
EMENDA ADITIVA PLC N. 10/2016 
ADICIONA O INCISO XIX NO ART. 7º DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2016. 
Art. 1º - Acrescenta novo inciso no Art. 7º ao Projeto de Lei Complementar nº10/2016, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 
“Art 7º [...] 
XIX – Propor à autoridade competente mecanismos que provenham a devida competividade 
do mercado estadual de energia limpa e sustentável em relação aos outros estados 
brasileiros.” 
JUSTIFICATIVA 
O presente projeto de lei propõe adicionar o inciso XIX no Art. 7º do Projeto de Lei Nº 10/2016, 
enfatizando atitudes que venham a promover a situação do mercado estadual de energia 
limpa e sustentável. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 161/2015 
Acrescenta parágrafo 2º ao artigo 1º do PL 161/2015. 
Art. 1º - O artigo 1º do Projeto de Lei 161/2015 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 1º [...] 
§1º [...] 
§2º O alerta deverá ser apresentado nas contas de água e no portal na internet do órgão 
ambiental responsável pelo monitoramento dos recursos hídricos no Estado do Espírito Santo.  
Vitória-ES, 19  de dezembro de 2016. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PL Nº 150/2016 
Modifica a redação dos artigos 4º e 15 do PL 150/2016. 
Art. 1º - O artigo 4º do Projeto de Lei 150/2016, passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 4º. A inspeção de produtos e subprodutos de origem animal de que trata a presente Lei 
será exercida da seguinte forma: 
I - em caráter permanente, nos estabelecimentos que realizem abates e registrados no SIE, 
exclusivamente por médicos veterinários habilitados pelo Conselho Profissional e contratados 
por empresas previamente credenciadas pelo IDAF. 
II - em caráter periódico, nos estabelecimentos que não realizem abate, mas somente a 
industrialização, registrados no SIE, exclusivamente por médico veterinário servidor público do 
Idaf.” 
Art. 2º - O artigo 15 do Projeto de Lei 150/2016, passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 15 – Esta Lei será regulamentada por meio de Decreto, quanto aos aspectos técnicos, por 
meio de Portarias da SEAG ou Instruções de Serviços e Normativas do IDAF, conforme o caso.” 
Vitória-ES, 08 de junho de 2016. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PL Nº 173/2016 
Modifica a redação do artigo 1º do PL 173/2016. 
Art. 1º - O artigo 1º do Projeto de Lei 173/2016, passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 1º. A Lei Estadual nº 9.876, de 13.07.2012, passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 2º (...) 
(...) 
§ 8º. A Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo - PGE-ES fica autorizada a dispensar: 
I - a cobrança judicial de Certidão de Dívida Ativa (CDA) devidamente protestada e cujo valor 
seja igual ou inferior a 17.000 (dezessete mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual – 
VRTEs, observada, no que cabível, a aplicação subsidiária da Lei nº 7.727, de 12.03.2004 (e 
suas alterações);” 
Vitória-ES, 14 de junho de 2016. 
 
EMENDA MODIFICA AO PL Nº 212/2016 



Modifica-se a redação do Inciso V do artigo 14º do PL 212/2016. 
Art. 1º - O Inciso V do artigo 14º do Projeto de Lei 212/2016, passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 14º. O Conselho Gestor da subconta RECURSOS HÍDRICOS será composto pelo 
Presidente, pelo Secretário Executivo do FUNDÁGUA e por 05 (cinco) representantes dos 
seguintes órgãos, entidades/instituições: 
(...) 
“V- Organização da Sociedade Civil que esteja no Cadastro Estadual das Entidades 
Ambientalistas Não-Governamentais do Estado do Espirito Santo – C.E.E.A ES conforme Lei 
5355/1996 e seja atuante em comitê de Bacia Hidrográfica (NR).” 
JUSTIFICATIVA 
Buscamos através desta emenda especificar que os membros do Conselho Gestor da subconta  
RECURSOS HÍDRICOS estejam aptos e envolvidos com o tema pertinente à referida subconta.  
 
EMENDA MODIFICA AO PL Nº 212/2016 
Modifica-se a redação do Inciso V do artigo 15º do PL 212/2016. 
Art. 1º - O Inciso V do artigo 15º do Projeto de Lei 212/2016, passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 15º. O Conselho Gestor da subconta COBERTURA FLORESTAL será composto pelo 
Presidente, pelo Secretário Executivo do FUNDÁGUA e por 05 (cinco) representantes dos 
seguintes órgãos, entidades/instituições: 
(...) 
“V- Organização da Sociedade Civil que esteja no Cadastro Estadual das Entidades 
Ambientalistas Não-governamentais do Estado do Espírito Santo – C.E.EA ES conforme Lei 
5355/1996 (NR).” 
JUSTIFICATIVA 
Buscamos através desta emenda especificar que os membros do Conselho Gestor da subconta 
COBERTURA FLORESTAL estejam aptos e envolvidos com o tema pertinente à referida 
subconta.  
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PL Nº 235/2016 
Modifica a redação do artigo 13º do PL 235/2016. 
Art. 1º - O artigo 13º do Projeto de Lei 235/2016, passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 13º. Compete aos servidores efetivos do IDAF, no âmbito de suas atribuições, o exercício 
da inspeção e fiscalização de que trata esta Lei.  
JUSTIFICATIVA 
Buscamos através desta emenda  não restringir a inspeção e fiscalização aos profissionais de 
formações específicas, pois além dos profissionais descritos no texto proposto outros também, 
com competência para tal função, podem atuar como é o caso dos engenheiros florestais.  
Tal proposta não corresponde à realidade e prejudica a execução das atividades de inspeção e 
de fiscalização do IDAF. 
Vitória-ES, 09 de agosto de 2016. 
 
EMENDA MODIFICA AO PL Nº 254/2016 
Modifica-se a redação dos artigos 3º e 4º e acrescenta parágrafos nos mesmos artigos do PL 
254/2016. 
Art. 1º - O artigo 3º do Projeto de Lei 254/2016, passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 3º Os órgãos e entidades da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo poderão contratar, mediante parecer dos órgãos técnicos competentes (IOPES 
e DER), elaboração de projetos de construção, ampliação, restauração e reforma de prédios e 
demais obras públicas. 
 
§ 1º. Poderão ser contratados projetos para elaboração de serviços de manutenção e operação 
de vias, rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos. 



§ 2º. Os órgãos competentes (IOPES e DER), através de parecer fundamentado, poderão 
realizar a contratação ou autorizar que os referidos órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo o façam.” 
Art. 2º - O artigo 4º do Projeto de Lei 254/2016, passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 4º Os órgãos e entidades da Administração Pública Direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo poderão contratar, mediante parecer dos órgãos técnicos competentes (IOPES 
e DER), consultoria para prestação de serviços de supervisão e gerenciamento de obras e 
serviços de engenharia, na forma desta lei, indicando a motivação clara e expressa da 
inviabilidade de realização dessa atividade pelo órgão ou entidade. 
(...) 
§ 5º. Os órgãos competentes (IOPES e DER), através de parecer fundamentado, poderão 
realizar a contratação ou autorizar que os referidos órgãos e entidades da Administração 
Pública Direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo o façam.” 
JUSTIFICATIVA 
Buscamos através desta emenda, adequar o projeto de lei à legislação estadual vigente, 
visando não permitir que serviços atribuídos a autarquias estaduais sejam contratados por 
mera liberalidade do executivo. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PL Nº 235/2016 
Modifica a redação do artigo 6º do PL 235/2016. 
Art. 1º - O artigo 6º do Projeto de Lei 235/2016, passa a ter a seguinte redação:  
“Art. 6º. A Comissão de Defesa Vegetal será constituída por cinco membros titulares, e 
respectivos suplentes, com mandato de quatro anos, composta por, no mínimo: um servidor 
público do IDAF; um representante de outra entidade pública; um representante da sociedade 
civil; um representante da sociedade civil organizada; um representante das instituições de 
ensino, todos eles devendo possuir atividades relacionadas à defesa sanitária vegetal ou 
possam contribuir para o desenvolvimento da cadeia produtiva vegetal, instituída por ato do 
Secretário de Estado da SEAG.  
JUSTIFICATIVA 
Buscamos através desta emenda modificativa garantir a participação intersetorial com ênfase 
na participação popular permitindo maior interação e debate de opiniões e ideias dos diversos 
setores da sociedade. 
Vitória-ES, 09 de agosto de 2016. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 24/2016 
Modifica a redação do artigo 4º do PLC 24/2016. 
Art. 1º - O artigo 4º do Projeto de Lei Complementar 24/2016 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 4º As disponibilidades financeiras mencionadas no art. 1º serão transferidas 
igualitariamente para as ações “PEDDE – Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola – Ensino 
Médio” e “PEDDE – Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola – Ensino Fundamental”, da 
unidade gestora Secretaria de Estado da Educação.  
Vitória-ES, 12 de dezembro de 2016. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PLC Nº 014/2016 
Modifica a redação do parágrafo único do art. 1º do PLC 014/2016. 
Art. 1º - O parágrafo único do artigo 1º do Projeto de Lei Complementar nº 014/2016, passa a 
ter a seguinte redação:  
“Art. 1º   (...)” 
“Parágrafo Único – O disposto no caput não se aplica aos recursos vinculados por normas 
constitucionais ou legislação federal, e aos fundos relacionados à saúde, educação, meio 
ambiente e assistência social.” 
JUSTIFICATIVA 



 
Buscamos através desta emenda modificativa garantir o efetivo e real uso do superávit 
financeiro dos recursos vinculados destes importantes fundos com ênfase em que seus 
rendimentos sejam utilizados para o próprio fim. 
Vitória-ES, 15 de agosto de 2016. 
 
EMENDA MODIFICATIVA AO PL Nº 190/2016 
Modifica-se a redação da ementa e do artigo 1º do PL 190/2016. 
Art. 1º - A ementa e o artigo 1º do Projeto de Lei 190/2016, passam a ter a seguinte redação:  
“EMENTA: 
Institui o Dia Estadual da Arte da Ikebana Sangetsu. 
Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual da Arte da Ikebana Sangetsu no Calendário Oficial do 
Estado, a ser comemorado, anualmente, em 23 de setembro. 
(...)” 
Vitória-ES, 25 de julho de 2016. 
 
EMENDA SUPRESSIVA AO PL Nº 114/2016 
Suprima-se o artigo 3º do PL 114/2016. 
Art. 1º - Fica suprimido o artigo 3º do Projeto de Lei 114/2016. 
JUSTIFICATIVA 
A presente emenda supressiva decorre do parecer da Procuradoria da Mesa que considerou 
inconstitucional o texto original por entender que o mesmo padecia de vício de iniciativa, vez 
que dispunha sobre a organização administrativa do Executivo e atribuições das Secretarias de 
Estado.  
 
EMENDA SUPRESSIVA AO PL Nº 212/2016 
Suprima-se o artigo 2º do PL 212/2016. 
Art. 1º - Fica suprimido o artigo 2º do Projeto de Lei 212/2016. 
 
EMENDA ADITIVA À EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2016 AO PL Nº 264/2015 
ADICIONA ARTIGOS À EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2016 AO PL Nº 264/2015 
JUSTIFICATIVA 
O projeto de lei em questão foi protocolado na metade do ano de 2015. Desde então, foram 
realizadas audiências públicas e reuniões para discutir o tema, resultando em uma infinidade 
de sugestões para aprimoramento do texto inicial.  
Dessa forma, dando voz aos que se fizeram presentes nesses encontros, e também 
considerando dispositivos contidos nos projetos de lei que tramitam apensados a este, 
propomos a seguinte emenda substitutiva aos senhores deputados.  
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 127/2016 
ACRESCENTA NOVO ART. 4º AO PROJETO DE LEI Nº 127/2016. 
Art. 1º - Acrescenta novo Art. 4º ao Projeto de Lei nº 127/2016, renumerando os demais e 
passando a vigorar com a seguinte redação: 
 “[...] 
Art. 4º Acrescenta novo inciso ao Art. 3º da Lei nº 8.308/2006, de 12.06.2006, passando a 
vigorar com a seguinte redação: 
Art. 3º [...] 
[...] 
XIV - Estímulo à geração de energia renovável. (NR) 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 197/2016 
 



ACRESCENTA NOVO ART. 7º AO PROJETO DE LEI Nº 197/2016, RENUMERANDO OS DEMAIS.  
JUSTIFICATIVA 
Por meio desta emenda buscamos ampliar os mecanismos de transparência em consonância 
ao estabelecido na LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, que regula o acesso à 
informação. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 197/2016 
ACRESCENTA INCISO VI AO ART. 12 DO PROJETO DE LEI Nº 197/2016. 
JUSTIFICATIVA 
Esta emenda acrescenta novo inciso ao Artigo 12 do Projeto de Lei 197/2016, que dispõe sobre 
a criação do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo – INVEST-ES e 
dá outras providências, como objetivo adicionar ao Comitê de Avaliação uma nova 
representação por parte da Secretaria de Estado de Controle e Transparência (SECONT). 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 208/2016 
ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 26 DO PROJETO DE LEI Nº 208/2016.  
JUSTIFICATIVA 
Buscamos através desta emenda evitar que empresas que já tenham sido julgadas e 
condenadas por crimes tributários sejam beneficiadas com a concessão de incentivos fiscais. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 208/2016 
ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 27 DO PROJETO DE LEI Nº 208/2016.  
JUSTIFICATIVA 
Buscamos através desta emenda prever o ressarcimento ao erário em caso do 
descumprimento das hipóteses previstas nesta Lei. O Estado deve ser compensado 
financeiramente caso abra mão de parte da sua arrecadação, e eventualmente, a empresa 
descumpra o estabelecido contratualmente. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 208/2016 
ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 27 DO PROJETO DE LEI Nº 208/2016.  
JUSTIFICATIVA 
Buscamos garantir através desta emenda que o descumprimento do estabelecido em contrato 
gerará na reparação do dinheiro público que o Estado abrirá mão. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 208/2016 
ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 29 DO PROJETO DE LEI Nº 208/2016.  
JUSTIFICATIVA 
Esta emenda visa garantir que só serão mantidos incentivos já concedidos que de fato gerem 
resultados positivos para o Estado do Espírito Santo. A apresentação de relatório detalhado 
pela Sedes garantirá a devida transparência e a importância da manutenção destes incentivos 
por setor. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 208/2016 
ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 27 DO PROJETO DE LEI Nº 208/2016.  
JUSTIFICATIVA 
Por meio desta emenda buscamos ampliar os mecanismos de transparência em consonância 
ao estabelecido na LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, que regula o acesso à 
informação. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 208/2016 
ACRESCENTA NOVO ART. 5º AO PROJETO DE LEI Nº 208/2016, RENUMERANDO OS DEMAIS.  
JUSTIFICATIVA 



Por meio desta emenda buscamos ampliar os mecanismos de transparência em consonância 
ao estabelecido na LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, que regula o acesso à 
informação. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 221/2016 
ACRESCENTA NOVO ART. 6º AO PROJETO DE LEI Nº 221/2016, RENUMERANDO OS DEMAIS.  
JUSTIFICATIVA 
Buscamos por meio desta emenda, dar ampla publicidade ao contrato de empréstimo de que 
trata o projeto de lei nº 221/2016. A transparência com a destinação dos recursos públicos 
deve ser sempre promovida, reiterando os preceitos estabelecidos no art. 3º da LEI Nº 12.527, 
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, que regula o acesso à informação. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 221/2016 
ACRESCENTA PARÁGRAFO 3º AO ART. 1º DO PROJETO DE LEI Nº 221/2016.  
JUSTIFICATIVA 
Tendo em vista que o projeto de lei nº 221/2016 prevê a captação de recursos no valor de R$ 
500.000.000,00 , que deverão obrigatoriamente ser destinados a despesas de investimento, 
consideramos benéfica a destinação de no mínimo 10% desse valor para a modernização, 
ampliação e adequação da rede de escolas de ensino médio e fundamental,  o que elevaria 
substancialmente os recursos já previstos para essas ações constantes na lei orçamentária 
anual. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 294/2016 
ACRESCENTA NOVO ART. 2º AO PROJETO DE LEI Nº 294/2016, RENUMERANDO OS DEMAIS.  
JUSTIFICATIVA 
Buscamos por meio desta emenda dar ampla publicidade ao contrato de empréstimo de que 
trata o projeto de lei nº 221/2016. A transparência com a destinação dos recursos públicos 
deve ser sempre promovida, reiterando os preceitos estabelecidos no art. 3º da LEI Nº 12.527, 
DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, que regula o acesso à informação. 
 
EMENDA ADITIVA AO PLC Nº 9/2016 
ACRESCENTA NOVO ART. 29 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 9/2016, RENUMERANDO 
OS DEMAIS. 
JUSTIFICATIVA 
Buscamos através desta emenda ao PLC nº 9/2016, criar o Conselho Estadual LGBT, este que 
vem sendo anunciado pelo Governo do Estado desde o início do presente ano, mas que até 
dado momento não foi instituída a sua criação. Da mesma forma, buscamos dar voz a esse 
grupo, inserindo-o na estrutura organizacional básica da SEDH. 
 
EMENDA ADITIVA AO PLC Nº 19/2016 
ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO ART. 1º DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 621, DE 08 DE 
MARÇO DE 2012.  
JUSTIFICATIVA 
Buscamos com esta emenda garantir que não sejam assinados termos de ajustamento de 
gestão em casos onde previamente ficar configurado desvio de recursos públicos, o ato ou fato 
impugnado configurarem ato doloso de improbidade administrativa, e outros casos. Prevendo 
ainda a rescisão em caso de descumprimento do TAG e a publicidade dos termos no Diário 
Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
 
EMENDA ADITIVA AO PLC Nº 19/2016 
ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ART. 1º DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 621, DE 08 DE 
MARÇO DE 2012.  



JUSTIFICATIVA 
Buscamos com esta emenda impedir que o instrumento do TAG seja utilizado para beneficiar 
Poderes que reiteradamente tem descumprido os limites impostos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal para gastos com pessoal. 
 
EMENDA ADITIVA AO PLC Nº 19/2016 
ACRESCENTA PARÁGRAFOS AO ART. 1º DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 621, DE 08 DE 
MARÇO DE 2012.  
JUSTIFICATIVA 
Buscamos com esta emenda garantir que não sejam assinados termos de ajustamento de 
gestão em casos onde previamente ficar configurado desvio de recursos públicos, o ato ou fato 
impugnado configurarem ato doloso de improbidade administrativa, e outros casos. Prevendo 
ainda a rescisão em caso de descumprimento do TAG e a publicidade dos termos no Diário 
Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
 
EMENDA ADITIVA AO PL Nº 19/2016 
ACRESCENTA NOVO ART. 3º AO PROJETO DE LEI Nº 19/2016. 
 
EMENDA SUBSTITUTIVA AO PL Nº 020/2016 
SUBSTITUI O PROJETO DE LEI Nº 020/2016. 
JUSTIFICATIVA 
Acrescenta-se ao parágrafo único do art. 1º a destinação específica do recurso para “para 
apoio ao Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável – PROEDES”, replicando o que já 
está definido na legislação atualmente em vigor, e evitando assim que seja dado ao recurso 
uma destinação diferente da proposta no momento da aprovação da lei no ano de 2012. 
 
EMENDA SUBSTITUTIVA AO PL Nº 020/2016 
SUBSTITUI O PROJETO DE LEI 020/2016. 
Os recursos decorrentes da operação, de âmbito do Programa Especial de Apoio aos Estados – 
PROPAE, serão aplicados nas despesas de capital constantes dos Planos Plurianuais e dos 
orçamentos anuais do Estado para apoio ao Programa Estadual de Desenvolvimento 
Sustentável – PROEDES.”(NR). 
 
EMENDA ADITIVA À EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 1/2016 AO PL Nº 264/2015 
ADICIONA ARTIGOS À EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 1/2016 AO PL Nº 264/2015 
JUSTIFICATIVA 
O projeto de lei em questão foi protocolado na metade do ano de 2015. Desde então, foram 
realizadas audiências públicas e reuniões para discutir o tema, resultando em uma infinidade 
de sugestões para aprimoramento do texto inicial.  
Dessa forma, dando voz aos que se fizeram presentes nesses encontros, e também 
considerando dispositivos contidos nos projetos de lei que tramitam apensados a este, 
propomos a seguinte emenda substitutiva aos senhores deputados. 
 
EMENDA SUPRESSIVA À EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2016 AO PL Nº 264/2015 
SUPRIME DISPOSITIVO DA EMENDA SUBSTITUTIVA Nº 01/2016 AO PL Nº 264/2015 
JUSTIFICATIVA 
O projeto de lei em questão foi protocolado na metade do ano de 2015. Desde então, foram 
realizadas audiências públicas e reuniões para discutir o tema, resultando em uma infinidade 
de sugestões para aprimoramento do texto inicial.  
 



Dessa forma, dando voz aos que se fizeram presentes nesses encontros, e também 
considerando dispositivos contidos nos projetos de lei que tramitam apensados a este, 
propomos a seguinte emenda substitutiva aos senhores deputados. 
 
EMENDA SUBSTITUTIVA AO PL Nº 264/2015 
SUBSTITUI O PROJETO DE LEI 264/2015. 
DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE INCENTIVO À GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA NO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 

Fica instituído o Programa de Incentivo a geração de energia elétrica através de sistemas 

de microgeração e minigeração distribuídas no estado do Espírito Santo. 

 


