor Presidente: 

 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos 

através deste, solicitar de Vossa Excelência, que 

conceda o uso da Tribuna Popular desta Casa de Leis 

no dia 05 (seis) de março (segunda-feira) do corrente 

ano, para o Senhor LEANDRO POMPERMAYA 

FARIAS, representante da Faculdade Estácio de Sá 

de Vitória, para falar sobre DIREITO DO 

TRABALHO (reforma trabalhista). 

Sem mais para o momento, desejamos votos 

de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente,  

 

JOSÉ ESMERALDO 

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. 

 
O SR. 2.ª SECRETÁRIO lê: 

 
02 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE LEI N.º 022/2018 

 
Cria o Programa de Lições de 

Primeiros Socorros na rede escolar 
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em todo o Estado do Espirito Santo, 

e dá providências correlatas. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
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; 

 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 subseqüente ao de sua 

publicação. 
 

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2018. 
 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente propositura objetiva a criação de 

Legislação própria no estado que Institua Programa 

de Lições de Primeiros Socorros na rede escolar no 

âmbito de o Espirito Santo. 

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 

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 
tranqüilidade 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 do presente Projeto de Lei. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Devolva-se ao autor. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 2.ª SECRETÁRIO lê: 

 

03 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

PROJETO DE LEI N.º 023/2018 
 

Dispõe sobre vedação de atividade 

concomitante de motorista e 

cobrador de passagens em 

transportes coletivos urbanos 

municipais  e intermunicipais e dá 

outras providências 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica vedada aos motoristas de micro-

ônibus e  ônibus   das linhas intermunicipais e 

municipal urbana de transporte coletivo do Estado do 

Espírito Santo a atribuição, simultânea, de motorista 

e cobrador de passagens, em todas suas modalidades, 

dos referidos transportes coletivos. 
 

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

publicação. 
 

Palácio Domingos Martins, 06 de fevereiro 

de 2018. 
 

NUNES 

Deputado Estadual - PT 
 

JUSTIFICATIVA 
“Art. 7º. São Direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além 

de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: 

XXII – redução dos riscos inerente 

ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança”. 

Constituição Federal.  

 
Nossa Constituição Federal fortalece, em 

muitos aspectos, a garantia dos direitos humanos e 

dos cidadãos, o que dá a ela o título de “Constituição 

Cidadã”. Tomada como base pelos Estados para a 

elaboração da sua Carta Magna, tem presente muitos 

de seus aspectos de defesa da cidadania. O tema 
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“trabalho” tornou-se prerrogativa de ordem Federal. 

Assim, o Estado, na elaboração da sua constituição, 

garantiu em seu artigo 12º que assegurará em seu 

território e nos limites de sua competência a 

plenitude e a inviolabilidade dos direitos e garantias 

sociais. 
O projeto de lei por ora apresentado já foi 

objeto de analise desta augusta Casa de Leis na 
Legislatura passada. Naquele momento, os nobres 
pares, atentos aos riscos que o acumulo das funções 
motorista/cobrador trazem, aprovaram a matéria. 
Porém, o projeto foi vetado totalmente pelo então 
governador, Renato Casagrande, e foi acompanhado 
por esta Casa na manutenção do veto. 

Ao apresentar matéria semelhante, o faço 
com mudanças pontuais, para melhor adequação a 
competência legislativa estadual e acompanhando 
processos de votação semelhantes que vem ocorrendo 
em outros Estados e Municípios. Aqui, deixo 
exemplo a Assembleia do Estado de São Paulo, que 
após ajustes, votou pela derrubada do veto do 
Governo, sendo então, promulgada como Lei 12.252 
de 2006. 

Matéria semelhante foi apreciada pela 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público da Câmara dos Deputados Federais, que deu 

parecer favorável à matéria indicando uma análise do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) que emitiu 

juízo no sentindo que 
 

“(...) a função de motorista não se 

confunde, de forma alguma, com a 

de cobrador. (...) tratando-se de 

encargo específico como o é o 

exercício da direção de ônibus, não 

se pode aumentar o espectro da 

função para que também a esta se 

acresça a obrigação de cobrar a 

passagem, sob pena de se incentivar 

o abuso patronal em atividade de 

interesse público e profundamente 

desgastante para a pessoa humana, 

como é a hipótese.” (SDI-ERR-

2.334, Ac. 1386/89). 

 
Argumentos contrários dão conta que as 

novas tecnologias presentes no sistema, o uso dos 

cartões de vale transporte, já possuem uma ampla 

abrangência entre os usuários acarretando assim, a 

diminuição do pagamento da passagem em dinheiro. 

Ora, reconhecemos a beneficência e a modernidade 

presente na utilização dos cartões de vale transporte, 

porém, tais avanços não são por si só, justificativos 

para o acumulo de funções, pois, esse acumulo, 

dentre outras coisas, impede que o motorista se fixe 

em suas atividades de direção, causando danos ao 

serviço prestado, afetando sobremaneira a segurança 

do transporte público e a qualidade do serviço, 

devido ao acréscimo de tempo das viagens e de 

espera pelo veículo. 

Nossa posição é em defesa do direito ao 

serviço público eficiente e seguro, da preservação dos 

postos de trabalho e da saúde dos trabalhadores, 

tendo um olhar de justiça social, dignidade e respeito 

ao trabalhador, como exigidos pelos ideais 

democráticos. A dupla função precariza as relações 

de trabalho e sociais. Assim, percebendo o prejuízo 

maior, tanto aos motoristas, quanto aos usuários do 

sistema e ainda ao trafego, é que venho apresentar tal 

proposta. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 

400/2017. 

Como iremos passar, Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos, à segunda parte do Expediente, 

que é sujeita à deliberação e carece de quorum de no 

mínimo dezesseis deputados, solicito aos colegas, 

que naturalmente estão nas dependências da 

Assembleia Legislativa, até porque hoje chegando 

mais cedo à Casa, inclusive cheguei antes do Senhor 

Deputado Doutor Hércules, deparei-me com várias 

lideranças do interior do Estado que, 

consequentemente, estão sendo atendidas pelos 

colegas deputados. Solicito aos Senhores Deputados 

que, de onde estiverem, façam-se presentes para que 

possamos deliberar matérias importantes, em especial 

requerimentos de urgência e matérias do Governo, do 

Tribunal de Justiça e de autoria dos Senhores 

Deputados. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Da Vitória e Nunes) 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de 

comunicar a esta Casa e à população do Espírito 

Santo, principalmente da Grande Vitória, das 

preocupações do Norte do Estado, neste momento, 

com as chuvas que já estão causando problemas nas 

estradas. E também com a cheia do Rio Doce, que já 

está quase no limite de alerta em face da altura de 

quase cinco metros que já subiu em alguns pontos, 

alagando ruas e avenidas. E as previsões de hoje cedo 

são de continuidade da chuva. Fazendo esse registro, 

gostaríamos de alertar a Defesa Civil do Espírito 

Santo para que tome as devidas precauções, já que 

todo o norte do Estado, incluindo principalmente o 

noroeste, está vivendo este momento de dificuldades 

em face de estradas que já estão totalmente sem 
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condições de serem usadas. Pedir ao diretor-geral do 

DER que descanse um pouquinho da campanha 

eleitoral que está fazendo em todos os municípios, 

uma campanha ostensiva, negociando apoio da sua 

candidatura, possa suspender as atividades eleitorais 

e ir ao norte do estado para ajudar a população na 

preocupação com as águas do rio Doce.  
O Senhor Deputado Da Vitória está presente 

e também tem essa preocupação. S. Ex.ª é 

praticamente ribeirinho, mora a poucos metros do rio 

Doce. E a cheia do referido rio preocupa. Colatina, 

por exemplo, está quase no alerta geral. Mas Linhares 

já passa por problemas de alagamento em várias 

propriedades, em várias fazendas, causando 

preocupação maior porque o final do rio Doce está 

em Linhares; é onde recebe o volume de água junto a 

represa que praticamente faz o marco, causando 

preocupações em todo o norte. Portanto, pedimos 

essas providências porque as chuvas têm deixado 

muitos problemas quando às águas do rio Doce 

sobem em toda essa Região do Norte do Estado. 

Portanto, solicitamos a esta presidência que oficie ao 

diretor do DER, que só atende a si próprio, pedindo 

providências para que, pelo menos, amanhã ou 

depois, se houver problemas, possa ser 

responsabilizado. 

Ontem, a estrada de Colatina a Baixo Guandu 

estava paralisada, não sei se já foi retomada. Deve ter 

sido retomada parte do trânsito, porque totalmente 

acho que não foi ainda. E que também causa 

problema para aquela região do nosso Estado do 

Espírito Santo. 

 
(Registra presença a Senhora 

Deputada Eliana Dadalto) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Muito Obrigado. É pertinente a 

manifestação de V. Ex.ª. 

Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que faça 

contato agora com o coronel D’Isep do Corpo de 

Bombeiro, com a Defesa Civil e com o próprio DER 

para que nos informem como está sendo feito o 

acompanhamento desse perigo enorme que sofre o 

Norte do Estado.  

Agora, pela manhã, foi transmitido pela 

própria imprensa, e as mídias sociais já têm 

divulgado amplamente sobre a elevação do nível, até 

porque chove muito na cabeceira... No estado de 

Minas Gerais chove muito. Recebemos aqui, 

imediatamente, essas águas e, consequentemente, o 

limite prudencial do nível da água do rio Doce já está 

sendo ultrapassado e isso causa naturalmente 

preocupação. Além de tudo existe o mapeamento 

que, naturalmente, deve ter sido feito pela Defesa 

Civil na Grande Vitória e em todo o Estado por conta 

das fortes chuvas que vêm caindo desde domingo em 

terras capixabas. 

Registro também, antes de passar a palavra 

ao líder da oposição, que a Comissão de 

Infraestrutura retomará suas fiscalizações 

principalmente em pontes, viadutos, abrigos de 

ônibus, prédios públicos, estradas, porque com ao 

desabamento de partes de um viaduto no Distrito 

Federal fica demonstrado claramente a precariedade 

do Estado Brasileiro em cumprir suas obrigações, 

principalmente nas manutenções preventivas, que 

fazem com que tenhamos economia do dinheiro 

público.  

A Segunda Ponte, por exemplo, parte dela é 

do Governo Federal a responsabilidade e a outra 

parte é do DER. E ela não sofreu as intervenções 

necessárias. Fizeram agora uma meia-sola, que não 

atende a demanda prevista pela engenharia, por mais 

que tenha sido explicitado na mídia de que está sendo 

feito uma reforma. Não atende. Faremos ali outra 

vistoria. 

Também temos ali um problema grave, que 

são os pilares da rodoviária de Vitória. Não se pode 

desconsiderar a manifestação da Comissão de 

Infraestrutura do Conselho Regional de Engenharia, 

que fez um alerta importante, como fez o Conselho 

Regional de Engenharia em Brasília, e não foi dada a 

atenção devida e caiu o viaduto. Imagina se lá 

estivessem famílias, enfim, pessoas que pudessem ter 

as suas vidas ceifadas.  

É importante a preocupação do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, que entendo ser 

preocupação de todos nós. 

Peço a Secretaria-Geral da Mesa que faça 

contato com o Coronel D’Isep para que nos dê um 

retrato imediato de como está sendo a atuação para 

que, ainda hoje, no plenário, possamos ter a 

informação e transmiti-la à sociedade. Temos este 

papel de fiscalizar. 
Concedo a palavra ao líder da oposição, o 

Senhor Deputado Sergio Majeski. 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) - 

Muito obrigado, Senhor Deputado Marcelo Santos. 

Faço coro  às palavras o Senhor Deputado 

Enivaldo dos Anjos. Agora, a questão do Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos. Agora, as questões 

tanto da seca quanto das enchentes resultam, em 

parte, das mesmas causas e cada vez que vem uma 

enchente já sabemos que isso acontecerá.  

Grande parte do país tem clima tropical, em 

que o verão é bastante chuvoso e o inverno é mais 

seco, então, já se sabe. Todos os anos, então, 
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ninguém dirá: Olha, fomos tomados de surpresa pela 

quantidade de chuva. Porque isso é comum nos 

climas tropicais em que os verões são muito 

chuvosos.  

Temos um problema seríssimo de ordem 

ambiental que é o desmatamento que leva ao 

assoreamento dos rios. Junto a isso, a falta de 

planejamento urbano, com as cidades construindo 

muito próximo às margens dos rios e com a vinda 

dessas enchentes, obviamente, isso ocorrerá.  

Ontem, estive em Santa Maria de Jetibá, que 

é minha terra, e o rio Santa Maria também estava 

transbordando já na região do rio Possmoser. O rio já 

estava inundando as partes mais baixas, as 

plantações, enfim, e se continuar chovendo, 

obviamente, teremos problemas em vários pontos do 

estado.  

Então, precisamos de políticas ambientais de 

médio e longo prazo. Caso contrário, essas questões 

pontuais a cada vez que isso ocorre nunca serão 

resolvidas. Os rios capixabas, assim como ocorre em 

vários pontos do estado, precisam ser dragados e a 

vegetação das margens do rio, as matas ciliares, 

precisam ser repostas. Sem isso não conseguiremos 

nunca dar conta dessas enchentes e, obviamente, o 

planejamento urbano e a possibilidade de retirar parte 

da população das margens desses rios porque, Senhor 

Deputado Marcelo Santos, parte das construções que 

existem hoje nos rios, tanto na bacia do rio Doce, na 

bacia do rio Santa Maria, quanto do Jucu, no passado 

eram leitos do rio.  

Hoje, por exemplo, em Santa Maria 

observamos que parte das plantações que está 

próxima ao leito do rio estão onde já foi leito do rio. 

Então, precisamos de políticas em longo prazo. E 

vemos um descaso generalizado com essas questões.  

Cada vez que ocorrem enchentes vêm 

presidentes sobrevoar a área fazendo cara de 

consternação, governadores e não sei mais quem, mas 

no próximo ano ocorrerá novamente.  

Aqui, no estado, só para lembrar, no ano de 

2016 foram retirados sessenta milhões de reais do 

Fundo de Políticas de Recursos Hídricos, que tem 

uma relação direta com essa situação. Ou encaramos 

esses problemas e passamos a entender que isso só 

será resolvido em médio e longo prazo com políticas 

sérias ou nunca serão resolvidos.  

Senhor Deputado Marcelo Santos, V. Ex.ª 

pode caminhar por toda a margem, o Senhor 

Deputado Enivaldo dos Anjos, que conhece, os 

deputados do norte, o Senhor Deputado Da Vitória, 

que conhece, eu que sou da região de Santa Maria e 

quem é da região de Domingos Martins, desses rios 

que não veremos uma placa, pelo menos, dizendo: 

Não jogue lixo no rio, refloreste as matas ciliares. 

Não há essa preocupação verdadeira. E sem isso não 

resolveremos porque quando o desmatamento se dá, 

como já se deu em larga escala em todo estado, 

quando as chuvas vêm, obviamente, aquilo que elas 

lavam de terra nos morros será jogado nos leitos dos 

rios.  

Quer dizer, quando vem o período da chuva 

não há espaço para que o próprio rio absorva essa 

quantidade de água, e sem a vegetação, por outro 

lado, não há infiltração da água, também não há 

como abastecer, mesmo com grande quantidade de 

chuva, parte dos lençóis freáticos porque essa água 

escoa superficialmente e vai para os rios e não para 

onde deveria ir.  

Então, o reflorestamento geral das matas 

ciliares, da dragagem do rio, é fundamental porque 

senão todos os anos enfrentaremos aos mesmos 

problemas.  

Muito obrigado, Senhor Deputado Marcelo 

Santos.  

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Jamir Malini) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Nós que agradecemos sua 

contribuição.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Senhor Presidente, pela ordem! Depois da aula do 

nosso professor Majeski, pouca coisa resta a falar, 

mas é uma preocupação grande.  

Acho que estamos nessa sessão de encher 

linguiça porque ainda faltam dois deputados para dar 

quorum para poder votar. A esperança que a gente 

tem com as cheias é que essa água possa levar 

também a lama de Mariana que veio aqui. Assim 

como Minas Gerais tem trazido coisas boas para nós, 

tem trazido muita coisa ruim também. É o pó preto da 

Vale, é a lama de Mariana. Então, tudo vem parar no 

Espírito Santo. 

Infelizmente parece que o Espírito Santo é o 

esgoto de um estado, mas...  

V. Ex. falou o quê? Não, falta mais um ainda. 

Falta um. Tem quinze. Chegou mais qual? 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Eu registrei quinze porque é o 

PMDB. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Falta mais um para dar dezesseis. Quinze é MDB, 

viu? 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Isso. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Peço a V. Ex.ª que quando registrar MDB não se 

esqueça  de tirar o P porque agora é outro partido. É 

MDB. Concorda? 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Do seu antigo correligionário 

Ulysses Guimarães. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Ulysses Guimarães. Esse sim. Esse era MDB de 

verdade, mas a gente fica realmente preocupado com 

algumas coisas que têm acontecido.  

Senhor Deputado Sergio Majeski, a ponte lá 

de Barra do Jucu também caiu por muita alga, ou 

melhor, muita água-pé, que acumulou na Ponte da 

Madalena e a ponte caiu. E o senhor secretário de 

Agricultura, Octaciano Neto, no dia seguinte foi lá e 

prometeu uma nova ponte e até hoje não aconteceu 

nada.  

Fundamos um fórum lá em Vila Velha para 

discutir essa questão porque não é questão da ponte. 

Ponte é um dado. Queremos saber do tratamento de 

esgoto, da demarcação da reserva, do píer para não 

fechar a boca da Barra, da passagem dos animais, 

passagem subterrânea para que os animais não sejam 

atropelados na Rodovia do Sol.  

E o tratamento de esgoto é uma preocupação 

muito grande, Senhor Presidente Marcelo Santos. Foi 

anunciado e, inclusive, o governador anunciou a 

barragem de Biriricas, que é uma coisa importante, 

mas queremos saber como essa água chegará em Vila 

Velha. Vila Velha pergunta isso. O povo da Barra do 

Jucu, especialmente, pergunta isso. Ademais, não se 

pode fazer a barragem sem tratar o esgoto de 

Marechal Floriano e Domingos Martins, senão vamos 

fazer a barragem de quê? É disso que V. Ex.ª 

balbuciou aí mesmo. Temos certeza de que o 

governador Paulo Hartung tem bastante afinco e 

muita certeza de que essa barragem vai dar certo. Nós 

também temos, mas é preciso tomar as providências. 

Então, já terminou a sessão de encher 

linguiça porque já tem dezesseis deputados. Agora, 

seria bom também o deputado chegar e continuar. 

Não adianta chegar cedo e ir embora, não. Tem que 

chegar e continuar para poder votar, senão não tem 

quorum para votar. Obrigado, Senhor Presidente. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Amaro Neto e Rodrigo 

Coelho) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Muito obrigado, vice-líder do 

MDB, Senhor Deputado Doutor Hércules. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

04 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 002/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, após 

ouvido o Plenário, regime de urgência, para o 

Projeto de Lei nº 019/2018, oriundo da Mensagem  

Governamental nº 012/2018, institui o Programa 

Simplifica-ES. 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de janeiro de 

2018. 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em votação o  Requerimento 

de Urgência n.º 002/2018. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam com se encontram. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

05 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA LIDERANÇA DE GOVERNO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 003/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, após 

ouvido o Plenário, regime de urgência, para o 

Projeto de Lei nº 020/2018, oriundo da Mensagem  

Governamental nº 013/2018, altera a Lei n.º 7.000, 

de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 



 

 

8 

 

 

Comunicação, que trata da isenção do ICMS na 

operação interna de saída de energia elétrica 

realizada pela distribuidora, com destino a unidade 

consumidora, mediante sistema de compensação com 

a energia produzida pela unidade consumidora e 

injetada na rede de distribuição. 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de janeiro de 

2018. 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 

(demais assinaturas não identificadas) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em votação o Requerimento 

de Urgência n.º 003/2018.  

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam com se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

06 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA N.º 004/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado abaixo assinado, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, requer a V. Exª, depois de 

ouvido o Plenário, REGIME DE URGÊNCIA para 

o Projeto de Lei Complementar nº 001/2018, que 

altera o Anexo II da Lei Complementar nº 566, de 22 

de julho de 2010, que dispõe sobre a Reestruturação e 

Modernização da Estrutura Organizacional 

Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado, 

oriundo da Mensagem nº 001/2018, do Presidente do 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 

 

Palácio Domingos Martins, 06 de fevereiro 

de 2018. 

 

MARCELO SANTOS 

Líder do PMDB 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em votação o           

Requerimento de Urgência nº 004/2018. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam com se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado contra um voto do Senhor 

Deputado Jamir Malini. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

07 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA 

 

REQUERIMENTO N.º 017/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

A Deputada infra-assinada, no uso de suas 

prerrogativas regimentais, de acordo com o art. 4, 

inciso IV, aprovado pela Resolução 2700, de 

15/07/2009, requer que seja convocada Sessão 

Especial e 12ª edição Fórum de Políticas Públicas 

para Mulher Vítima de Violência Doméstica e 

Familiar, que será realizada no dia 16 de março de 

2018 às 14h, no Plenário Dirceu Cardoso desta Casa 

de Leis. 

Termos em que, 

Pede e Espera Deferimento. 

 
Palácio Domingos Martins, 02 de janeiro de 

2018. 

 
LUZIA TOLEDO 

Deputada Estadual - PMDB 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão o Requerimento 

n.º 17/2018. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam com se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

08 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA MESA DIRETORA 

 

REQUERIMENTO N.º 021/2018 
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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, a 

realização de SESSÃO SOLENE PARA A 

ENTREGA DA COMENDA DO MÉRITO 

ESPORTIVO JOSÉ DE ANCHIETA FONTANA, 

no dia 26 de março de 2018, às 19 horas, no Plenário 

desta Casa. 

 
Palácio Domingos Martins, 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 21/2018. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam com se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

 

09 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 026/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

Amaro Neto, Deputado Estadual, no uso de 

suas prerrogativas regimentais, requer a Vossa 

excelência, que seja agendada SESSÃO SOLENE 

EM HOMENAGEM AO DIA DO OUVIDOR, a 

realizar-se no dia 13 DE MARÇO 2018, terça - feira, 

às 19 horas, no plenário desta Casa.  

 

Palácio Domingos Martins, 02 de janeiro de 

2018. 

 

AMARO NETO 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão o        

Requerimento n.º 26/2018. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam com se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado por unanimidade. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

10 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 029/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

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

SESSÃO ESPECIAL, a realizar-se no dia 05 DE 

MARÇO do corrente ano, ás 19:00  horas, no 

plenário “Dirceu Cardoso”, desta Casa de Leis,  para 

debater o papel da Mulher na atual conjuntura e 

assuntos relacionados a violência contra a Mulher. 

 

Palácio Domingos Martins, 02 de janeiro de 

2018. 

 

NUNES 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Em discussão o     

Requerimento n.º 29/2018. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam com se encontram; os contrários se 

manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 

Continua a leitura do Expediente. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

11 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
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REQUERIMENTO N.º 038/2018 

 

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 será realizada no dia 29 de março de 2018, ás 

19:00 horas, no Plenário Dirceu Cardoso. 

 

Sala das Sessões, 02 de fevereiro de 2018. 

 

MARCELO SANTOS 

Deputado Estadual 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Em discussão o Requerimento 

n.º 38/2018. (Pausa)  

Não havendo quem queira discuti-lo, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários se 

manifestem. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

12 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

REQUERIMENTO N.º 044/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Estadual infra-assinado, no uso 

de suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 

requer a V. Exª., com base no art. 165, inciso IV do 

Regimento Interno, após ouvido o Plenário, a 

realização de SESSÃO SOLENE, em Homenagem 

aos Profissionais de Fisioterapia, no dia 14 de 

março de 2018 às 19:00 horas, no Plenário Dirceu 

Cardoso desta Casa de Leis. 

 

Palácio Domingos Martins, 09 de janeiro de 

2018. 

 

SANDRO LOCUTOR 

Deputado Estadual - PROS 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Em discussão o Requerimento 

n.º 44/2018. (Pausa)  

Não havendo quem queira discuti-lo, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários se 

manifestem. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

13 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 045/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado infra-assinado, no uso de suas 

prerrogativas constitucionais e regimentais, requer a 

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

SESSÃO SOLENE para entrega da “Medalha 

Delegado José Gilberto Barros Faria”, para 

homenagear aqueles que se destacaram na luta pela 

melhoria da Segurança Pública em nosso Estado, a 

ser realizada no dia, 01 de março  2018, às 19:00 

horas,  no Plenário Dirceu Cardoso, nesta casa de leis. 

 

Sala das Sessões, em 08 de janeiro de 2018. 

 

GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Em discussão o Requerimento 

n.º 45/2018. (Pausa)  

Não havendo quem queira discuti-lo, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que o aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários se 

manifestem. (Pausa)  

Aprovado.  

Continua a leitura do Expediente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
14 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 036/2018 

 
Senhor Presidente: 
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CONSIDERANDO as condições precárias de 

sinalização e manutenção ao longo de seus 50 km, na 

rodovia ES-220 que interliga os municípios de Vila 

Paulista, em Barra de São Francisco a Nova Venécia; 

 

CONSIDERANDO que o tráfego de veículos 

é prejudicado pela falta de sinalização, gerando 

acidentes e muitas vidas perdidas naquela rodovia; 

 

CONSIDERANDO que essa indicação se faz 

necessária uma vez que, se atendida, propiciará 

melhor qualidade de vida para todos que transitam 

nessa região; 

 

CONSIDERANDO que a Rodovia ES-220 

precisa urgentemente ser reformada, uma vez que, o 

tráfego de veículos é prejudicada pela falta de 

sinalização na via, colocando em risco a vida de 

quem nela trafega; 

 

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 A REVISÃO DO TRAÇADO, 

CONSTRUÇÃO DE ACOSTAMENTO, 

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 

NA RODOVIA ES-220 QUE INTERLIGA OS 

MUNICÍPIOS DE VILA PAULISTA (BARRA 

DE SÃO FRANCISCO) E NOVA VENÉCIA, 

PASSANDO POR VILA PAVÃO. 

 
Ressalta-se que as obras representarão mais 

segurança para o trânsito e, se realizadas, os 

moradores da região sentir-se-ão agradecidos e 

saberão reconhecer o gesto do Executivo Estadual 

nessa questão. 

Por tudo o que foi exposto e considerando a 

relevância desta proposição, solicito aos ilustres pares 

a aprovação deste pleito. 

 

Palácio Domingos Martins, 05 de fevereiro 

de 2018. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º 

36/2018. (Pausa)  

Não havendo quem queira discuti-la, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários se 

manifestem. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

15 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 037/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

CONSIDERANDO as condições precárias de 

conservação em que se encontram as principais 

rodovias que servem ao município de Rio Bananal, 

na região Norte do Estado; 

 

CONSIDERANDO que o tráfego de veículos 

é prejudicado pela quantidade de buracos e falta de 

sinalização, gerando acidentes e avarias nos carros, o 

que encarece a vida dos moradores e o custo do 

transporte de produtos agrícolas; 

 

CONSIDERANDO que essa indicação se faz 

necessária uma vez que, se atendida, propiciará 

melhor qualidade de vida para todos que transitam 

nessa região; 

 

CONSIDERANDO que a Rodovia ES-245 

precisa urgentemente ser reformada, uma vez que, o 

tráfego de veículos é prejudicado pela quantidade de 

buracos na via, colocando em risco a vida de quem 

nela trafega; 

 

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 INICIAR A REFORMA DA 

RODOVIA ES-245, QUE INTERLIGA OS 

MUNICÍPIOS DE RIO BANANAL E SÃO 

JORGE DE TIRADENTES, BEM COMO NA 
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LIGAÇÃO ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E 

A CIDADE DE LINHARES, que possui 

aproximadamente 47 km (quarenta e sete 

quilômetros) de extensão. 

 

Ressalta-se que as obras representarão mais 

segurança para o trânsito e, se realizadas, os 

moradores da região sentir-se-ão agradecidos e 

saberão reconhecer o gesto do Executivo Estadual 

nessa questão. 

 

Por tudo o que foi exposto e considerando a 

relevância desta proposição, solicito aos ilustres pares 

a aprovação deste pleito. 

 

Palácio Domingos Martins, 05 de fevereiro 

de 2017. 

 

ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual - PSD 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º 

37/2018. (Pausa)  

Não havendo quem queira discuti-la, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários se 

manifestem. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

16 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

REQUERIMENTO N.º 038/2018 

 

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:  

 

- Encaminho para apreciação e 

devidas providências minuta de 

Projeto de Lei visando a instituição 

e regulamentação do FORUM 

REDESIM, para Simplificação do 

Registro e da Legislação de 

Empresas e Negócios no Estado do 

Espirito Santo (minuta  anexa). 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Em atendimento a demanda apresentada e 

por ser de competência do Executivo encaminho para 

apreciação e devidas providências minuta de Projeto 

de Lei visando a instituição e regulamentação do 

FORUM REDESIM, para Simplificação do Registro 

e da Legislação de Empresas e Negócios (minuta 

anexa).  

A proposta objetiva instituir o FORUM 

REDESIM, como instituição/órgão com vistas a 

aprimorar os mecanismos legais para simplificação 

dos registros de empresas, bem como auxiliar na 

proposição de melhorias na legislação de empresas e 

negócios. 

A proposta também reflete o fortalecimento 

dos profissionais de contabilidade, bem como órgãos 

relacionados à contabilidade e empresarial, que 

discutem mecanismos de aprimorar a abertura de 

empresas, alterações de empresas, proposição de 

novas legislações e aprimoramento das legislações 

existentes, que objetivem surgimento de novos 

negócios. 

O Projeto visa, em última análise, fortalecer 

o FORUM REDE SIM, e consequentemente, as ações 

de aprimoramento das legislações e procedimentos, 

com o objetivo de fortalecer os empreendimentos 

existentes e abertura de novos negócios. 

Ante todo o exposto acima, solicito o 

concurso dos Nobres Colegas à apreciação e 

aprovação da presente proposição. 

 
Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2018. 

 
RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 

 
MINUTA PROJETO DE LEI Nº DE DE 2018. 

 
PROJETO DE LEI QUE PROPÕE A 

FORUM DA REDESIM PARA 

SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO 

E DA LEGISLAÇÃO DE 

EMPRESAS E NEGÓCIOS NO 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 91, inciso III, da Constituição Estadual, 
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Art.1º - Fica criado o FORUM DA 

REDESIM para Simplificação do Registro e da 

Legislação de Empresas e Negócios no Estado do 

Espirito Santo a quem caberá discutir e propor 

procedimentos para a simplificação e integração do 

processo de registro e legalização do MEI, da ME, da 

EPP, assim como as empresas diversas competindo-

lhe: 

I -  Discutir e propor encaminhamentos 

para as políticas de simplificação e  inscrição, 

cadastros, abertura, alvarás, arquivamentos, licenças, 

permissão, autorização, registros e demais 

procedimentos relativos à abertura, legalização e 

funcionamento; 

II -  compatibilização e integração dos 

procedimentos; 

III -  evitar a duplicidade de exigências; 

IV -  garantir a linearidade do processo, 

sob a perspectiva do usuário; 

V -  compartilhamento e equivalência das 

informações; 

Art.2º - O Fórum de Entidades será 

constituído por Entidades representativas da área 

contábil  e a Federação de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte do Estado do Espírito 

Santo,como convidada, todos com direito a voto, a 

saber: 

 
I -  Conselho Regional de Contabilidade 

- CRC 

II -  Sindicato de Empresas de Serviços 

Contábeis e das Empresas de Assessoramento, 

Perícias, Informações e Pesquisas do Estado do 

Espírito Santo - SESCON 

III -  Federação das Associações de Micro 

e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais 

do Estado do Espírito Santo - FEMICRO 

IV -  Sindicato dos Empresários das Micro 

e Pequenas Empresas do Estado do Espirito Santo. 

V -  As Associações de Profissionais de 

Contabilidade dos Municípios do Estado do Espírito 

Santo 

VI -  Sindicato dos Contabilistas do Estado 

do Espírito Santo - SINDICONTÁBIL 

               § 1º Cada Entidade deverá indicar 

um suplente, que o representará no caso da 

possibilidade da não participação do titular nas 

reuniões ordinárias ou extraordinárias, tendo, quando 

em sua substituição, direito a voto. 

§ 2º  Os membros do Fórum serão 

indicados pelos respectivas Entidades representativas. 

§ 3º  Compete ao SESCON a coordenação 

deste Fórum. 

§ 4º  Cada representante efetivo terá 

mandato por um período de 2 (Dois) anos, a critério 

da Entidade membra, sendo permitida sua 

recondução e devendo o mesmo coincidir com o 

mandato da Entidade. 

§ 5º  As decisões e as deliberações do 

Fórum serão tomadas sempre pela maioria de seus 

membros e deverão ser registradas em atas.  

§ 6º  O Fórum  terá uma Secretaria, a ser 

escolhida pela Entidade coordenadora, que deverá ser 

integrante ou não indicado pelas as Entidades do 

Fórum, cabendo a esta todo o registro das reuniões. 

I -  produzir as atas que deverão ser 

aprovadas pelo Colegiado em reunião convocada.  

II -  implementar as ações demandadas e 

fornecer as informações necessárias às deliberações; 

III -  prestar apoio técnico e administrativo 

ao Presidente e aos integrantes do Fórum; 

IV -  demais atribuições definidas pela 

coordenação. 

§ 7º  O mandato dos membros do Fórum 

não serão remunerados, a qualquer título, sendo seus 

serviços considerados relevantes ao Estado.  

Art. 3º Fica estabelecido que as reuniões do 

Fórum ocorrerá a cada 30 dias, ou a qualquer 

momento conforme as necessidades de pauta. 

Art. 4º  Fica estabelecido que convidados 

poderão participar das reuniões desde que convidados 

pela coordenação. 

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 – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º 

38/2018. (Pausa)  

Não havendo quem queira discuti-la, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários se 

manifestem. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

17 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 
INDICAÇÃO N.º 039/2018 
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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 a este órgão meios para melhoria no fluxo de 

trânsito e uma maior segurança aos que trafegam no 

município; 
 

CONSIDERANDO que o município de Barra 

de São Francisco é um município estrategicamente 

bem localizado e que possui uma frota de veículos 

considerável que transitam em suas ruas e avenidas; 

 

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 instalação de 

DOIS RADARES ELETRÔNICOS NA 

AVENIDA CASTELO BRANCO, sendo: 

 

- 01 em frente a entrada do CIBRAZEM, 

próximo as ESCOLAS JOSÉ FRANCISO DA 

FONSECA E CRECHE DÓRICO CIPRIANO; 
- 01 na SAÍDA PARA COLATINA, EM 

FRENTE A MARMORARIA MOL, próximo 

entrada para Escola Sebastião Albano, 

FACULDADE UNOPAR e Escola Pitágoras. 

 

Por tudo o que foi exposto e tendo em vista 

que os locais acima citados são próximos as escolas 

municipais com um quantitativo considerável de 

estudantes, 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 

 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Pastor Marcos Mansur) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º 

39/2018. (Pausa)  

Não havendo quem queira discuti-la, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários se 

manifestem. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

18 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 040/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Esmael Almeida, no uso de suas 

atribuições regimentais, requer a Vossa  

Excelência, com fulcro nos artigos 141, 

inciso VIII e 174, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 

que seja encaminhada à Secretaria de Estado dos 

Transportes e Obras Públicas (SETOP), a Indicação 

da seguinte matéria: 

 

Sugerindo ao Governo do Estado, 

estudar a viabilidade de redução da 

tarifa do serviço público de 

transporte metropolitano da 

Grande Vitória, compreendendo os 

dias de domingo, em todos os 

coletivos do Sistema Transcol, 

redução esta equivalente a 50% do 

valor real.  

 

Palácio Domingos Martins em 05 de 

fevereiro de 2018 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei pretende de forma 

clara e objetiva resgatar os preceitos fundamentais 

políticos, éticos e moral bem como o conhecimento 

pátrio e cívico da sociedade capixaba por meio do 

ensinamento nas redes de Ensino Fundamental II e 

ensino Médio das Escolas Públicas e Privadas. 

Os cidadãos brasileiros precisam conhecer 

melhor os seus direitos, deveres e obrigações, 

aprendendo a cada dia e aprimorando cada vez mais 

os seus conhecimentos. Com o presente projeto em 

questão, buscamos resgatar o patriotismo da nossa 

Sociedade, o respeito ético e moral do ser humano 
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com reflexo para melhorar a convivência das crianças 

aos seus lares junto aos seus familiares, inserindo-as 

na população cidadãos diferenciados. 

Vivemos e vivenciamos uma época difícil 

onde valores políticos, éticos e morais estão sendo 

ameaçados e prestes a cair em uma profunda 

escuridão causando confusões entre as crianças, 

jovens e até adultos da nossa sociedade. Isto posto, 

devido relevante interesse público, além de ampliar o 

conhecimento das crianças dentro do Estado do 

Espírito Santo, proponho o presente projeto contando 

desde já com a adesão de todos os nobres 

parlamentares que guarnecem essa casa com 

convicção de futura aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º 

40/2018. (Pausa)  

Não havendo quem queira discuti-la, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários se 

manifestem. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

19 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 041/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O Deputado Esmael de Almeida, no uso de 

suas atribuições regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 

174, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada 

ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 

Espírito Santo, Paulo Hartung, a seguinte: 

 

da seguinte matéria: Seja construída 

uma ponte sobre o Rio Pardinho, na 

comunidade do Rio Pardinho, em 

Iúna/Es. 

 

Palácio Domingos Martins, 02 de fevereiro 

de 2018. 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição, de iniciativa do 

Assessor deste Deputado, Willian Barbosa Sobrinho, 

visa atender justa demanda de cerca de 100 (cem) 

famílias integrantes da comunidade do Rio Pardinho, 

em Iúna/Es, notadamente no que diz respeito as 

crianças, que são submetidas, quando da utilização da 

“pinguela” existente sobre o Rio em referência, a 

perigo iminente de queda e consequentemente 

afogamento. 

Interessa frisar que a referida “pinguela”, 

construída pelas pessoas daquela comunidade, em 

dias de chuva é invariavelmente danificada pela força 

das águas, circunstância que potencializa o perigo de 

acidentes. 

Pelo exposto, apostando na sensibilidade 

dessa administração Pública Estadual, esperamos a 

materialização do solicitado, certos de que será de 

grande valia para aquela comunidade e de 

reconhecimento para essa gestão. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º 

41/2018. (Pausa)  

Não havendo quem queira discuti-la, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários se 

manifestem. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

20 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 042/2018 

 

Senhor Presidente: 

 

O deputado estadual Esmael de Almeida, no 

uso de suas atribuições regimentais, requer a Vossa 

Excelência, com fulcro nos artigos 141, inciso VIII e 

174, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 

do Estado do Espírito Santo, que seja encaminhada à 

Secretaria de Estado da Educação (SEDU), a presente 

 

Sugerindo ao Governo do Estado a 

criação de uma Faculdade 

Estadual de Ensino a Distância, 

para que possa proporcionar aos 

alunos de todas as cidades do Estado 

do Espírito Santo, principalmente 
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aqueles de baixa renda, a 

oportunidade de fazerem um curso 

superior e ingressarem no mercado 

de trabalho, com melhor qualificação 

profissional e, consequentemente, 

melhor remuneração.  

 

Palácio Domingos Martins, 5 de Fevereiro de 

2018 

 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Nas principais capitais do País, os Programas 

de Formação e Ensino à Distância, via Universidade 

e Faculdades Estaduais já são uma realidade. Creio 

que já está hora do Espírito Santo entrar para esta 

lista de Estados que estão preocupados estes 

estudantes dos municípios que buscam no Ensino 

Superior a oportunidade de ingressar no mercado de 

trabalho, com melhor qualificação profissional e, 

consequentemente, melhor remuneração. Tais 

estudantes são, em sua maioria, residentes na 

periferia, em cidades onde o ensino superior ainda 

não é uma realidade. 

No Espírito Santo, não existe ainda uma 

universidade pública que possa proporcionar aos 

alunos de baixa renda, a oportunidade de fazerem um 

curso superior. A disponibilização de cursos à 

distância pode se concretizar num sonho de milhares 

de jovens que esperam cursar o nível superior. 

Se defendemos uma educação mais 

igualitária precisamos de políticas públicas que 

possibilitem esta igualdade e a educação sem dúvida 

é o melhor caminho para que isso aconteça, 

principalmente na população de baixa renda. 

Temos que acompanhar e nos adequar às 

mudanças que o mundo acadêmico têm enfrentado 

com as novas tecnologias e possibilitar que alunos de 

todas as cidades do Estado sejam atendidos. A ideia é 

fazer mais, melhor e com custos menores, já que esse 

modelo de Faculdade a Distância é de pequeno porte 

corporativo, com quadro reduzido de profissionais. 

Espero que o Governo do Estado faça todos os 

esforços para, até 2018 já termos no Estado mais essa 

ferramenta como meio de incentivar a educação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º 

42/2018. (Pausa)  

Não havendo quem queira discuti-la, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários se 

manifestem. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

21 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 

 

INDICAÇÃO N.º 043/2018 

 

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 ao 

Governo do Estado/Secretaria de Estado da Educação 

e demais secretarias pertinentes, a seguinte 

 

Encaminhando minuta do Projeto de 

Lei que cria no Sistema Estadual de 

Ensino do Espírito Santo o programa 

“Escola Sustentável”, fazendo com 

que as escolas, sem prejuízo de suas 

demais atividades ordinárias 

realizem a implantação de 

políticas, práticas e ações 

sustentáveis e incentivem todos os 

frequentadores das escolas à 

adoção de hábitos e atitudes 

voltadas à preservação dos 

recursos naturais e à construção de 

um espaço ecologicamente 

sustentável. 

 

Palácio Domingos Martins, 05 de fevereiro 

de 2018. 

ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual – PMDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Como a Assembleia Legislativa não tem 

prerrogativas regimentais para sugerir propostas que 

incidem em despesas para o erário público, estamos 

encaminhando minuta de Projeto de Lei propondo 

implantar na consciência escolar, práticas 

sustentáveis no dia a dia das escolas, envolvendo 

direção, a coordenação pedagógica, os professores 

e os funcionários para identificar e promover 
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atitudes sustentáveis no coletivo e, individualmente, 

agir coerentemente com elas. 

Com a nossa proposta queremos 

desenvolver entre os estudantes, atitudes diárias de 

respeito ao ambiente e à sustentabilidade, apoiadas 

nos conteúdos trabalhados em sala de aula. Com isso, 

estaremos também propiciando à comunidade do 

entorno, o interesse por projetos ambientais e a se 

integrar em sua organização e implantação. 

Práticas comuns do dia a dia como o 

consumo de água e energia, coleta seletiva de óleo e 

resíduos sólidos, serão trabalhadas entre os 

estudantes numa visão ecologicamente responsável, 

além da realização de oficinas de manipulação de 

materiais recicláveis e reciclados, preservação das 

áreas verdes existentes nas escolas e nos seus 

entornos, incluindo aí palestras temáticas abertas a 

toda a comunidade, sempre atinentes à ecologia e à 

sustentabilidade. 

À exemplo do que vem ocorrendo dentro das 

escolas com relação ao trânsito,  e consciente do 

importante papel transformador da sociedade que a 

Escola e a Educação possuem, propomos esse projeto 

seguindo diversos exemplos positivos já existente em 

todo país, que trata da inclusão desse tema – Escola 

Sustentável - nas práticas educativas das escolas de 

nosso Estado, servindo como um canal de 

informações e formação para as nossas crianças e 

adolescentes. 
 

PROJETO DE LEI Nº /2018 

 
Cria no âmbito das instituições do 

sistema estadual de ensino do 

Espírito Santo o programa “Escola 

Sustentável”. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA 

 
Art. 1º Fica criado no âmbito das instituições 

do Sistema Estadual de Ensino do Espírito Santo o 

programa “Escola Sustentável”; 

 

Art. 2º O escopo do programa “Escola 

Sustentável” é o de fazer com que as escolas, sem 

prejuízo de suas demais atividades ordinárias: 

 
I ‒ realizem a implantação de políticas, 

práticas e ações sustentáveis;  

II ‒ incentivem todos os frequentadores das 

escolas à adoção de hábitos e atitudes voltadas à 

preservação dos recursos naturais e à construção de 

um espaço ecologicamente sustentável. 

 
Art. 3º No âmbito do programa “Escola 

Sustentável”, as instituições de ensino poderão 

promover, dentre outras atividades: 

 

I - atitudes voltadas ao controle do consumo 

de água e energia elétrica, objetivando o uso racional 

dos recursos naturais; 

II - coleta seletiva de óleo e resíduos sólidos, 

objetivando-se a reciclagem de materiais;  

III - oficinas de manipulação de materiais 

recicláveis e reciclados; 

IV - preservação das áreas verdes existentes 

nas escolas e nos seus entornos; 

V - palestras temáticas abertas a toda a 

comunidade, sempre atinentes à ecologia e à 

sustentabilidade. 

§ 1º - As atividades descritas nos incisos 

deste artigo deverão ser conduzidas pelo corpo 

docente das instituições de ensino, facultada ainda a 

participação de monitores, dos pais e dos 

responsáveis. 

 

§ 2º - As instituições de ensino que aderirem 

ao programa “Escola Sustentável” deverão formar 

um comitê misto para responder pela organização e 

pela implantação do referido programa nas 

respectivas instituições, com a participação de, no 

mínimo, dois alunos e quatro professores. 

 
§ 3º - As instituições de ensino que aderirem 

ao programa “Escola Sustentável” poderão firmar 

convênios, acordos e parcerias com outras 

instituições, públicas ou privadas, com o objetivo de 

viabilizar o cumprimento das ações, práticas e 

atividades descritas neste artigo.  

 
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta 

lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da 

data de sua publicação. 

 
Art. 5º As despesas resultantes da execução 

desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias 

já consignadas no orçamento da Secretaria de 

Educação. 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Palácio Domingos Martins, 5 de Fevereiro de 

2018. 
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ESMAEL DE ALMEIDA 

Deputado Estadual - PMDB 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente propositura tem como finalidade 

implantar na consciência escolar, práticas 

sustentáveis no dia a dia das escolas, envolvendo 

direção, a coordenação pedagógica, os professores 

e os funcionários para identificar e promover 

atitudes sustentáveis no coletivo e, individualmente, 

agir coerentemente com elas. 

Com a nossa proposta queremos desenvolver 

entre os estudantes, atitudes diárias de respeito ao 

ambiente e à sustentabilidade, apoiadas nos 

conteúdos trabalhados em sala de aula. Com isso, 

estaremos também propiciando à comunidade do 

entorno, o interesse por projetos ambientais e a se 

integrar em sua organização e implantação. 

Práticas comuns do dia a dia como o consumo de 

água e energia, coleta seletiva de óleo e resíduos 

sólidos, serão trabalhadas entre os estudantes numa 

visão ecologicamente responsável, além da realização 

de oficinas de manipulação de materiais recicláveis e 

reciclados, preservação das áreas verdes existentes 

nas escolas e nos seus entornos, incluindo aí palestras 

temáticas abertas a toda a comunidade, sempre 

atinentes à ecologia e à sustentabilidade. 

À exemplo do que vem ocorrendo dentro das escolas 

com relação ao trânsito,  e consciente do importante 

papel transformador da sociedade que a Escola e a 

Educação possuem, propomos esse projeto seguindo 

diversos exemplos positivos já existente em todo 

país, que trata da inclusão desse tema – Escola 

Sustentável - nas práticas educativas das escolas de 

nosso Estado, servindo como um canal de 

informações e formação para as nossas crianças e 

adolescentes. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Em discussão a Indicação n.º 

43/2018. (Pausa)  

Não havendo quem queira discuti-la, em 

votação.  

Os Senhores Deputados que a aprovam 

permaneçam como se encontram, os contrários se 

manifestem. (Pausa)  

Aprovada.  

Continua a leitura do Expediente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (ENIVALDO 

DOS ANJOS - PSD) – Senhor Presidente, não há 

mais Expediente a ser lido. 

 

* EXPEDIENTE PUBLICADO 

CONFORME CÓPIAS 

ENVIADAS PELOS 

RESPECTIVOS SETORES DE 

ORIGEM. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Não havendo mais Expediente 

a ser lido, passa-se à fase das Comunicações.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado Dary 

Pagung. (Pausa)  

Estando S. Ex.ª ausente, concedo-a ao Senhor 

Deputado Doutor Hércules, Vice-Líder do MDB 

nesta Casa. 

 

(Registra presença os Senhores 

Deputados Freitas, Luzia Toledo e 

Sandro Locutor) 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PMDB) – 

Senhor Presidente, Deputado Marcelo Santos, 

Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, colegas 

que estão, naturalmente, no plenário, e aqueles que 

também não estão, nosso bom-dia! 

Mais uma vez falamos e falamos na sessão de 

enchimento de linguiça para que pudesse dar quorum. 

Infelizmente, isso tem sido uma constante na nossa 

Casa de Leis. Não há ninguém melhor que o outro 

aqui, mas, na verdade, horário é horário e 

compromisso é compromisso. O que não pode 

acontecer é continuarmos segurando as sessões 

enquanto outros fazem suas campanhas políticas. Isso 

não é legal, não é moral, nem é coleguismo, apesar de 

que, em política, coleguismo é coisa difícil. Mas fico 

aqui fazendo meu jus sperniandi dizendo que 

lamento muito isso. 

Quero apresentar aqui um projeto de lei de 

nossa autoria que dispõe sobre a gravação em áudio e 

vídeo dos processos licitatórios e sua transmissão ao 

vivo por meio de internet, no Portal da Transparência 

do Poder Executivo. 

Qual a nossa intenção? A nossa intenção é 

fazer com que todos os processos licitatórios sejam 

transparentes. Fazendo isso, com certeza, diminuirá a 

corrupção e o favorecimento de algumas empresas 

que já vão de carta marcada para as licitações. 

Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, 

o Brasil perde cinco por cento do PIB a cada ano por 

causa da corrupção pública, deixando de crescer, 

assim, cerca de dois por cento por ano por causa 

desse mal. Então, esse mal, que é a corrupção, tem 

roubado do povo brasileiro, e quando rouba do povo 

brasileiro, rouba a vaga hospitalar, rouba o 

medicamento daquele que precisa e mata aquele que 

está no leito hospitalar aguardando uma vaga. Cinco 

por cento do PIB, se fosse uma nação, corresponderia 
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a uma oitava economia do mundo. Mas, infelizmente, 

pouca gente está preocupada com isso.  

Com essa preocupação, apresentei o Projeto 

de Lei n.º 04/2018, que dispõe sobre a gravação e 

transmissão ao vivo para que diminua essa corrupção.  

A corrupção é a maior preocupação do 

brasileiro. Tem esse dado, essa pesquisa feita, em que 

seis em cada dez brasileiros acham que a corrupção é 

o pior problema do país. De acordo com o grau de 

insatisfação ou de preocupação do brasileiro, a 

corrupção preocupa sessenta e cinco por cento dos 

brasileiros; as drogas, sessenta e um por cento, que 

contribui também para a corrupção; a violência, 

cinquenta e sete por cento; a lentidão da Justiça, 

cinquenta e um por cento. E ainda uns acham que o 

processo andou rápido demais. Tem processo que 

quando demora, demora, mas quando a Justiça age 

mais rápido, então, a Justiça está privilegiando alguns 

processos. Mas tem que ser ágil mesmo, e tem sido 

ágil em quase todos os processos. A saúde, cinquenta 

por cento é a preocupação dos brasileiros com a 

saúde; a inflação, quarenta e seis por cento; e o 

desemprego, quarenta e seis por cento também. 

Esse projeto que apresentamos em 2018, 

transparência pública e combate à corrupção, fala 

sobre a transparência no setor público, que é 

fundamental no combate à corrupção. Esse é um 

projeto que apresentamos. 

Agora, apresentarei sobre a violência contra a 

mulher, outro projeto de nossa autoria. É o Projeto de 

Lei n.º 02/2018, que proíbe agressores do setor 

público. Qual a nossa intenção? O Projeto de Lei n.º 

02 diz não à violência contra a mulher, ele proíbe o 

exercício de cargo, emprego ou função pública por 

pessoa condenada por violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Demos entrada no protocolo no dia 

5 de janeiro deste ano.  

A cada trinta minutos, um processo de 

violência doméstica contra a mulher é aberto no 

Espírito Santo, dados do Tribunal de Justiça. Então, a 

cada meia hora, dá entrada na Justiça um processo de 

violência contra a mulher.  

A violência contra a mulher no Espírito Santo 

é a seguinte: o Espírito Santo é o quinto no país onde 

mais se mata mulheres. É uma vergonha para nós do 

Espírito Santo. É o quinto nessa escala. A taxa ficou 

em 6,9 mortes por cem mil habitantes, o que só é 

maior nos estados de Roraima, Goiás, Mato Grosso e 

Rondônia. Quer dizer, só desses estados que o 

Espírito Santo ficou atrás na violência contra a 

mulher. 

Sobre os números de mulheres mortas, o 

boletim de ocorrência mostra o seguinte: duas mil e 

quarenta e nove mulheres foram até o plantão 

especializado da mulher e registraram boletim de 

ocorrência até agosto deste ano. Isso aí, Senhor 

Deputado José Esmeraldo, é o que foram registrar, 

fora as mulheres que não foram registrar por causa 

das ameaças, por causa das agressões e também com 

medo de perder o sustento não só delas, mas dos 

filhos. Vou denunciar, ele não vai trazer comida para 

casa e meus filhos vão morrer de fome. Então, na 

verdade, isso é uma vergonha para nós brasileiros. 

As medidas protetivas são aquelas que o 

agressor tem tantos metros determinados pela Justiça 

para chegar próximo à mulher que ele agrediu, ou 

que ele ameaçou. São duas mil e trezentas e sessenta 

medidas protetivas que foram solicitadas pelas 

delegacias especializadas ou pelos plantões 

especializados em atendimento à mulher. 

O nosso Projeto n.º 360/2017 institui também 

o Dia Estadual de Combate à Violência Contra a 

Mulher, o dia 15 de Setembro, data em que a médica 

Milena Gottardi faleceu vítima de um covarde 

assassinato. 

Imediatamente após a morte da Milena - 

minha colega - apresentei um projeto de lei 

determinando que o dia 15 de setembro seja o Dia 

Estadual de Combate à Violência Contra a Mulher. É 

o que tinha a dizer, hoje. 

Quero agradecer aos meus pares e mais uma 

vez pedir a todos que a gente possa cumprir 

realmente o nosso horário. Muito obrigado. 

 

(Registram presença os Senhores 

Deputados Almir Vieira,  Gildevan 

Fernandes e  José Esmeraldo) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Obrigado, Senhor Deputado 

Doutor Hércules.  

Concedo a palavra ao Senhor Deputado 

Doutor Rafael Favatto. (Pausa) 

Ausente, concedo-a à Senhora Deputada 

Eliana Dadalto. 

 

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 

Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, bom dia. Cumprimento a todos que estão 

nos assistindo, a imprensa presente, todos os 

colaboradores desta sessão. Cumprimento também o 

nosso presidente, Senhor Deputado Marcelo Santos. 

Ontem, fui a última a falar na tribuna do 

Plenário da Assembleia, às 17h50min. Estive falando 

neste mesmo local da minha indignação com relação 

ao que está acontecendo em Linhares. 

Ontem, pela manhã, logo cedo, assisti ao 

Bom Dia Espírito Santo que relatou sobre a situação 

do nosso povo de Linhares. Infelizmente, temos mil e 

quinhentas casas para serem entregues às nossas 
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famílias de baixa renda que, no entanto, não têm 

condições de receber. Está cada dia mais sendo 

prorrogado esse dia, a cada ano vem se arrastando. 

Desde 2012 que as casas já estão prontas. Em 2014 

era para ser entregue e até hoje não foram entregues 

essas casas. 

Essas são as imagens de como está, com essa 

chuva que tivemos esses dias no estado do Espírito 

Santo e principalmente em Linhares. Temos a notícia 

de que o Rio Doce - a Defesa Civil já está dando 

alerta - está aumentando o volume de águas. Há uma 

preocupação muito grande. Em 2013, essas casas já 

estavam lá construídas. Para vocês terem uma ideia, 

onde está aquela pintura, é onde chegou água, nesse 

período. 

A Caixa Econômica fica na promessa de 

entregar essas casas às famílias de baixa renda, que 

estão pagando os seus aluguéis de seiscentos reais, 

em Linhares. Essas famílias pagam remédios, 

medicação e não têm condições de pagar o seu 

aluguel; têm o sonho de morar nessas casas, e 

infelizmente estamos vendo esse quadro. 

Hoje, faço um apelo aos nossos colegas 

Deputados. Não podemos admitir, temos que fazer, 

ser a voz desse povo, ser o olhar desse povo. Por isso 

faço um apelo a nós, deputados, para fazermos uma 

CPI para investigar o que está acontecendo, por que 

essas famílias estão sendo punidas sendo que os 

responsáveis pela construção dessas casas deveriam 

ser punidos. Não podemos admitir. Por isso, venho a 

esta tribuna, neste dia, lamentavelmente, dizer a 

todos que nós, deputados, não podemos fechar os 

olhos. Para filho bonito, Senhor Deputado José 

Esmeraldo, aparece um monte de pai. Ali estamos 

vendo esse filho que está aí nessa situação e muitos 

não estão nem enxergando. Por isso faço um apelo, 

nesta manhã, para nos unirmos, colegas deputados. 

Vamos investigar para ver o que está acontecendo. 

Essas famílias não podem mais sofrer por tanto 

tempo na esperança de ter uma casa, um futuro 

melhor. Por isso fica minha indignação neste dia.  

 

O Sr. José Esmeraldo – (PMDB) – Senhora 

Deputada Eliana Dadalto, parabenizo V. Ex.ª, que é 

uma brilhante deputada e representa muito bem o seu 

município de Linhares. É importante trazer nesta 

Casa de Leis porque repercutirá em todo o estado 

essa questão tão séria. Mil e quinhentas casas 

construídas de forma irresponsável, porque não 

poderiam ser construídas sem que antes houvesse um 

estudo.  

Senhora Deputada Eliana Dadalto, V. Ex.ª 

falou, agora, do rio Doce. O Doce, de vez em quando 

transborda e não é possível construir casa onde há 

alagamento pelo rio Doce. Um exemplo V. Ex.ª está 

trazendo para todos nós desta Casa. Acho que V. Ex.ª 

está dando uma contribuição muito grande para o seu 

município, para o estado do Espírito Santo, para as 

famílias que estão aguardando entrar em suas casas, 

mas que não podem entrar porque foram construídas 

de forma irresponsável. Quem comprou o terreno 

deveria, realmente, ser responsabilizado. Se V. Ex.ª 

abrir uma CPI nesta Casa... Junto com V. Ex.ª 

assinarei essa CPI, porque é preciso, realmente. São 

quatro anos e o pessoal sem condições de morar 

porque irresponsavelmente foi comprado e construído 

por autoridades irresponsáveis.  

Senhora Deputada Eliana Dadalto, V. Ex.ª 

traz esse tema exatamente em benefício de toda essa 

população que aguarda ter sua casa própria.  

 

A SR.ª ELIANA DADALTO – (PTC) – 

Agradeço a participação do Senhor Deputado José 

Esmeraldo, que tem essa sensibilidade com a questão 

social. Sempre lutei para que as famílias de baixa 

renda pudessem ter um futuro melhor e ver isso é 

muito triste. É uma situação para a qual não podemos 

fechar os olhos. Por isso, fica o meu registro, neste 

dia, de que vamos lutar para que a nossa população 

não seja mais enganada.  
Durante o meu período de recesso também 

estive visitando hospitais aqui do estado, como o 
hospital de Linhares, o famoso HGL, do qual sempre 
vimos falando e vimos questionando o que está 
acontecendo lá em Linhares. Costumo dizer que 
Linhares, economicamente, é um dos maiores 
municípios do estado do Espírito Santo e não tem um 
atendimento qualificado para os nossos munícipes. 
Não temos um atendimento na saúde. Fomos ao 
HGL, que como eu disse durante esse período visitei, 
e vi vinte macas nos corredores para aquela 
população ser atendida. 

Aí, quando eu ouço falar que o Hospital 
Roberto Silvares receberá mais atendimento de 
qualidade para aquelas pessoas, vem a minha 
indignação. Por que Linhares está daquele jeito? 
Quando assumi o meu mandato, reivindiquei, 
inclusive fiz uma indicação, e consegui a assinatura 
de dez deputados das regiões Norte e Noroeste, para 
que pudéssemos ter em Linhares um hospital do 
Estado.  

Fica o meu apelo neste dia ao Governo do 

Estado, ao governo municipal. Linhares não pode 

ficar do jeito que está. É preciso ir lá para verificar 

que o HGL é um hospital municipal, o único do 

estado do Espírito Santo. 

O HGL foi construído, na época, para atender 

oitenta mil pessoas, hoje, atende em torno de 

trezentas mil pessoas, porque não atende só a 

Linhares, mas também às regiões circunvizinhas. 

 Fica o meu apelo ao Governo do Estado: 
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vamos olhar para Linhares; precisamos de saúde de 

qualidade em Linhares e de mais leitos nos hospitais. 

Como falei, o Hospital Sílvio Avidos, em 

Colatina, recebendo mais leitos e nós, em Linhares, à 

deriva. Precisamos fazer um apelo neste dia. Faço-o 

com a comunidade de Linhares. Fiz um vídeo ao 

vivo, Senhor Deputado José Esmeraldo, semana 

retrasada, quando visitei o hospital. Deram mais de 

quinze mil visualizações, em dois dias, fora as 

pessoas reivindicando comigo. É preciso que o 

Governo do Estado ouça. Não é a Eliana que está 

falando, estou representando a minha região. Estou 

falando em nome de um povo que está sofrendo, 

pedindo misericórdia.  
Fica meu registro neste dia: precisamos 

melhorar a qualidade da saúde de Linhares. Linhares 
apela por isso, não só eu, mas toda a população de 
Linhares. 

Também aproveito esta manhã para dar uma 
notícia boa, não só ruim. Faço um convite aos 
colegas deputados: sexta-feira, dia 9, estaremos em 
Sooretama, graças a Deus. Fiz um apelo à Polícia 
Rodoviária Federal para que tenhamos, nas escolas 
de Sooretama, o Festival Estudantil Temático de 
Trânsito. Foi uma solicitação ao superintendente 
Wylis Lyra, a quem agradeço pelo atendimento. Será 
uma aula inaugural sobre educação no trânsito nas 
escolas. Fica meu convite neste dia. 

Que Deus nos abençoe e que esta chuva não 
traga transtorno para o nosso estado do Espírito 
Santo, mas que tenhamos o restante da semana de 
bênçãos. 

Um abraço a todos. 
 

(Registram presença os Senhores 
Deputados Marcos Bruno e Janete de 
Sá) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Concedo a palavra  ao 2.º 
Secretário da Mesa, Senhor Deputado Enivaldo dos 
Anjos, pelo tempo regimental.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) 

– Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, na volta do recesso, normalmente, 
acumulam-se os fatos. Que possamos estar nesta 
Casa, a partir de hoje, representando as comunidades 
nos seus anseios e nas suas reclamações. 

Tenho recebido algumas reclamações com 
relação às estradas, tenho encaminhado ofício ao 
engenheiro agrônomo Enio Bergoli - não sei qual o 
sentido de um engenheiro agrônomo no DER, mas 
ele é o diretor -, e não tenho obtido resposta com 
relação às questões que temos encaminhado.  

O fato é que, hoje, fizemos indicações para 
estradas, de cujas péssimas condições a população 

tem reclamado insistentemente. Uma delas foi para a 
rodovia 241, que liga o município de Rio Bananal e 
São Jorge de Tiradentes à sede do município de 
Linhares. Sobre essa estrada, a população de Rio 
Bananal não tem mais a quem recorrer, e nela não há 
condições de se transitar, em face da quantidade de 
buracos e de danos, que causam, permanentemente, 
acidentes. 

A mesma coisa acontece - e os deputados do 
Norte poderiam ajudar nesta reivindicação - com a 
estrada que liga o município de Barra de São 
Francisco a Nova Venécia, passando por Vila Pavão. 
Nessa estrada, todos os dias, transitam cerca de dez 
ônibus de estudantes, que reclamam, 
permanentemente, de estarem chegando sempre 
atrasados à faculdade, em face das dificuldades 
causadas pelos buracos, o que lhes causa prejuízos, 
além de acidentes por falta de sinalização,  já que a 
estrada é bastante cheia de curvas.  

Avisei, há pouco, ao nosso líder do Governo, 
Senhor Deputado Rodrigo Coelho, e gostaria de fazer 
uma observação, porque sei que já há a intenção de se 
fazer uma extraordinária, hoje, para serem votados 
projetos, para os quais foi aprovada urgência, agora, 
pela manhã. São projetos que mexem com a vida de 
pessoas.  

Temos um projeto do Judiciário, do Tribunal 
de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação e 
modernização da estrutura organizacional 
administrativa do Tribunal. Então, temos o sindicato 
dos servidores, o Sindijudiciário. Quer dizer: o 
Sindijudiciário está se lembrando disso? Está 
acompanhando isso? Está vendo como é esse projeto? 
Há consenso do Sindicato dos Servidores do 
Judiciário com relação a esse projeto? Porque há a 
previsão de que ele seja votado hoje, em 
extraordinária, e é um projeto que mexe com a 
estrutura do Poder, e afeta os servidores. Há consenso 
nisso? O sindicato participou dessa discussão? 
Precisamos ter um pouco de paciência, porque o 
projeto nem bem chegou aqui, já teve o regime de 
urgência aprovado, e já será submetido ao Plenário.  

Quer dizer, aqueles deputados que 
acompanham os trabalhos do Judiciário - e que 
sabem que os trabalhos do Judiciário não são feitos 
só por desembargadores e por juízes, são feitos pelos 
servidores, que são a sustentação do Poder Judiciário, 
quem realmente conduz a estrutura do Judiciário - 
precisamos saber se têm conhecimento disso, e se 
isso tem alguma interferência nos direitos e nas 
garantias dos servidores.  

Peço a atenção dos deputados, pois essa 
matéria deve ser chamada em extraordinária ainda 
hoje. Acredito que o ideal seria votá-la semana que 
vem para que haja condições de debate e de 
conhecimento do que os servidores têm, através da 
indicação tão rápida dessa matéria, que do nada 
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surgiu um projeto dessa ordem, que mexe com a 
estrutura do Poder Judiciário.  

O outro projeto, cuja urgência também foi 
aprovada, é bom, mas deveria receber aqui uma 
explicação do líder do Governo ou de algum técnico. 
É com relação à isenção de imposto para energia 
limpa. Confesso que não tenho conhecimento 
profundo de que essa matéria realmente contemplará 
e estimulará a produção de energia limpa. A 
princípio, sou a favor desse projeto, porque acho que 
nós, do Espírito Santo, precisamos avançar nessa 
situação de energia limpa, criando condições de 
isenção de impostos, sim, para estimular esse 
investimento, Senhor Deputado José Esmeraldo. 
Porque a energia comum, hoje, inviabiliza qualquer 
investimento.  

Em Barra de São Francisco e no norte do 
Espírito Santo, há empresas de granito que pagam 
seiscentos mil, quinhentos, quatrocentos mil reais por 
mês de energia, o que nos faz estar atentos para essa 
matéria. Esta, sim, deve receber urgência, porque tem 
interesse no desenvolvimento do Estado, na geração 
de empregos e no incentivo à construção de energia 
limpa.  

Recentemente, vimos nas redes de televisão 
nacionais o avanço que a energia limpa está tendo no 
mundo, especialmente na China. Já existem empresas 
chinesas no Brasil oferecendo palestras e esse tipo de 
serviço com um custo baixíssimo. Ou seja, em menos 
de um ano e meio o investimento é pago só pelo tanto 
de desconto e de benefícios que se tem no pagamento 
da energia elétrica.   

Portanto, é uma matéria interessante que 
gostaríamos de ver aprovada, esta, sim, com 
urgência, porque sobre ela não há quem possa 
reclamar. Além de ser uma matéria que atende não só 
à geração de empregos, como à economia, que terá 
um avanço tecnológico a custo baixíssimo, porque 
ninguém aguenta produzir no Brasil pagando energia 
elétrica comum. É um preço que supera a capacidade 
do empresário de trabalhar e de obter lucro do seu 
investimento.  

Então a energia limpa, essa que, hoje, está 
sendo proposta, é sensacionalmente possível de 
funcionar e esse projeto de lei é realmente bom 
porque vem viabilizar ou estimular que as pessoas 
possam comprar tendo isenção de impostos e com 
isso ter economia em curto prazo. 

Gostaria de chamar a atenção, Senhor 
Deputado Padre Honório, porque temos um pleito 
para o qual foi dada a palavra pelo governador do 
estado, em Barra de São Francisco. Esse pleito não 
está sendo cumprido pelo diretor do DER que é o 
projeto da estrada Mantenópolis/Barra de São 
Francisco. Parte desse projeto que o nosso chefe do 
DER, o engenheiro agrônomo Enio Bergoli, está 
parando naquele órgão já foi paga com emenda do 

Senhor Deputado Padre Honório. A outra parte do 
projeto ele está barrando a ordem de serviço para que 
esse projeto seja feito para captar recurso para fazer 
essa estrada tão sonhada para a qual foi empenhada a 
palavra do Governo para ser feito.  

Então queria fazer uma reclamação ao 
engenheiro agrônomo Enio Bergoli, que também 
compôs o governo Casagrande, para que possa se 
sensibilizar e entender que essa estrada é importante 
para o Espírito Santo, porque traz divisas de Minas 
Gerais para o estado. É uma estrada que valoriza a 
produção. É uma região que tem alta produção 
agrícola e que tem ligação com Minas Gerais que 
facilitará o recebimento para o Espírito Santo de 
rendas e de empresas que vêm trabalhar no nosso 
estado.  

O projeto está barrado única e 
exclusivamente na mão do engenheiro agrônomo 
Enio Bergoli. 

 
O Sr. Padre Honório - (PT) – Gostaria de 

parabenizar a fala do Senhor Deputado Enivaldo dos 
Anjos, que é a grande liderança de Barra de São 
Francisco e região. É uma preocupação nossa, 
mesmo, Senhor Deputado Enivaldo dos Anjos. V. 
Ex.ª sabe da importância dessa ligação. 

Mas aproveito este momento, V. Ex.ª que 
tem sido um deputado combativo, para que ele possa 
olhar também para aquelas pontes que estão em 
Guararema, em Cristalino, prejudicando a vida de 
todo mundo. V. Ex.ª sabe daquele problema, tem 
também lutado para que aquilo também seja 
resolvido. É necessário que isso seja resolvido o mais 
rápido possível. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Aquelas pontes já envergonharam o governo 

Casagrande, agora estão envergonhando o governo 

Paulo Hartung. 
 

(Registra presença o Senhor 

Deputado Doutor Rafael Favatto) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Esmael de Almeida, pelo tempo 

regimental. 

O SR. ESMAEL DE ALMEIDA - (PMDB) 

- Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, aqueles que nos assistem das galerias e 

pela TV Assembleia, em primeiro lugar gostaria de 

externar a minha solidariedade às pessoas, às famílias 

que estão sofrendo devido às enchentes que estão 

acontecendo no nosso estado. 

Já foi comentado hoje pela manhã sobre 

tantos problemas que ocorrem para que isso esteja 

acontecendo, principalmente sobre a bacia dos nossos 

mananciais. A bacia hidrográfica dos nossos grandes 
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mananciais: rio Santa Maria, rio Jucu, rio Doce. É 

uma luta muito grande e reverter essa situação não é 

fácil. 

Lutamos muito pelo desenvolvimento 

sustentável para que as futuras gerações não paguem 

seus preços. Quero me solidarizar com essas pessoas 

que estão sofrendo devido a essa enchente, 

principalmente as mais carentes, as mais pobres do 

nosso estado. 

O que me traz aqui nesta manhã, colegas 

Deputados, é um assunto sobre o qual tenho sido 

procurado e quero compartilhá-lo com V. Ex.
as

. 

Hoje na grande maioria das nossas escolas 

públicas e privadas foi retirada – posso até dizer 

proibida – a comemoração do Dia dos Pais e do Dia 

das Mães, Senhor Deputado José Esmeraldo.  

Não entendemos o porquê de isso estar acontecendo. 

Por que tirar a comemoração do Dia dos Pais e Dia 

das Mães? Todos aqui éramos crianças, uma festa tão 

bonita, principalmente o Dia das Mães, não existe na 

maioria das escolas, foi retirado. Considero isso um 

absurdo e gostaria de contar com o apoio dos colegas.  

Estamos preparando um documento, um 

requerimento, pedindo explicações ao Governo, a 

quem de direito, do por que esse absurdo. Não dá 

para entender o motivo disso. Também procuraremos 

a Assopaes, a Associação de Pais e Alunos do estado 

do Espírito Santo, para conversar com eles sobre esse 

assunto, porque muitos pais e muitas mães estão 

preocupados.  
Minha filha me perguntou por que não está 

acontecendo nas escolas, por que retiraram? Falei 
para juntar um grupo de mães e pais e irem à escola, 
uma escola particular, permitam-me não falar o nome 
por enquanto. Foram à escola, questionaram o porquê 
disso, mas sabemos, temos ciência, de que tudo isso é 
um processo de desconstrução da família, pelo qual 
tanto tenho lutado nesta Casa. Desconstrução da 
família. Isso realmente me preocupa. Tenho certeza 
de que a maneira como estão tratando as famílias 
preocupa a todos os deputados desta Casa. Conto 
com o apoio, porque vamos trabalhar em cima disso, 
questionar, fazer um requerimento de o porquê disso. 
Quem está por trás disso, quem está provocando, de 
onde vem. Buscaremos essas informações. 

Aquelas pessoas que nos procuraram estão 

preocupadas, como também estou. Desde que entrei 

na vida pública, temos levantado a bandeira da 

família, trabalhado por ela, porque não podemos 

deixar que isso aconteça. 

Para vocês terem ideia de outro absurdo que 

já está prevalecendo desde janeiro, Senhor Deputado 

José Esmeraldo, uma resolução do Conselho 

Nacional de Justiça, da nossa ministra Cármen Lúcia. 

A partir de 1.º de janeiro, retiraram das certidões de 

nascimento, de casamento e de óbito, pai e mãe. Não 

tem mais. Fiz questão de ir ao cartório, depois meu 

filho me mostrou quando meu netinho nasceu. Não 

tem mais pai e mãe, somente aparece filiação. É outro 

absurdo. É outra coisa que não dá para aceitar. Não 

dá para entender como o Conselho Nacional de 

Justiça faz uma mudança dessas para agradar outro 

grupo, outras pessoas. Não podemos aceitar, não 

podemos concordar com isso.  

Com o apoio dos colegas deputados, mais de 

vinte deputados, fizemos uma nota de repúdio e a 

encaminhamos ao Conselho Nacional de Justiça, em 

atenção à Cármen Lúcia. Acredito que tenha chegado 

lá. Mais de vinte deputados assinaram essa nota de 

repúdio a essa decisão do Conselho. Isso também me 

deixa preocupadíssimo. Por que isso? Para que tirar o 

nome pai e mãe das certidões? Queria que os colegas 

refletissem um pouco sobre essa questão. Por qual 

motivo estão trabalhando nessa direção?  

Não tenho dúvida nenhuma. Como falei na 

questão anterior, sobre a comemoração do Dia dos 

Pais e Dia das Mães e agora retirando pai e mãe dos 

documentos. Sofri isso na pele, como já falei, vi a 

certidão e me tocou muito quando vi que não havia o 

nome de pai e mãe na certidão de nascimento do meu 

netinho. Não havia filiação.  
Precisamos trabalhar, os deputados federais 

têm que trabalhar, a bancada federal, isso é do 
legislativo, mas o legislativo, infelizmente, são 
poucos em Brasília que estão trabalhando, lutando 
por isso. Procurei a Igreja Católica, estive com o 
bispo Dom Luiz conversando sobre isso, estive 
reunido com o Conselho Estadual de Igrejas 
Evangélicas, elaboramos um documento para 
trabalhar essa questão e encaminhar para a bancada, 
em Brasília, para os deputados e senadores, para que 
analisem a possibilidade de reverter essa situação. É 
inadmissível isso, um documento de tanto tempo, do 
qual temos orgulho, nossa certidão de nascimento, 
está ali o nome do pai e da mãe, agora ser extirpado, 
tirado. Não podemos nos calar.   

O que me preocupa, e sempre me preocupou, 

é o silêncio dos bons, o silêncio das pessoas sobre 

questões que considero tão sérias. Não tenho dúvida 

nenhuma que é para desconstruir essa instituição 

criada por Deus, a família. Continuaremos nessa 

direção. Desde que entrei na vida pública, como 

vereador de Vitória por duas vezes, em dois 

mandatos, e, agora, por duas vezes na Assembleia, 

tenho orgulho de estar nesta Casa, junto com meus 

colegas.  

Continuarei lutando pela família. A família 

será a minha principal bandeira. Valorizarei e lutarei 

por ela. A família não foi inventada pelo homem, 

tenho dito nesta Casa, ela precede o Estado, precede a 

Igreja, ela foi criada por Deus.  
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Conto com o apoio dos nossos colegas. 

Algumas ações que faremos, inclusive, estamos 

trabalhando para voltar a funcionar a Frente 

Parlamentar em Defesa da Família Tradicional, 

colocaremos neste plenário para defender, lutar, 

valorizar essa instituição, e conto com o apoio de 

vocês. Não podemos aceitar tirar o nome pai e mãe 

dos documentos, como já está funcionando nos 

cartórios, e também lutaremos para que o Dia dos 

Pais e o Dia das Mães seja comemorado nas escolas 

privadas e nas escolas públicas deste estado. Conto 

com o apoio dos meus colegas, para que nos ajudem 

nessa ação.  

Muito obrigado, Senhor Presidente! 

 
(Registra presença o Senhor 

Deputado Theodorico Ferraço) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 

Deputado Freitas, pelo tempo regimental. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 
Deputados, muito bom dia! Cumprimento meus 
colegas deputados e deputadas. 

Vim a esta tribuna ontem, com o plenário já 
bem vazio, se aproximava das 18h, para falar aos 
senhores Deputados e Deputadas, meus diletos 
colegas, amigos, das nossas emendas parlamentares. 
Volto a esse tema, hoje, porque acho um absurdo, 
uma falta de republicanismo, um Governo tratar, com 
tantas diferenças, as emendas para a área da Saúde. Já 
observei a senhora Deputada Eliana Dadalto 
cobrando investimentos na área da Saúde, e devo lhe 
dizer, senhora Deputada Eliana Dadalto, o Governo 
precisa fazer investimentos na área da Saúde, precisa 
ampliar os investimentos em São Mateus, precisa 
ampliar em Colatina, precisa ampliar em Linhares. 
Disse aqui ontem e aparteei a senhora, a senhora 
estava cobrando na área da Saúde e eu disse que 
precisa cobrar a conclusão da Rede Cuidar, que está 
por concluir em Linhares, e não ouvi a senhora 
falando da Rede Cuidar, de extrema importância para 
Linhares. Foi iniciada, e está por concluir, no 
Governo Renato Casagrande. 

Foram iniciadas cinco unidades da Rede 

Cuidar, uma em Nova Venécia, que ficou pronta em 

dezembro de 2014 e só foi inaugurada agora, no 

apagar das luzes, agora que tem que dar velocidade 

ao governo porque está na política; mas a de Linhares 

ficou por concluir. Penso que a senhora precisa me 

ajudar a cobrar a conclusão da unidade da Rede 

Cuidar em Linhares. É para especialidades médicas, 

para médicos especialistas, para exames de 

especialidades. Não concluem, não há uma palha de 

investimento naquela unidade. Outra em Domingos 

Martins, outra em Santa Teresa, outra em Guaçuí. É 

preciso diminuir os investimentos em publicidade e 

propaganda do nada e fazer investimento na área da 

saúde. Não se pode deixar de fazer! 

Ouvi a senhora dizendo que fica indignada 

com os investimentos em São Mateus. Não tem 

investimento nenhum em São Mateus! Tem 

promessa. Tem promessa! Queremos investimentos 

em São Mateus, em Linhares e em Nova Venécia. 

Queremos que acabe esse transporte programado de 

pacientes do Norte do estado para cá. 

Repito o que mostrava ano passado. Quero 

que a câmera filme este jornal inteiro e mostrarei 

alguns, disse ontem que mostraria as UTIs neonatais 

no Roberto Arnizaut Silvares. Desde 2015, este jornal 

é de junho de 2015, no início do governo, no 

primeiro semestre do governo, o governo disse que 

faria leitos de UTI neonatal no hospital maternidade 

em São Mateus. Em junho de 2015! Quero que 

gravem. E não foi só um secretário, mas outros 

secretários, quando em junho disseram que fariam em 

noventa dias e não fizeram nada em noventa dias. 

No dia 14 de agosto de 2015 o secretário de 

Estado de Saúde, Ricardo de Oliveira, foi a São 

Mateus e reuniu os prefeitos da região: Secretário diz 

que ampliação do HMSM deve levar 8 meses. Em 

junho um secretário prometeu que faria em noventa 

dias, em agosto já havia completado os noventa dias, 

o secretário de Estado da Saúde reuniu os prefeitos da 

região, eu estava nesta reunião, e disse que a 

ampliação do hospital maternidade deve levar oito 

meses. Até hoje não começou nada. 

Um jornal de grande circulação da capital, A 

Tribuna, de Vitória, em agosto de 2015, mostra os 

diretores da mantenedora comemorando isso: 

Maternidade vai ter 33 novos leitos, em São Mateus. 

Por que o governo criou uma expectativa nos 

diretores da maternidade falando desse investimento? 

Está aqui. E não fizeram nada até hoje.  

Tem mais. Eles vão voltando, fazendo 

política, e não dão resposta de nada. Governo (...) 

reafirma acordo com a maternidade, e diz que 

funcionaria em 2017. E vão criando uma expectativa 

na sociedade de que acontecerá, de que acontecerá, e 

não acontece nada a não ser publicidade e 

propaganda. É muita viagem de helicóptero, é muito 

dinheiro jogado fora prometendo e não cumprindo. 

Cria-se expectativa em toda sociedade do Norte do 

Estado de que maternidade prepara reforma e 

ampliação, e os politiqueiros no jornal o tempo todo 

porque custa muito caro essa publicidade, e nada 

acontece! 
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Aí, meu povo, ontem reclamei da emenda 
parlamentar e disse o que é emenda parlamentar. 

Nós, parlamentares, temos a prerrogativa de 
apresentar um milhão e duzentos mil, que no outro 
governo, do governador Renato Casagrande, era de 
um milhão e quinhentos mil reais nossas emendas. 
Desde que iniciou esse governo, diminuíram vinte 
por cento e caíram para um e duzentos. Porém, esses 

um e duzentos são prerrogativas do parlamentar. É 
aprovado o Orçamento nesta Casa. Nós, 
parlamentares, aprovamos o orçamento, e temos a 
permissão de colocar um milhão e duzentos. Uma vez 
aprovado esse orçamento, a emenda não nos pertence 
e não pertence ao Governo. É apresentar o projeto e 

resgatar esse recurso, fruto do orçamento do Estado, 
onde os parlamentares colocaram suas emendas.  

Fiz questão ainda de colocar uma emenda 
casada para o Hospital Maternidade –  hospital que o 
Governo insiste desde 2015 em reconhecer e 
identificar que precisa de investimento e pelo qual 

não faz nada. Coloquei em 2015 duzentos mil reais 
de emendas parlamentares aprovadas neste plenário 
para o Hospital Maternidade. Primeiro, o Governo 
cortou vinte por cento e trouxe para cento e sessenta. 
A Maternidade apresentou o projeto. O projeto 
tramitou, foi para a PGE, Procuradoria Geral do 

Estado. Foi aprovado na Procuradoria. Voltou para a 
secretaria e sabem o que aconteceu? A Secretaria de 
Estado da Saúde não pagou a emenda de 2015 para o 
Hospital Maternidade.  

É uma vergonha o Governo reconhecer, fazer 
propaganda que precisa investir lá, prometer, não 
cumprir e ainda cortar a emenda que um pobre 
parlamentar colocou para aquele hospital. Não se 
deve fazer isso!  

Esta política não é republicana e não adianta 
dizer que é republicana nos microfones por aí afora, 
fazendo mídia, falácia. É preciso cumprir! Não 
adianta falar que é um Governo que administra para 
as pessoas. Não é! É um Governo que administra 
para os poderosos. Chegar a esse Palácio Anchieta é 
a coisa mais difícil do mundo. O Governo precisa ir 
onde estão os problemas, ir ao encontro das pessoas 
que precisam do Governo. E não é isso que se vê 
neste estado. É um Governo administrando para ficar 
bem na foto para o povo do País, administrando para 
ficar bem na foto com autoridades do País, 
manipuladores de eleição, querendo ser presidente, 
vice-presidente do Brasil. 

Precisamos de um Governo que trabalhe para 
as pessoas que precisam do Governo no interior do 
Espírito Santo, um Governo municipalista, que faz 
compromissos e cumpre os compromissos; não um 
Governo de staff, que fica defendendo o seu staff de 
gente bacana que sai por aí prometendo, não cumpre 
e fica fazendo publicidade. 

Posteriormente, agora, no ano de 2017, 
colocamos mais cem mil reais, numa emenda casada: 

uma emenda minha de cem mil reais, uma emenda da 
Senhora Deputada Eliana Dadalto de vinte mil e uma 
emenda do Senhor Deputado Amaro Neto, para o 
Hospital Maternidade, de cinquenta mil reais. As três 
emendas somadas, cento e setenta mil reais.  

É importante que o Senhor Deputado Amaro 

Neto preste atenção.  
O Hospital Maternidade apresentou o projeto 

de cento e setenta: a minha emenda de cem, a emenda 
da Senhora Deputada Eliana Dadalto de vinte e a 
emenda do Senhor Deputado Amaro Neto de 
cinquenta. O projeto tramitou, foi aprovado na PGE, 
voltou para a secretaria de Estado, que cortou os cem 
mil meus e pagou os cinquenta do Senhor Deputado 
Amaro Neto e os vinte da Senhora Deputada Eliana 
Dadalto. Então a maternidade não precisa de 
dinheiro! Isso não é republicanismo: cortou cem mil 
reais e pagou setenta. 

Esse Governo precisa aprender a fazer 
gestão. Quem elegeu o Governo e quem elegeu os 
deputados foi o povo do Espírito Santo, que precisa 
desse recurso. 

Estou aqui representando a minha região, 
mas com um Governo que faz política com o fígado e 
corta as emendas que colocamos para onde mais 
precisa de ação do Governo. Isso precisa ser 
corrigido e será corrigido nas urnas. Tenho certeza 
que o povo do estado não tolera mais esse modelo de 
fazer gestão. 

Tenho dito. Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – Concedo a palavra ao Senhor 
Gildevan Fernandes, pelo tempo regimental. 

 

O SR. GILDEVAN FERNANDES – 
(PMDB) – Senhor Deputado Marcelo Santos,  
presidente em exercício da Mesa Diretora, Senhores 
Deputados e Senhoras Deputadas, estamos voltando 
do recesso e temos uma pauta extensa de debates, de 
discussões e de construções em favor do estado do 
Espírito Santo. Cada deputado e cada deputada sendo 
demandados em sua região e a quase totalidade dos 
deputados podendo dar respostas aos anseios das 
comunidades por meio de suas ações, da parceria 
com o Governo do Estado, o Governo Paulo Hartung, 
acionando as diversas secretarias. Obviamente, nem 
todas as demandas podem ser atendidas, mas temos a 
alegria de um governo que faz entregas, muitas 
dessas entregas em parcerias com os deputados, que 
são os proponentes, são aqueles que têm iniciativa de 
levar a demanda, identificar a necessidade, propor ao 
governo e encontrar um governo que tem capacidade 
de dar resposta.  
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Isso é muito bom num Brasil de crise, num 

Brasil de tantas dificuldades, onde vários governos 

estaduais não estão atendendo aos anseios da 

população, estão totalmente desorganizados 

administrativa e financeiramente; inclusive, alguns 

estados atrasando o pagamento de seus servidores.  
No Espírito Santo, graças a Deus, graças aos 

esforços e à capacidade administrativa do governador 
Paulo Hartung, graças ao apoio desta Casa, a 
Assembleia Legislativa, que foi e é uma parceira 
importante, mantém a governabilidade, a 
estabilidade, apoiando os projetos que foram tão 
importantes na reconstrução do estado do Espírito 
Santo. Este Estado e este Governo têm capacidade de 
pagar os servidores em dia para manter os serviços 
públicos e para fazer investimentos – investimentos 
diversos nas diversas áreas, em todas as regiões do 
nosso Estado.  

O interior do Espírito Santo, norte do Espírito 
Santo, tem recebido muitos investimentos. Queremos 
destacar o investimento que permitiu a finalização da 
barragem em Pinheiros, a Barragem Valter Matielo, 
homenagem que fazemos ao engenheiro falecido 
Valter Matielo, imprescindível na condução desse 
projeto e que denomina hoje a barragem em 
Pinheiros.  

Concluí essa obra como prefeito e 
infelizmente não foi fechada, faltando a 
desapropriação, instalação de válvulas. O tempo 
passou, mas graças a Deus o Governo Paulo Hartung 
assumiu a finalização dessa obra por meio da 
Secretaria Estadual de Agricultura, sob o comando do 
competente secretário Octaciano Neto. 

Fiz um vídeo muito descontraído, debaixo de 
chuvas, mas é uma forma de agradecer a Deus e de 
manifestar a minha alegria pela grande conquista. 

Essa barragem, por ter ficado paralisada, 
ocasionou inclusive um processo contra mim do 
Ministério Público Federal, que tem o meu respeito, 
questionando o não cumprimento do objeto. Mas 
graças a Deus o objeto está sendo cumprido.  

Essa barragem acumulará em torno de 
dezoito milhões de metros cúbicos de água. Serão 
duzentos e cinquenta hectares. Não sou engenheiro, 
não posso precisar, mas já devemos ter mais de dez 
milhões de metros cúbicos de água. As chuvas estão 
chegando e, diferente de outros tempos em que as 
águas corriam para o mar, temos agora uma barragem 
importante, porque é uma forma de manter a 
sustentabilidade em época de seca para o 
abastecimento humano, para a agricultura e para 
outras atividades. 

Peço para que rodem esse vídeo um pouco 
descontraído, mas é alegria! 

 
(É exibido o vídeo) 

 

O Sr. José Esmeraldo - (PMDB) – Senhor 
Deputado Gildevan Fernandes, queria parabenizar V. 
Ex.ª pelo trabalho brilhante. V. Ex.ª iniciou lá atrás 
essa obra magnífica que ficará para gerações. Seu 
nome será sempre lembrado, porque se V. Ex.ª não 
tivesse tido a coragem de iniciar um trabalho tão 
importante, que é o setor hídrico, com certeza, hoje, 
não estaria ali fazendo aquele trajeto com essa água 
linda, maravilhosa, água bonita. Faltou somente, 
Senhor Deputado Gildevan Fernandes, V. Ex.ª dar 
um mergulho, porque se desse um mergulho naquela 
água maravilhosa, com certeza encerraria com chave 
de ouro. Mas mesmo assim, nota dez para o Senhor 
Deputado Gildevan Fernandes.  
 

O SR. GILDEVAN FERNANDES - 
(PMDB) – Se eu desse um mergulho ali, daria posse 
ao suplente, Senhor Deputado.  

 

O Sr. José Esmeraldo - (PMDB) - Tem 
muita água e com certeza não é superficial, tem uma 
profundidade de dois, três metros. V. Ex.ª não 
causaria nenhum problema para si mesmo. 

 
O Sr. Freitas – (PSB) – O Senhor Deputado 

Esmeraldo, Senhor Deputado Gildevan Fernandes, 
tem conhecimento de que V. Ex.ª não domina a 
natação tanto assim, mas acho que imaginou que V. 
Ex.ª boia. Imaginou isso. 

Parabenizo V. Ex.ª pelo pronunciamento e 
com sua permissão faço o registro importante de que 
se não tivesse acontecido isso, não teríamos a 
oportunidade de, neste momento, comemorar a 
conclusão desse empreendimento importante para 
toda a Região Noroeste, principalmente Pinheiros e 
Boa Esperança. 

A desapropriação de todas as áreas do 
entorno, em que o governo Renato Casagrande 
investiu aproximadamente seis milhões, com a 
participação de V. Ex.ª reivindicando, com a 
participação do Antônio, do Matielo, da equipe de 
Pinheiros e a importante participação do governo do 
Renato Casagrande em desapropriar todas as áreas 
para fazermos a conclusão desse importante 
investimento. Muito obrigado pela oportunidade. 

 
O SR. GILDEVAN FERNANDES - 

(PMDB) – Manifesto, mais uma vez, minha alegria 
desse empreendimento que é importantíssimo. Hoje, 
a conclusão dessa barragem faz parte de um plano 
estadual de barragens do Governo do Estado. Muitas 
outras barragens estão sendo concluídas e estamos 
tendo a alegria de ver águas acumuladas, que são 
imprescindíveis para o abastecimento humano, para 
agricultura, para atividades de lazer e de turismo.  

Queremos agradecer a Deus, mais uma vez, e 
agradecer a Assembleia Legislativa também, porque 
se o governo fez esse investimento foi em função do 
seu equilíbrio e o equilíbrio em função das ações e do 
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apoio da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo.  

Aos nossos amigos, deputados e deputadas, 
nossos agradecimentos. Ao nosso grandioso Deus, 
reiteramos com muita alegria a nossa gratidão.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS - PMDB) - Concedo a palavra ao Senhor 

deputado José Esmeraldo, pelo tempo regimental. 
 

O SR. JOSÉ ESMERALDO - (PMDB) – 
Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores 

Deputados, aqueles que nos assistem através da TV 

Ales e da TV Educativa, funcionários desta Casa, 

nossos queridos taquígrafos, volto à tribuna para me 

reportar novamente à Eco 101. Não sei se esse 

pessoal que veio de Curitiba, esse consórcio, está 

achando que o povo do Estado do Espírito Santo é 

bobo. Se estão pensando dessa forma, estão 

totalmente enganados.  
Agora mesmo peguei o jornal A Tribuna e 

gostaria que o câmera mostrasse a chamada da 
reportagem: Pedágio vai aumentar com instalação de 
novos radares na BR101. É um absurdo, Senhor 
Deputado Freitas! Só tem coisa ruim, é só coisa ruim 
nessa tal de BR101. É o povo pagando, milhares de 
motoristas pagando e essa turma pegando o dinheiro 
e levando para o exterior, não sei para onde e a 
população ficando desassistida.  

Tem um trecho perto de Fundão que há 
quatro meses está do mesmo jeito. Eles colocaram 
umas máquinas fajutas, uma pá carregadeira, um 
trator que não funciona e têm a coragem de dizer que 
estão trabalhando. São quase quinhentos quilômetros, 
quatrocentos e setenta quilômetros, e a população do 
estado do Espírito Santo está vendo isso.  

Precisamos fazer alguma coisa. Ando nessa 
BR101 e vejo que milhares de carros pagam pedágio 
nas sete praças de pedágio, Senhor Deputado Rodrigo 
Coelho, grande líder. É um absurdo! Assomamos a 
tribuna, fazemos nossa fala e não está dando em 
nada. Mas começará a dar.  

Quero fazer um apelo aos federais, porque 
essa rodovia é federal. Esses deputados federais e 
senadores deveriam fazer alguma coisa para o estado 
do Espírito Santo, porque quando eles querem pedir 
voto, vão nesses municípios por onde passa a BR101 
cheios de lero-lero e conversa-fiada. Quero ver é 
resolver o problema, mas não é resolver o problema 
em longo prazo, não. O povo não pode esperar mais, 
Senhor Deputado Marcelo Cariacica Santos; o povo 
não pode mais esperar, Senhor Deputado Enivaldo 
dos Anjos. Ninguém aguenta mais!  

Estou lembrado que o superintende, há uns 
oito anos, veio à Assembleia Legislativa e 
acreditamos na fala mentirosa e irresponsável desse 
cara. Estou lembrado inclusive que fomos dois ou 
três - o Ferração (Theodorico Ferraço) era o 

presidente, que também acreditou, pois os caras são 
de alta periculosidade, diabólicos, demoníacos - e 
achávamos que aquilo começaria de imediato, pois 
essa era a fala deles. E já passaram anos e anos.  

O dinheiro está entrando no caixa da 101, 
dessa tal de Eco 101, que não é Eco, é eca 101. E 
agora colocarão um monte de radar para roubar mais 
do povo. Depois, quando houver uma revolta, porque 
não vai demorar muito para ter uma revolta da 
população, porque tudo demais chega a ter um fim, 
eles dirão que estão sendo agredidos. Não, vocês é 
que estão agredindo a população do estado do 
Espírito Santo. Vêm dos cafundós do fim do mundo 
para fazer um contrato no estado, ganham a licitação, 
assinam o contrato, têm prazo e nada é feito. Nada é 
feito!  

Eles estão achando que esta Assembleia é 
boba. Mas se eles estão achando isto, estão muito 
enganados. Todos os deputados que estão nesta Casa 
utilizam a BR101; uns mais, outros menos, mas 
utilizam a BR101. E passamos por maus bocados, 
principalmente, Senhora Deputada Eliana Dadalto, 
quem anda à noite e tem que enfrentar milhares de 
caminhões carregados de pedra.  É granito para tudo 
quanto é lado!  

O meu tempo acabou, Excelência? 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – O horário é até às 10h 30min. 
Fizemos um esforço concentrado para que 

pudéssemos ouvir essa manifestação importante que 
V. Ex.ª iniciou e que, tenho certeza, no momento 
correto, que a Mesa lhe cederá novamente, fará a 
conclusão para que todos os cidadãos, principalmente 
sob os olhares do Senhor Deputado Sergio Majeski, 
possam interpretar melhor. 

Foi solicitada verificação de quorum. 
Solicito aos Senhores Deputados que 

registrem sua presença nos terminais. 
 

O SR. RODRIGO COELHO – (PDT) – 
Senhor Presidente, pela ordem! Gostaria de pedir aos 
colegas, que puderem, que não registrem presença 
nos terminais, para que façamos uma extraordinária, 
com o projeto de V. Ex.ª encabeçando a pauta e com 
os projetos de incentivo à produção de energia limpa 
e de simplificação de registro de empresas no 
Espírito Santo compondo a Ordem do Dia da nossa 
sessão extraordinária. Serão apenas esses três 
projetos. 

Muito obrigado, Senhor Presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) – O Presidente, de ofício, 
solicita aos Senhores Deputados que registrem 
presença nos terminais eletrônicos, para efeito de 
verificação de quorum para manutenção da sessão. 
(Pausa)  
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(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não registraram 
presença os Senhores Deputados 
Almir Vieira, Amaro Neto, Da 
Vitória, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Eliana Dadalto, Enivaldo dos Anjos, 
Esmael de Almeida, Euclério 
Sampaio, Freitas, Gildevan 
Fernandes, Hudson Leal, Jamir 
Malini, Janete de Sá, José Esmeraldo, 
Luzia Toledo, Marcos Bruno, Nunes, 
Padre Honório, Pastor Marcos 
Mansur, Raquel Lessa, Sandro 
Locutor, Sergio Majeski e 
Theodorico Ferraço) 
 
(Registram presença os Senhores 
Deputados Marcelo Santos e Rodrigo 
Coelho) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO 

SANTOS – PMDB) –  Registraram presença dois 
Senhores  Deputados. 

Não há quorum para manutenção da sessão, 
pelo que vou encerrá-la. Antes, porém, convoco os 
Senhores Deputados para a próxima, extraordinária, 
hoje, às 10h 38min, para a qual designo 

 

EXPEDIENTE: 
 

O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA: Discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos de Lei n.

os
 

288/2017, 19/2018 e 20/2018. 
 

Está encerrada a sessão. 
 

Encerra-se a sessão às dez horas e trinta e 
dois minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, não registraram presença os Senhores 
Deputados Bruno Lamas, Erick Musso e Gilsinho 
Lopes. 

 


