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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA
PODER EXECUTIVO
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM nº 190/2019
Excelentíssimo
Senhor
Assembleia Legislativa
Deputado Erick Musso

Presidente

da

Encaminho à apreciação da Assembleia
Legislativa o Projeto de Lei Complementar que
“Autoriza o Poder Executivo a criar fundação
pública de direito privado denominada
Fundação Estadual de Inovação em Saúde iNOVA Capixaba e dá outras providências”.
A presente proposição tem por objetivo a
criação de uma entidade pública, de direito
privado, dotada de autonomia administrativa,
financeira e patrimonial e com quadro de
pessoal próprio, denominada Fundação Estadual
de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba,
vocacionada à prestação de serviços públicos de
saúde.
A proposta visa criar uma alternativa que
proporcione
agilidade,
flexibilidade
e
dinamismo, compatíveis com a demanda
crescente da população por serviços de
qualidade, ao tempo que, oferece uma solução
jurídico-administrativa sustentável que mitigue
as crescentes dificuldades operativas na oferta
de serviços públicos de saúde.
Os instrumentos de contratualização
previstos no Projeto seguem a diretriz
governamental de estabelecimento da gestão
pública orientada para resultados, com estímulo
ao profissionalismo e à qualificação dos gestores
e empregados públicos, implicando na oferta de
serviços de melhor qualidade para a população
capixaba.
O modelo jurídico-institucional proposto é
adequado à prestação de serviços diretos pela

Administração Pública no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS e observa princípios e
regras essenciais de direito público, tais como:
investidura por concurso público; observância
aos princípios do processo licitatório; submissão
aos órgãos de controle externo, e garante a
observância
na
sua
organização
e
funcionamento de regras do direito privado.
Nesse sentido, a proposta fortalece o SUS
no Estado do Espírito Santo.
Conforme previsto no art. 65 da
Constituição Estadual do Espírito Santo, solicito
que seja observado o regime de urgência na
apreciação do Projeto de Lei Complementar em
comento.
Diante das considerações acima expostas,
Senhor Presidente e Senhores Deputados,
solicito o empenho de Vossas Excelências no
sentido de aprovar o presente Projeto de Lei
Complementar.
Vitória, 17 de setembro de 2019.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
Nº 049/2019
Autoriza o Poder Executivo a criar
fundação pública de direito
privado denominada Fundação
Estadual de Inovação em Saúde iNOVA Capixaba e dá outras
providências
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a
criar fundação pública com personalidade
jurídica de direito privado, dotada de autonomia
administrativa, financeira e patrimonial e com
quadro de pessoal próprio, denominada
Fundação Estadual de Inovação em Saúde iNOVA Capixaba, nos termos do disposto na Lei
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Complementar Estadual nº 476, de 23 de
dezembro de 2008.
§ 1º A iNOVA Capixaba terá prazo de
duração indeterminado, com sede e foro no
Estado do Espírito Santo.
§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a
criar subsidiárias para o desenvolvimento de
atividades inerentes à sua finalidade, aplicandose a essas subsidiárias o disposto nesta Lei
Complementar.
Art. 2º A iNOVA Capixaba adquirirá
personalidade jurídica com a inscrição dos seus
atos constitutivos no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas,
regendo-se,
por
esta
Lei
Complementar e pelo seu estatuto, não se lhe
aplicando as demais disposições do Código Civil
referente às fundações, nos termos do §3º do
art. 5º do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de
1967.
Art. 3º A iNOVA Capixaba integrará a
Administração Pública Indireta do Poder
Executivo Estadual e será vinculada à Secretaria
de Estado da Saúde - SESA, compondo o Sistema
Único de Saúde - SUS.
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V - prestar serviços nas áreas de
engenharia clínica, de reforma e manutenção
predial, ampliação e construção de unidades de
saúde, de apoio diagnóstico e terapêutico, de
telemedicina, de classificação de risco, de
assistência farmacêutica, de serviços de logística
vinculada a serviços de saúde, de medicina legal
e verificação de óbitos, dentre outros na área da
saúde;
VI - desenvolver atividades de pesquisa e
inovação em saúde, servindo como campo de
prática; e
VII - prestar serviços de apoio à execução
de planos de ensino e pesquisa de instituições
de ensino técnico e superior públicas ou
privadas de interesse do SUS.
Art. 5º A iNOVA Capixaba observará, em
sua atuação, os princípios, diretrizes e normas
do SUS e ainda as disposições da Lei Federal nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, sobre a
responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública.

CAPÍTULO II

Parágrafo único. A iNOVA Capixaba atuará
visando assegurar a prevalência do interesse da
população na garantia de seu direito à saúde e
prestação de serviços de forma digna, célere,
humana, altruísta, qualificada e eficiente.

DAS FINALIDADES E DAS COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO III

Art. 4º A iNOVA Capixaba terá por
finalidade executar ações e prestar serviços de
saúde competindo-lhe:

DO PATRIMÔNIO

I - prestar serviços gratuitos de atenção
integral à saúde, em todos os níveis de
complexidade, incluindo assistência terapêutica
e recuperação de deficiências nutricionais;
II - apoiar, recrutar ou capacitar o pessoal
de saúde dos órgãos e entidades públicas e
privadas que integrem e participem do SUS;
III - prestar serviços na área de
desenvolvimento científico e tecnológico e
controle de qualidade no âmbito do SUS;
IV - cooperar com órgãos e entidades
públicas e privadas na execução de ações e
serviços públicos de saúde, em acordo aos
critérios da regionalização e das referências
assistenciais;

Art. 6º O patrimônio da iNOVA Capixaba
será constituído pelos bens móveis e imóveis,
valores, direitos e outros bens constantes desta
Lei, por aqueles que lhe forem destinados por
ato do Chefe do Poder Executivo, doados ou que
venham a ser adquiridos com sua receita
própria.
§ 1º Os bens da iNOVA Capixaba serão
utilizados exclusivamente na consecução de sua
finalidade, podendo ser alienados, mediante
autorização específica do Chefe do Poder
Executivo.
§ 2º Só será admitida a doação à iNOVA
Capixaba de bens livres e desembaraçados, sem
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quaisquer ônus, excetuando os eventuais
encargos relacionados ao uso do bem para
finalidade específica definida pelo doador.
Art. 7º No caso de extinção da iNOVA
Capixaba, os legados e doações que lhe forem
destinados, bem como os demais bens que
forem adquiridos ou produzidos, serão
incorporados ao patrimônio do Estado.

CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS

Diário do Poder Legislativo - 3

interno e compliance subordinadas diretamente
ao Conselho Curador.
Art. 10. O estatuto social da iNOVA
Capixaba definirá a composição, as atribuições e
o funcionamento dos órgãos referidos no art. 9º
desta Lei Complementar.
§ 1º O Conselho Curador será o órgão de
direção superior, controle e fiscalização da
iNOVA Capixaba, constituído por até 9 (nove)
membros exclusivamente representantes do
poder público e seus respectivos suplentes, a
serem nomeados pelo Chefe do Poder Executivo
do Estado.

Art. 8º Constituem receitas da iNOVA
Capixaba:

§ 2º O Conselho Curador será composto
por:

I - rendas oriundas da prestação de
serviços ao Poder Público;
II - rendas oriundas da exploração de seu
patrimônio;
III - os derivados de contratos, convênios e
outros instrumentos congêneres por ela
celebrados com o Poder Público, com entes
nacionais, estrangeiros e internacionais,
públicas ou privadas e com a iniciativa privada;
IV - as doações, legados e outros recursos
que lhe forem destinados por pessoas físicas ou
jurídicas de direito público ou privado;
V - as resultantes da alienação de bens
não essenciais à sua finalidade, autorizados pelo
Conselho Curador;
VI - as resultantes de aplicações
financeiras na forma da legislação vigente; e
VII - as receitas de qualquer natureza
provenientes do exercício de suas atividades.
CAPÍTULO V
DA DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
Art. 9º São órgãos superiores da iNOVA
Capixaba:
I - a Diretoria Executiva;
II - o Conselho Curador; e
III - o Conselho Fiscal.

I - Secretário de Estado da Saúde - SESA;
II - Secretário de Estado do Governo - SEG;
III - Secretário de Estado de Controle e
Transparência - SECONT;
IV - Procurador Geral do Estado - PGE;
V - Secretário de Estado de Gestão e
Recursos Humanos SEGER;
VI - Secretário de Estado de Economia e
Planejamento - SEP;
VII - Secretário de Estado da Fazenda SEFAZ;
VIII - um representante indicado pelo
Ministério da Saúde; e
IX - um representante indicado pelos
Secretários Municipais de Saúde.
§ 3º A presidência do Conselho Curador
será exercida pelo Secretário da SESA.
§ 4º A atuação dos membros do Conselho
Curador e do Conselho Fiscal não será
remunerada, sendo assegurada a cobertura das
despesas decorrentes de deslocamentos
porventura necessários à participação nas
atividades desses conselhos.
§ 5º O prazo de gestão dos membros do
Conselho Curador e do Conselho Fiscal será de 3
(três) anos, permitidas 2 (duas) reconduções
consecutivas.

Parágrafo único. A iNOVA Capixaba
contará com ouvidoria e unidade de controle
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§ 6º O estatuto da iNOVA Capixaba deverá
estabelecer os requisitos mínimos para a
assunção das funções dos membros dos
Conselhos Curador e Fiscal e da Diretoria
Executiva, considerada a complexidade das
atribuições
e
conhecimentos
técnicos
necessários.
Art. 11. O Conselho Curador aprovará
regimento interno e os regulamentos da iNOVA
Capixaba, assim como a estrutura e o quadro de
pessoal de funções de confiança, respeitada a
capacidade e a sustentabilidade financeira.
Art. 12. A Diretoria Executiva da iNOVA
Capixaba será composta de no mínimo 3 (três) e
no máximo 5 (cinco) diretores, sendo um deles o
Diretor-Geral.
§ 1º Os diretores serão responsáveis pelos
atos praticados em desconformidade com a lei,
com o estatuto da iNOVA Capixaba e com as
diretrizes institucionais emanadas do Conselho
Curador.
§ 2º Os membros dos Conselhos Curador e
Fiscal e os diretores da iNOVA Capixaba serão
nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 3º Ato do Chefe do Poder Executivo
aprovará o Estatuto da iNOVA Capixaba.

Vitória-ES, terça-feira, 01 de outubro de 2019

seletivos simplificados poderão estabelecer
como título, o cômputo do tempo de exercício
em atividades correlatas às atribuições do
respectivo emprego.
§ 3º O quadro de empregos e a estrutura
remuneratória serão elaborados pela Diretoria
Executiva e aprovados pelo Conselho Curador.
§ 4º A dispensa dos empregados da iNOVA
Capixaba poderá ocorrer por motivo técnico
assistencial, financeiro, econômico ou por justa
causa na forma prevista no artigo 482 da CLT.
Art. 14. A iNOVA Capixaba observará a
reserva percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas com deficiência e os
critérios de sua admissão, nos termos do
disposto no art. 36 da Constituição Estadual e
no inciso VIII do art. 37 da Constituição Federal.
CAPÍTULO VII
DO CONTRATO
Art. 15. A iNOVA Capixaba prestará
serviços ao Poder Público mediante contratos.
Parágrafo único. Os contratos e
respectivos aditivos celebrados entre a iNOVA
Capixaba e o Poder Público serão submetidos a
manifestação prévia da SECONT e da PGE.

CAPÍTULO VI
DO PESSOAL
Art. 13. O regime de pessoal da iNOVA
Capixaba será o da Consolidação das Leis do
Trabalho-CLT, disciplinado pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, e legislação
complementar.
§ 1º A investidura do pessoal da iNOVA
Capixaba será condicionada à prévia aprovação
em concurso público de provas ou de provas e
títulos, ressalvados os empregos de livre
nomeação e exoneração integrantes do quadro
de pessoal de funções de confiança.
§ 2º Os concursos públicos para o
preenchimento de emprego e os processos

Art. 16. São cláusulas essenciais do
contrato:
I - o objeto e seus elementos
característicos;
II - o regime de execução;
III - o preço e as condições de pagamento,
os critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preços;
IV - os prazos de início de etapas de
execução, de conclusão, de entrega, de
observação e de recebimento definitivo,
conforme o caso;
V - o crédito pelo qual correrá a despesa,
com a indicação da classificação funcional
programática e da categoria econômica;
VI - as obrigações, responsabilidades e
condições de execução do objeto;
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VII - as metas e indicadores de
desempenho institucional, administrativo e
assistencial, bem como os prazos de execução e
mensuração;
VIII - as medidas administrativas especiais
de ampliação de autonomia de gestão
orçamentária, financeira e operacional que
possam vir a ser concedidas mediante o alcance
de metas mencionadas no inciso VII;
IX - a previsão da vinculação de repasses
financeiros por parte do Poder Público ao
cumprimento das metas definidas no contrato.
X - a sistemática de acompanhamento,
monitoramento
e
avaliação,
incluídos
parâmetros e critérios quantitativos e
qualitativos;
XI - a responsabilidade de dirigentes
quanto ao alcance das metas pactuadas e a
consequência em caso de não atingimento
parcial e total; e
XII - as condições para a renovação, a
alteração, a suspensão e a rescisão, incluída a
previsão explícita das regras para a
renegociação parcial ou total.
§ 1º Os serviços a serem prestados pela
iNOVA Capixaba e as metas de desempenho
institucional a serem por ela alcançados deverão
ser detalhados em plano operativo que será
parte integrante e indissociável do contrato.
§ 2º O contrato poderá prever cláusula de
sub-rogação dos direitos e das obrigações
vigentes decorrentes dos contratos com
terceiros, assumidas pelo Poder Público
contratante, e cujo objeto esteja atrelado aos
serviços contratados, de modo a evitar a
descontinuidade e a desassistência, observada a
vantajosidade.
Art. 17. O Poder Público fará consignar,
anualmente, no respectivo orçamento do Fundo
Estadual de Saúde, de forma destacada, os
recursos para pagamento dos serviços que vier a
contratar com a iNOVA Capixaba.
Art. 18. A iNOVA Capixaba poderá celebrar
contratos, convênios e outros ajustes do gênero
com órgãos, organizações ou entidades públicas
e privadas para a consecução de suas
finalidades e competências, observadas as
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diretrizes e princípios do Sistema Único de
Saúde, podendo, inclusive, contratar serviços
profissionais especializados.
CAPÍTULO VIII
COMPRAS E CONTRATAÇÕES
Art. 19. A contratação de obras, serviços,
compras e alienações pela iNOVA Capixaba será
precedida de procedimento licitatório, na forma
da legislação em vigor, podendo dispor de
regulamento próprio para contratações e
alienações relacionadas à sua atividade-fim,
observados os princípios que regem a
Administração Pública.
Art. 20. O regulamento próprio de
compras de que trata o art. 19 poderá reger-se
pelas medidas administrativas especiais,
observadas as normas gerais fixadas pela
legislação em vigor:
I - padronização do objeto da contratação,
dos instrumentos convocatórios e das minutas
de contratos, de acordo com normas internas
específicas;
II - busca da maior vantagem institucional
para a iNOVA Capixaba, considerando custos e
benefícios, diretos e indiretos, de natureza
econômica, social ou ambiental, inclusive os
relativos à manutenção, ao desfazimento de
bens e resíduos, ao índice de depreciação
econômica e a outros fatores de igual
relevância;
III - parcelamento do objeto, visando
ampliar a participação de licitantes, sem perda
de economia de escala, e desde que não atinja
valores inferiores aos limites estabelecidos para
dispensa; e
IV - adoção preferencial das modalidades
de
licitação
denominada
pregão
ou
credenciamento, observada a legislação federal
e estadual, para a aquisição de bens e serviços
comuns, assim considerados aqueles cujos
padrões de desempenho e qualidade possam
ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado.
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§ 1º Sem prejuízo da observância do
disposto na legislação federal, o regulamento da
iNOVA Capixaba poderá prever a inexigibilidade
de procedimento licitatório para contratação de
especialistas e empresas especializadas para a
execução de trabalhos técnicos ou científicos, e
para os seguintes serviços técnicos:
a) estudos técnicos, planejamentos e
projetos básicos ou executivos;
b) pareceres, perícias e avaliações em
geral;
c) assessorias ou consultorias técnicas e
auditorias financeiras ou tributárias;
d) fiscalização,
supervisão
ou
gerenciamento de obras ou serviços;
e) patrocínio ou defesa de causas
judiciais ou administrativas; e
f) treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal.

Vitória-ES, terça-feira, 01 de outubro de 2019

Espírito Santo e à fiscalização do Tribunal de
Contas do Estado do Espírito Santo.
§ 1º Os órgãos de controle interno e
externo terão acesso irrestrito aos documentos
da iNOVA Capixaba, inclusive aos que forem
classificados como sigilosos nos termos da Lei
Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
§ 2º As despesas decorrentes dos
contratos firmados entre a iNOVA Capixaba e o
Poder Público estarão sujeitos a inspeções e
auditorias contábeis, financeiras, patrimonial e
operacionais determinadas pelo Controle
Interno ou pelo Tribunal de Contas do Estado do
Espírito Santo.
Art. 24. A iNOVA Capixaba encaminhará
relatório anual de gestão ao Conselho Estadual
de Saúde.

§ 2º Nos casos previstos no §1º, será
considerado de notória especialização o
profissional ou a empresa cujo conceito no
campo de sua especialidade, decorrente de
desempenho anterior, estudos, experiências,
publicações,
organização,
aparelhamento,
equipe técnica ou outros requisitos relacionados
com suas atividades, permita inferir que o seu
trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais
adequado à plena satisfação do objeto do
contrato.

Parágrafo único. O Conselho Estadual de
Saúde apreciará o relatório de que trata o caput
e encaminhará ao titular da SESA as suas
proposições de medidas corretivas, se
necessárias.

Art. 21. A iNOVA Capixaba poderá ser
qualificada como agências executiva, nos
termos do inciso XIX do art. 32 da Constituição
Estadual e do inciso XIX do art. 37 da
Constituição Federal.

I - os contratos firmados com o poder
público, suas metas pactuadas e o seu
monitoramento;
II - as informações sobre o pessoal
contratado, as escalas de trabalho e as
remunerações;
III - os processos licitatórios em curso, os
fornecedores, os valores dos contratos e a
avaliação da qualidade dos serviços oferecidos
pelos prestadores;
IV - as agendas dos dirigentes, os
calendários de eventos, as pautas e as atas das
reuniões dos seus conselhos;
V - o regimento interno, os protocolos
assistenciais, a carta de serviços aos cidadãos e
o código de conduta e integridade institucional;
e

Art. 22. Aplicam-se à iNOVA Capixaba as
disposições da Lei Federal nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, na forma do disposto nos
incisos V, IX e X do art. 1º da mencionada lei.
CAPÍTULO IX
DA FISCALIZAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E
CONTROLE SOCIAL
Art. 23. A iNOVA Capixaba estará sujeita
ao controle interno do Governo do Estado do

Art. 25. A iNOVA Capixaba deverá
estabelecer uma política de transparência
institucional abrangente, disponibilizando em
seu sítio na internet todas as informações de
relevância e interesse da sociedade, incluindo:
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VI - os contatos telefônicos da instituição e
seus serviços, os canais de acesso à sua
ouvidoria, os balanços contábil-financeiros,
dentre outros que puderem vir a auxiliar o
controle social.

cobertura das despesas correspondentes às
atividades ordinárias da iNOVA Capixaba,
incluindo-se o pagamento dos salários dos
empregados, manutenção, conservação e
execução dos contratos.

CAPÍTULO X

§ 4º O Estatuto deverá prever que, na
negociação do preço dos serviços prestados,
sejam computados os custos operacionais de
que trata o caput, observando-se os critérios de
rateio definidos pelo Conselho Curador da
iNOVA Capixaba.

DA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA
Art. 26. A contabilidade da iNOVA
Capixaba deverá submeter-se exclusivamente a
disposições da Lei Federal nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, no que couber, até que seja
editado regulamento próprio.
Art. 27. A gestão financeira da iNOVA
Capixaba deverá garantir a sustentabilidade e
perenidade da fundação.
§ 1º O Conselho Curador destinará parte
das receitas auferidas pela iNOVA Capixaba à
formação de reservas com vistas ao seguinte:
a) cobertura de despesas oriundas de
obrigações
trabalhistas,
tributárias
e
previdenciárias para suportar custos com a
extinção, redução de escopo e/ou interrupção
parcial da execução dos contratos;
b) realização de investimento futuro na
melhoria das condições de funcionamento da
INOVA Capixaba e no aprimoramento da
qualidade da prestação dos serviços de saúde;
c) realização de atividades de ensino,
pesquisa e inovação em saúde, nos termos da
Lei Complementar Estadual nº 909, de 26 de
abril de 2019; e
d) provisionamento para eventual
pagamento de passivos que possam vir a ser
impostos por decisões judiciais condenatórias.
§ 2º Os percentuais destinados à
composição das reservas serão fixados pelo
Conselho Curador da iNOVA Capixaba, podendo
variar ao longo do tempo desde que observadas
a necessidade de sustentabilidade da entidade e
a vantajosidade da contratação pelo Poder
Público.
§ 3º O Conselho Curador estabelecerá
controles voltados a garantia da regular

Art. 28. Para fins de orçamento fiscal e da
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000, a iNOVA Capixaba é não dependente,
equiparando-se a empresa estatal.
CAPÍTULO XI
DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, PESQUISA E
INOVAÇÃO
Art. 29. A iNOVA Capixaba, no
desenvolvimento das atividades de educação
permanente, pesquisa e inovação tecnológica
em saúde, constituir-se-á como Instituição
Científica, Tecnológica e de Inovação nos termos
da Lei Federal nº 10.973, de 02 de dezembro de
2004, e da Lei Complementar Estadual nº 642,
de 15 de outubro de 2012, cabendo-lhe a
formação, o desenvolvimento de pessoal e a
pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico
e tecnológico, destinados a aumentar a eficácia
e a qualidade dos serviços prestados.
§ 1º A iNOVA Capixaba poderá estabelecer
programa
próprio
de
pesquisa
e
desenvolvimento, podendo conceder bolsas a
seus empregados, a servidores públicos e a
terceiros, mediante seleção pública para sua
execução, nos termos de regulamento a ser
estabelecido pelo Conselho Curador.
§ 2º A iNOVA Capixaba poderá estabelecer
programa de educação em serviço, podendo
ofertar bolsas de residência profissional,
educação tutorial e de trainee.
§ 3º O regulamento que dispuser sobre os
programas de educação continuada, educação
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em serviço, pesquisa e inovação deverá
estabelecer expressamente o caráter público
dos resultados das atividades desenvolvidas
pela iNOVA Capixaba, mesmo quando
financiadas pela iniciativa privada.
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Espirito Santo - PREVES, nos termos da
legislação vigente.
Art. 33. O Poder Executivo deverá adotar
as providências necessárias à instituição da
INOVA Capixaba.

CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30. A iNOVA Capixaba é declarada de
utilidade pública estadual, sendo considerada,
ainda, como entidade beneficente de assistência
social, para todos os efeitos legais.
Art. 31. Ficará facultada à Secretaria de
Estado da Saúde a cessão do Quadro de
Servidores da Saúde e do Quadro Especial da
Saúde para a iNOVA Capixaba, sem ônus para a
origem, devendo ser prevista no contrato a
forma de compensação dos custos decorrentes.
§ 1º A cessão de trata o caput não
importará qualquer prejuízo ou descontinuidade
de tempo de efetivo exercício ao servidor
cedido, que permanecerá vinculado, para fins
funcionais, disciplinares e de aposentadoria, ao
seu regime jurídico originário.
§ 2º Não poderão ser pagos quaisquer
acréscimos pecuniários pela iNOVA Capixaba
aos servidores públicos efetivos cedidos, com
exceção de gratificação pelo desempenho de
função de confiança ou emprego em comissão
e, se instituída pela fundação, bônus por
desempenho vinculado ao alcance de metas,
desde que compatível com o modelo
remuneratório, vedada, em todos os casos, a
incorporação dos valores à remuneração do
cargo efetivo da origem.

Art. 34. Fica autorizada transferência
financeira de até R$ 75.000.000,00 (setenta e
cinco milhões de reais) para composição do
patrimônio
da
iNOVA
Capixaba,
não
reembolsável, a ser realizado em valores
parcelados até 31 de dezembro de 2022, sem
prejuízo dos bens móveis, imóveis e direitos que
lhe sejam destinados.
Art. 35. Fica autorizada a transferência do
Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria,
integrante da estrutura da SESA/ES, para a
iNOVA Capixaba, incluído o imóvel, o acervo
técnico, documental, mobiliário e de
equipamentos, que se operará mediante ato do
titular da SESA.
Art. 36. As despesas decorrentes da
execução da presente Lei Complementar
correrão por conta das dotações orçamentárias
consignadas anualmente a título de ações e
serviços públicos de saúde, que serão
suplementadas, se necessário.
Art. 37. Esta Lei Complementar entrará em vigor
na data de sua publicação

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO GOVERNADOR
MENSAGEM nº 191/2019

§ 3º O Poder Executivo fica autorizado a
regulamentar e a promover todos os atos
necessários à cessão de pessoal para a iNOVA
Capixaba.

Excelentíssimo
Senhor
Assembleia Legislativa
Deputado Erick Musso

Art. 32. A iNOVA Capixaba poderá
patrocinar
contribuições
previdenciárias
complementares no âmbito da Fundação de
Previdência Complementar do Estado do

Encaminho
à
apreciação
dessa
Assembleia Legislativa o anexo Projeto de Lei
que “Altera a Lei n° 9.665 de 01 de julho de
2011, alterado pela Lei n° 10.786 de 18 de
dezembro de 2017, que instituiu o Projeto Social
de Formação, Qualificação e Habilitação
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Profissional de
Automotores”.

Condutores

de

Veículos

A proposta, ora submetida, reflete o
compromisso do Governo do Estado do Espírito
Santo de oferecer gratuitamente as pessoas de
baixa renda acesso a obtenção de Carteira
Nacional de Habilitação, a fim de preparar e
capacitar os cidadãos e consequentemente
oportunizando e facilitando a inserção no
mercado de trabalho.
Insta salientar que esta medida visa
adequar a legislação vigente, as diretrizes, os
critérios, as normas e os procedimentos
operacionais necessários ao sucesso do Projeto
Social de Formação, Qualificação e Habilitação
Profissional de Condutores de Veículos
Automotores, denominado “CNH SOCIAL”,
respeitando a disponibilidade financeira e
orçamentária do DETRAN.
As alterações consistem, em síntese, na
exclusão da Categoria “C”, a inclusão de mais 02
(dois) retestes nos exames teórico-técnico e de
prática de direção veicular, e acrescenta a
dispensa do pagamento dos valores relativos a
oferta de Cursos Especializados, visando dar
mais oportunidade para os condutores
beneficiário do Programa CNH Social.
Diante das considerações acima exposta,
Senhor presidente e Senhores Deputados,
solicito o empenho de Vossas Excelências no
sentido de aprovar o presente Projeto de Lei.
Vitória, 17 de setembro de 2019.
JOSÉ RENATO CASAGRANDE
Governador do Estado

PROJETO DE LEI Nº 789/2019
Altera a Lei nº 9.665, de 01 de
julho de 2011, alterada pela Lei
nº 10.786, de 18 de dezembro de
2017, que institui o Projeto Social
de Formação, Qualificação e
Habilitação
Profissional
de
Condutores
de
Veículos
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Automotores
providências.

e

dá

outras

Art. 1º A Lei nº 9.665, de 01 de julho de
2011, alterada pela Lei nº 10.786, de 18 de
dezembro de 2017, que institui o Projeto Social
de Formação, Qualificação e Habilitação
Profissional de Condutores de Veículos
Automotores e dá outras providências, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º A finalidade do Projeto
Social de Formação, Qualificação e
Habilitação Profissional de Condutores de
Veículos Automotores é possibilitar,
gratuitamente, o acesso das pessoas de
baixa renda à obtenção da 1ª (primeira)
Carteira Nacional de Habilitação - CNH nas
categorias A ou B, bem como nas hipóteses
de adição das categorias A ou B e na
hipótese de mudança de categoria para as
categorias D ou E, e aos Cursos
Especializados,
assegurando
aos
beneficiários:
(…)
II - dispensa de pagamento dos
custos para obtenção da 1ª (primeira)
habilitação, nas categorias A ou B, bem
como nas hipóteses de adição das
categorias A e B e na hipótese de mudança
de categoria para as categorias D ou E;
(…)
VI - dispensa do pagamento dos
valores relativos à realização dos Cursos
Especializados
para
condutores
profissionais exigidos por Resolução do
Contran.” (NR)
“Art. 4º (...)
(...)
VI - estar inscrito no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo
Federal, regulamentado pelo Decreto
Federal nº 6.135, de 26 de junho de
2007”.(NR)
“Art. 5º A concessão dos benefícios a
que se refere esta Lei, para obtenção de
1ª (primeira) CNH ou de classificação nas
categorias D e E, não exime o beneficiário
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da realização de todos os exames
necessários e indispensáveis para a
habilitação na categoria pretendida,
devendo ser observadas as disposições da
Lei Federal nº 9.503, de 23.9.1997 Código de Trânsito Brasileiro - CTB e
Resoluções do Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN.
§ 1º O candidato reprovado nos
exames teórico-técnico e de prática de
direção veicular poderá renová-los 02
(duas) vezes, sem qualquer ônus, desde
que não expirado o prazo do processo de
obtenção de 1ª (primeira) CNH.
§ 2º O candidato reprovado nos
exames de prática de direção veicular
poderá renová-los 02 (duas) vezes, sem
qualquer ônus, desde que não expirado o
prazo do processo de mudança de
categoria da CNH.
§ 3º Expirada a validade do processo
de obtenção de 1ª (primeira) CNH e de
classificação nas categorias D e E, ou
inabilitado o candidato, este somente
poderá ser incluído no Projeto de que
trata o art. 1° desta Lei, após decorridos 03
(três) anos a contar do final do processo.”
(NR)
“Art. 6º O DETRAN/ES será
responsável pelo pagamento das despesas
relativas ao curso teórico-técnico e ao
curso de prática de direção veicular, bem
como os simuladores de direção veicular,
ministrados pelos Centros de Formação de
Condutores - CFCs, pelo pagamento de
despesas relativas aos exames médicos e
psicológicos realizados pelas clínicas
credenciadas, pelo pagamento do exame
toxicológico realizado pelos laboratórios
homologados pelo DENATRAN, bem como
pelos Cursos Especializados realizado
pelas Empresas Credenciadas para este
fim.
(...).”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
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ATOS LEGISLATIVOS
RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 6.463
Concede Comenda do Mérito Legislativo
“Zacimba Gaba” a ALDA MARIA SILVA
FRANCISCO.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009,
combinado com a Resolução nº 4.377, de
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito
Legislativo “Zacimba Gaba” a Alda Maria Silva
Francisco.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27
de setembro de 2019.
ERICK MUSSO
Presidente
RESOLUÇÃO Nº 6.457
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba
“Dr. Afonso Schwab” a ALBERTO COLNAGO.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições regimentais, com base no
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977,
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Alberto
Colnago.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27
de setembro de 2019.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27
de setembro de 2019.

ERICK MUSSO
Presidente

ERICK MUSSO
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 6.458
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba
“Dr. Afonso Schwab” a ANTÔNIO DE ALMEIDA
E SILVA.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições regimentais, com base no
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977,
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a
Antônio de Almeida e Silva.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27
de setembro de 2019.
ERICK MUSSO
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 6.460
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba
“Dr. Afonso Schwab” a SORAYA DE SOUZA
MANNATO.
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições regimentais, com base no
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977,
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Soraya
de Souza Mannato.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27
de setembro de 2019.
ERICK MUSSO
Presidente
RESOLUÇÃO Nº 6.461

RESOLUÇÃO Nº 6.459
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba
“Dr. Afonso Schwab” a EDUARDO ROSETTI.

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba
“Dr. Afonso Schwab” a REGINA SIQUEIRA
RAMALHO.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições regimentais, com base no
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977,
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições regimentais, com base no
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977,
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a
Eduardo Rosetti.

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Regina
Siqueira Ramalho.

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

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27
de setembro de 2019.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27
de setembro de 2019.

ERICK MUSSO
Presidente

ERICK MUSSO
Presidente
RESOLUÇÃO Nº 6.465

RESOLUÇÃO Nº 6.462
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba
“Dr. Afonso Schwab” a ROZANGELA BISSOLI.

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba
“Dr. Afonso Schwab” a ANTÔNIO CARLOS
SANCHES DE OLIVEIRA JUNIOR.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições regimentais, com base no
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977,
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições regimentais, com base no
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977,
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a
Rozangela Bissoli.

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a
Antônio Carlos Sanches de Oliveira Junior.

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

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27
de setembro de 2019.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27
de setembro de 2019.

ERICK MUSSO
Presidente

ERICK MUSSO
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 6.464

RESOLUÇÃO Nº 6.466

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba
“Dr. Afonso Schwab” a ANDELMO REZENDE
FERREIRA COSTA.

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba
“Dr. Afonso Schwab” a ANTÔNIO JOSÉ
GONÇALVES E LEAL.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições regimentais, com base no
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977,
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
suas atribuições regimentais, com base no
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977,
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a
Andelmo Rezende Ferreira Costa.

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a
Antônio José Gonçalves e Leal.

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

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27
de setembro de 2019.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30
de setembro de 2019.

ERICK MUSSO
Presidente

ERICK MUSSO
Presidente
ATO Nº 2097

ATOS DO PRESIDENTE

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:

ATOS

TORNAR INSUBSISTENTES os Atos nº s
2072 e 2079, publicado em 26/09/2019, em
nome de ROBERTA ANDREATTA.

ATO Nº 2099
O
PRESIDENTE
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
CONCEDER LICENÇA ao Deputado DR.
RAFAEL FAVATTO, para tratamento de saúde,
no dia 18/09/2019, na forma do Art. 305, inciso
II, do Regimento Interno.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30
de setembro de 2019.
ERICK MUSSO
Presidente

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30
de setembro de 2019.
ERICK MUSSO
Presidente
ATO Nº 2098
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO as informações contidas nos
autos do processo administrativo nº 063750 e
apensos,
RESOLVE:

ATOS ADMINISTRATIVOS

Art. 1º Ratificar a indicação do servidor Valtair
da Silva Santos, designando-o para atuar como
Assistente Técnico nos autos do processo nº
035.03.015556-4.

ATOS DA MESA DIRETORA

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.

ATO Nº 2096

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30
de setembro de 2019.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
TORNAR INSUBSISTENTES os Atos nº s
2073 e 2077, publicado em 26/09/2019, em
nome de ELINE JOICE DE OLIVEIRA ELER.

DEP. ERICK MUSSO
Presidente
ATO Nº 2100
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
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EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, THUANNY NAGIME MENDES,
do cargo em comissão de Assessor Sênior da
Secretaria, código ASS, da Secretaria da
Assembleia Legislativa.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30
de setembro de 2019.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30
de setembro de 2019.

ATO Nº 2103

ERICK MUSSO
Presidente

ATO Nº 2101
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, INDYRA FRAGA VIANA
BECHARA, do cargo em comissão de Adjunto de
Gabinete de Representação Parlamentar, código
ADGRP, do gabinete do Deputado Theodorico
Ferraço, por solicitação do próprio Deputado,
contida no processo nº 193026/2019.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30
de setembro de 2019.

ERICK MUSSO
Presidente

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais,
resolve:
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, INDYRA FRAGA VIANA
BECHARA, para exercer o cargo em comissão
de Assistente de Gabinete de Representação
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do
Deputado Theodorico Ferraço, por solicitação
do próprio Deputado, contida no processo nº
193026/2019.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30
de setembro de 2019.
ERICK MUSSO
Presidente

ERICK MUSSO
Presidente

ATO Nº 2104

ATO Nº 2102

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO, usando de suas atribuições legais,
resolve:

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
usando de suas atribuições legais, resolve:
EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º,
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, DAIANA GONCALVES GOMES
BARRETO, do cargo em comissão de Assistente
de Gabinete de Representação Parlamentar,
código ASGRP, do gabinete do Deputado
Theodorico Ferraço, por solicitação do próprio
Deputado,
contida
no
processo
nº
193027/2019, a partir de 01/10/2019.

NOMEAR, na forma do artigo 12,
inciso II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de
janeiro de 1994, THABATA NAGIME MENDES,
para exercer o cargo em comissão de Assessor
Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria
da Assembleia Legislativa.
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30
de setembro de 2019.
ERICK MUSSO
Presidente
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ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS
20768202

PORTARIA Nº 233
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais com base nas informações da
CGRH, resolvem,

20768202

TRANSFERIR, o recesso regulamentar,
publicado em 24/09/2019, do estagiário abaixo
relacionado.

20929501

20800001

20929501

20965401

Estagiário

Matrícula

Dias

Período
marcado

Período
transferido

20532302

MARCELO
SOEIRO DE
CASTRO
GAVIORNO

002090

30

01 a
30/10/2019

15/10 a
13/11/2019

20993101

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
30 de setembro de 2019.

20995901

20990401

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
Diretor-Geral da Secretaria
JOEL RANGEL
Secretário de Gestão de Pessoas

20276401

20715701
20701001

PORTARIA Nº 234
20701001

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas
atribuições legais,
RESOLVEM, considerar licenciados os
servidores deste Poder Legislativo, abaixo
relacionados, na forma dos artigos citados pela
Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, com base
nas informações da Coordenação do Grupo de
Recursos Humanos (CGRH):
MATRÍCULA
20965501
20327001

SERVIDOR
Allyne Silva
Correia
Ana
Catarina de
Pinho

ART.

DIA

129
129

20387903

20928901

20928901

01659201

Simas
Oliveira
Annah
Gabriela
Pinto
Correa
Porto
Annah
Gabriela
Pinto
Correa
Porto
Claudio
Soares da
Mota
Debora
Vailante
Mameri
Debora
Vailante
Mameri
Elaine
Santos de
Oliveira
Aquino
Ivan Luiz
Paganini
Luciano
Costa
Loiola
Bruno
Marcelly
Amaral
Lima
Maria
Carolina
Bagalho
Riva
Maria da
Penha
Oliveira de
Souza
Mirian
Caliman
Necton
Roberto
Caetano
Necton
Roberto
Caetano
Paulo
Roberto
Torres
Renata de
Souza
Pontes
Renata de
Souza
Pontes
Telma
Thilde
Meira
Passamani

109

02

19/08/2019

20/08/2019

137

180

21/08/2019

16/02/2020

129

01

18/09/2019

18/09/2019

129

01

16/09/2019

16/09/2019

129

01

17/09/2019

17/09/2019

129

02

19/09/2019

20/09/2019

129

01

17/09/2019

17/09/2019

129

05

16/09/2019

20/09/2019

129

04

10/09/2019

13/09/2019

129

07

16/09/2019

22/09/2019

129

01

13/09/2019

13/09/2019

129

05

16/09/2019

20/09/2019

142

01

30/08/2019

30/08/2019

142

05

02/09/2019

06/09/2019

129

04

17/09/2019

20/09/2019

129

01

19/09/2019

19/09/2019

129

01

20/09/2019

20/09/2019

129

02

19/09/2019

20/09/2019

Secretaria da Assembleia Legislativa, em
30 de setembro de 2019.

PERÍODO DA LICENÇA
INÍCIO

FIM

02

23/09/2019

24/09/2019

02

12/08/2019

13/08/2019

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
Diretor-Geral da Secretaria
JOEL RANGEL
Secretário de Gestão de Pessoas
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

• TERÇA-FEIRA - 01.10.19 •
HORA
01h45
03h05

05h15
06h20
07h00

PROGRAMAS
REUNIÃO ORDINÁRIA
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CPI DOS
CRIMES CIBERNÉTICOS E DA
COMISSÃO DE PROTEÇÃO ÀS
CRIANÇAS
REUNIÃO ORDINÁRIA
REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA DE CAMPO NA TV

08h00

STJ: STJ NOTÍCIAS

08h45
09h00
10h00
12h00

PANORAMA
REUNIÃO ORDINÁRIA (V)
REUNIÃO ORDINÁRIA (V)
A GRANDE REPORTAGEM

12h30

MP COM VOCÊ

13h00

DEDO DE PROSA

13h30
14h30
15h00
18h00
19h00
22h00
22h15

REUNIÃO ORDINÁRIA (V)
PANORAMA
SESSÃO ORDINÁRIA (V)
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (V)
SESSÃO SOLENE (V)
PANORAMA
A GRANDE REPORTAGEM

22h45

SESSÃO ORDINÁRIA

SINOPSES
Comissão de Cidadania
Cyberbullying

Comissão de Ciência e Tecnologia
Comissão de Cidadania
O Dia de Campo na TV vai apresentar a BRS Anahí, cultivar de gergelim da
Embrapa com o hábito de crescimento não ramificado, que facilita a
mecanização da colheita, permite o adensamento das plantas e garante uma
maior produtividade. A BRS Anahí é indicada para cultivo nas regiões CentroOeste e Nordeste e para os estados do Amapá, Roraima e Tocantins. A cultivar
vem despertando a atenção de produtores de Canarana, MT, maior produtor
nacional de gergelim. E também hoje na agência Embrapa de noticias você
confere as ultimas novidades da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e
parceiros
Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ decide sobre prazo para devolução de
quantia paga por produto com defeitos sucessivos. As relações de consumo
entre companhias aéreas e passageiras. E ainda: Ministros do STJ entendem
que exposição imprópria de pessoa com deficiência fere a dignidade do ser
humano e leva ao pagamento de indenização por danos morais
Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba
CPI dos Crimes Cibernéticos
Comissão de Agricultura
Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do movimento LGBT
no Brasil e no Espírito Santo
A promotora de Justiça Valéria Barros Duarte explica o papel do Ministério
Público do Estado do Espírito Santo no processo de adoção de crianças e
adolescentes, o passo a passo para a adoção legal no País, quais procedimentos
cabe a ação direta do MP, e quais as ações para prevenir adoções irregulares e
sem amparo legal
Cronista, poeta, roteirista, músico. João Moraes é autor de "Intelectolices", um
livro de poemas que também faz parte de um projeto musical. O estilo do
poeta é peculiar: Poemas curtos, quase todos sem título e com atenção à
métrica. Apesar de caminhar pela poesia há muitos anos esse é o primeiro livro
de poemas do autor
Comissão de Justiça
Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba
Trabalhos do Legislativo Estadual
CPI da Sonegação
Homenagem ao Dia do Representante Comercial
Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba
Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do movimento LGBT
no Brasil e no Espírito Santo
Trabalhos do Legislativo Estadual

Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos.
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES

Vitória-ES, terça-feira, 01 de outubro de 2019

(Registra presença o senhor
deputado Adilson Espindula)
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Bom
dia, senhoras e senhores!

OCTOGÉSIMA
NONA
SESSÃO
ORDINÁRIA,
DA
PRIMEIRA
SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA
LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE
SETEMBRO DE 2019.
(De acordo com o registrado no
painel eletrônico, à hora
regimental, para ensejar o início
da sessão, registram presença os
senhores deputados Alexandre
Xambinho, Capitão Assumção,
Delegado
Danilo
Bahiense,
Delegado
Lorenzo
Pazolini,
Doutor Hércules, Enivaldo dos
Anjos, Erick Musso, Hudson Leal,
Luciano
Machado,
Marcelo
Santos, Sergio Majeski, Torino
Marques e Vandinho Leite)
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Há quorum para a abertura da sessão de
acordo com o painel eletrônico, onde já
registramos a presença dos seguintes
parlamentares: Alexandre Xambinho; Delegado
Danilo Bahiense; Delegado Lorenzo Pazolini;
Doutor Hércules; Enivaldo Euzébio dos Anjos;
Erick Musso; Capitão Assumção; Hudson Leal,
corregedor-geral da Assembleia Legislativa;
Luciano Machado; Marcelo Santos; o ex-líder da
oposição, Sergio Majeski; Torino Marques, meu
2.º vice-presidente e assessor; e Vandinho Leite.
Invocando a proteção de Deus e com as
bênçãos de Hércules Silveira, declaro aberta a
sessão e solicito ao deputado Torino Marques
que se coloque em posição de respeito para que
possa proceder à leitura de um versículo da
Bíblia e estendo a solicitação de posição de
respeito a todos os senhores presentes em
plenário.
(Assume a 1.ª secretaria o senhor
deputado Luciano Machado e, a
convite do presidente, assume a
2.ª secretaria o senhor deputado
Torino Marques)

(O senhor
Marques lê João, 4:14)

deputado

Torino

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) Presidente, pela ordem! Só queria, no momento
oportuno...
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Concedo-lhe pela ordem.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) Obrigado! Que V. Ex.ª fizesse um minuto de
silêncio pelo falecimento do senhor Calixto
Arrivabene, sogro do prefeito Max Filho, de Vila
Velha.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Faremos isso agora.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) Obrigado.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Atendendo ao pedido de V. Ex.ª: um
minuto de silêncio solicitado pelo deputado e
decano nesta Casa, pela idade, Hércules Silveira.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Pela
idade é Ferraço.
(A Casa presta a homenagem)
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Muito obrigado! Concluí o minuto de
silêncio um pouco antes, tendo em vista o
problema de ácido úrico com que o deputado
Danilo Bahiense se encontra.
Solicito ao deputado Torino Marques
que proceda à leitura da ata da sessão anterior,
de forma sucinta, por gentileza.
(O senhor deputado Torino
Marques procede à leitura da ata
da trigésima sétima sessão
solene, realizada em 24 de
setembro de 2019)
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(Registra presença o
deputado Carlos Von)

senhor

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Ata aprovada como lida.
Neste momento, passo a palavra ao líder
do Governo para sua consideração, tendo em
vista que quarta-feira é um dia em que ele
sempre faz uma avaliação de alguns ambientes
socioeconômicos aqui do nosso estado.
Com a palavra o líder do Governo
Enivaldo Euzébio dos Anjos.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Senhor presidente, queríamos aproveitar a
oportunidade para registrar a situação cada vez
mais agravante da posição da Fundação Renova
no Espírito Santo.
Observando a intervenção feita pelos
advogados da Fundação Renova junto ao
Tribunal de Justiça deste Estado, que ganhou
acolhida do desembargador Manoel Rabelo,
impedindo que a Comissão Parlamentar de
Inquérito quebrasse o sigilo bancário da
Fundação Renova e dos seus diretores, ao que já
recorremos e lamentamos profundamente, uma
vez que os comentários das negociações entre
as pessoas prejudicadas e a Fundação Renova
demonstram claramente a falta de interesse da
Fundação em querer acertar a situação com as
partes prejudicadas, até usando o critério de
que se a pessoa não se interessa pela proposta
feita pela Fundação, ela que vá recorrer à
Justiça.
É lógico que a Fundação Renova,
valendo-se da facilidade que tem e que obteve
diante da Justiça, comporta-se de maneira
irresponsável e dando vazão aos comentários de
que eles utilizam esse expediente exatamente
para ficar com esse dinheiro na conta,
utilizando-se desse dinheiro para contratação de
escritório de advocacia, utilizando-se desse
dinheiro para aplicação no mercado financeiro,
transformando em prejuízo cada vez maior a
situação dos prejudicados.
No caso, por exemplo, dos prejudicados
em área rural, isso tem trazido, além do
transtorno causado no período, dificuldade de
retomar as atividades das propriedades. Então,
esse prejuízo aumenta a cada dia em face de
que o que ocorreu dizimou praticamente toda
atividade rural em nosso estado, e isso vai já
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rolando e levando tempo, aumentando, cada
vez mais, o prejuízo dos proprietários rurais.
Gostaria de manifestar a V. Ex.ª o nosso
repúdio, a nossa preocupação com o que eles
têm conseguido junto ao Poder Judiciário e dizer
a V. Ex.ª que estamos, novamente, intimando a
diretoria da Renova aqui no Espírito Santo, com
o objetivo de juntar provas - e nós estamos
juntando - para até pedir à Justiça a decretação
da prisão preventiva desses diretores que estão
usando, de forma criminosa, os recursos do
acordo judicial e negando pagamento aos
prejudicados durante aquela catastrófica
operação de falta de responsabilidade da Vale
do Rio Doce e da Arcelor junto à nossa
população do estado do Espírito Santo.
(Registram presença os senhores
deputados Coronel Alexandre
Quintino, Dary Pagung, Dr.
Emílio Mameri e Marcos Garcia)
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Obrigado.
Com a palavra o deputado e prefeito de
Linhares na Assembleia.
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor
presidente, pela ordem! Quero me ajuntar ao
deputado Enivaldo dos Anjos. Concordo com o
que ele está falando aqui. É lamentável a
situação, a decisão da Renova.
Numa reunião aqui, o senhor Roberto
Waack, presidente da Renova, se comprometeu
aqui... Ele mentiu aqui. Ele omitiu aqui. Mentiu.
Então, na última reunião, o acordo que tivemos
com a Renova foi que até o dia 30 de setembro
ele resolveria todas as situações dos
impactados. E recorreu da decisão. É
vergonhosa a situação da Renova.
Acho que nós, deputados aqui, temos
que tomar uma atitude.
Muito obrigado, presidente.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Obrigado.
Com a palavra o deputado Alexandre
Xambinho.
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) Senhor presidente, faço coro à fala do líder do
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Governo, deputado Enivaldo dos Anjos, e do
nosso nobre amigo, deputado Marcos Garcia,
com essa situação da Renova, uma situação
onde a Renova não cumpre o seu papel e utiliza
a Justiça como meio para manobra contra a
população capixaba e a população mineira, que
sofreram com esse desastre. E nós temos que
tomar uma decisão, via Assembleia Legislativa,
para punir os responsáveis pela Renova e
principalmente as empresas envolvidas nesse
desastre ambiental que afetou a população
capixaba e a população mineira.
Muito obrigado, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Com a palavra o deputado vice-líder do
Governo Dary Pagung.
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor
presidente deputado Marcelo Santos, quero
aqui repercutir a fala do líder do Governo, de
ontem, sobre o fechamento dos cartórios no
interior do Espírito Santo, principalmente nos
distritos desses municípios. Por exemplo, nós
temos um cartório hoje no Quilômetro 14, que é
o cartório mais antigo do município de Baixo
Guandu.
Já marcamos uma agenda com o
corregedor, mas conversando com o nosso líder
de Governo deputado Enivaldo dos Anjos, eu
quero aqui propor ao líder e à presidência para
que nós possamos fazer uma comissão e levar
aos representantes do Congresso Nacional, aos
nossos deputados federais, aos senadores, para
que nós possamos mudar essa legislação.
Só para ter um exemplo, nesse cartório
mais antigo que fica localizado no distrito do
Quilômetro 14, no município de Baixo Guandu,
o responsável tem mais de quinze anos,
deputado Enivaldo, mais de quinze anos que
está lá no cartório. E infelizmente no concurso
público não tem ninguém que queira ir ou que
passe nesses concursos para assumir esses
cartórios. Mas a população desses municípios,
desses distritos não pode de maneira nenhuma
ficar sem o cartório, ficar sem os serviços
prestados pelo Estado.
Então, quero aqui propor a V. Ex.ª, que
está na presidência da Casa, juntamente com o
nosso líder Enivaldo dos Anjos, que nós
possamos fazer uma comissão aqui de
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deputados e cobrar dos nossos representantes
de nível federal uma emenda nessa lei ou
trabalhar para que possamos resolver esse
problema, que a população do interior não pode
pagar de maneira nenhuma.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Finalizando assim a fase do pinguepongue de quarta-feira, passamos então à
primeira parte do Expediente, para simples
despacho.
Com a palavra o deputado Luciano
Machado.
(Registra presença a senhora
deputada Janete de Sá)
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
1. Ofício n.º 035/2019, do deputado
Vandinho Leite, indicando a senhora Ivani
Coelho Andrade, mãe de aluna do 1.º ano do
CEEMTI São Pedro Dr. Agesandro da Costa
Pereira - “Escola Viva de São Pedro” - Vitória,
para fazer uso da Tribuna livre, no dia 07 de
outubro de 2019, para falar sobre a pretensão
do Governo do Estado, através da Secretaria de
Estado da Educação, em fechar a Escola Viva
para o ano letivo de 2020.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80962&arquivo=Arquiv
o/Documents/OOG/80962110314790824092019-assinado.pdf#P80962
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Defiro.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
2. Ofício n.º 036/2019, do deputado
Delegado
Lorenzo Pazolini,
indicando
a senhora Thais Borges da Silva, procuradora
do Trabalho - MPT, indicada pela senhora Erika
de Faria Gusmão, coordenadora da FEAPETI Fórum Estadual de Aprendizagem, Proteção ao
Adolescente Trabalhador e Erradicação ao
Trabalho Infantil no Espírito Santo, para fazer
uso da Tribuna livre, no dia 07 de outubro de
2019, para falar sobre a situação da
aprendizagem profissional.
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Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80991&arquivo=Arquiv
o/Documents/OOG/80991123329999324092019-assinado.pdf#P80991
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Defiro.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
3. Projeto de Lei n.º 817/2019, do
deputado Carlos Von, que acrescenta item ao
Anexo I a que se refere o art. 1.º da Lei
Ordinária n.º 10.973, de 14 de janeiro de 2019,
instituindo o Dia Estadual da Poetisa Capixaba.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80969&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80969-111422826924092019assinado.pdf#P80969
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Publique-se. À Comissão de Justiça, na
forma do art. 276 do Regimento Interno.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
4. Projeto de Lei n.º 818/2019, do
deputado
Vandinho
Leite
e
outros,
que determina a obrigatoriedade de validação
com biometria facial dos usuários de
aplicativos de transporte de pessoas por
viagem.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80984&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80984-115416822224092019assinado(11346)(11345)(11344).pdf#P80984
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Devolva-se ao autor.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
5. Projeto de Decreto Legislativo n.º
081/2019,
do
deputado
Delegado
Lorenzo Pazolini, que concede Título de
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Cidadão
Espírito-Santense
ao
senhor Philipe André Correia Lemos e dá outras
providências.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80974&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/80974111959312024092019-assinado.pdf#P80974
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Publique-se. À Comissão de Cidadania,
na forma do art. 276 do Regimento Interno.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
6. Requerimento de Informação n.º
146/2019, da deputada Janete de Sá, à
secretária
de
Estado
dos
Direitos
Humanos, solicitando informações sobre o
Programa Agenda Mulher.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81000&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/81000135235884924092019-assinado.pdf#P81000
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Oficie-se.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
7. Requerimento n.º 150/2019, do
deputado Gandini e outros, de aditamento a
Frente Parlamentar originariamente formada
para a Fiscalização de Obras de Coleta e
Tratamento de Esgoto na Grande Vitória (Ato
nº 484, de 13 de fevereiro de 2019), para
abranger todo o estado, sob a denominação de
Fiscalização de Obras de Coleta e Tratamento
de Esgoto no estado.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79903&arquivo=Arquiv
o/Documents/RAC/79903140944096703092019assinado(11234)(11235)(11233)(11231)(11237)(
11232)(11230)(11238)(11236).pdf#P79903
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Defiro. À Secretaria para providenciar o
aditamento da frente parlamentar.
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
8. Requerimento n.º 297/2019, do
deputado Dr. Emílio Mameri, nos termos do
artigo 81, §3.º do Regimento Interno, que seja
retirada da Comissão de Justiça, do Projeto de
Lei n.º 026/2019, de sua autoria, que proíbe a
utilização e o fornecimento de copos plásticos
descartáveis pelos restaurantes, bares,
lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e
similares
no
estado
e
dá
outras
providências, para proferir parecer da referida
Comissão em plenário.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80976&arquivo=Arquiv
o/Documents/REQ/80976112515068224092019-assinado.pdf#P80976
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Defiro.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
9. Requerimento n.º 298/2019, do
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos
termos do artigo 81, §3.º do Regimento
Interno, que seja retirada da Comissão de
Justiça, do Projeto de Lei n.º 502/2019, de sua
autoria, que institui a Semana Estadual de
Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes
e dá outras providências, para proferir parecer
da referida Comissão em plenário.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81009&arquivo=Arquiv
o/Documents/REQ/81009140710121324092019-assinado.pdf#P81009
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Defiro.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
10. Requerimento n.º 299/2019, do
deputado Doutor Hércules e outros, de
formação da Frente Parlamentar em defesa das
pessoas com doenças raras e outras síndromes.
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Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80910&arquivo=Arquiv
o/Documents/REQ/80910172103023023092019(11297)(11301)(11302)(1
1303)(11296)(11295)(11300)(11299)assinado(11298).pdf#P80910
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Defiro. À Secretaria para providenciar o
ato de criação da referida frente parlamentar.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
11. Requerimento n.º 301/2019, do
deputado Dr. Rafael Favatto, com base no
artigo 305, II do Regimento Interno, de licença
para tratamento de saúde por 01 dia, contados
a partir do dia 18 de setembro de 2019,
conforme atestado médico.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81013&arquivo=Arquiv
o/Documents/REQ/81013141950794824092019-assinado.pdf#P81013
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Defiro. À Secretaria para providenciar o
ato de licença.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO
MACHADO - PV) - Expediente sujeito à
deliberação, na segunda parte.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
Requerimento
de
Urgência
n.º
191/2019, para
do Projeto
de
Lei Complementar n.º 46/2019, oriundo da
Mensagem Governamental n.º 175/2019, que
cria o Fundo Estadual de Segurança e Defesa
Social - FESP e dá outras providências.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81048&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/81048-211934101224092019assinado.pdf#P81048
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Em votação.

Identificador: 340031003000340033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

Vitória-ES, terça-feira, 01 de outubro de 2019

Os deputados que aprovam permaneçam
como se encontram; os contrários se
manifestem. (Pausa)
Aprovado.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
Requerimento
de
Urgência
n.º
192/2019, para o Projeto de Lei Complementar
n.º 47/2019, oriundo da Mensagem
Governamental n.º 176/2019, que dispõe sobre
as competências, a composição, a estrutura e o
funcionamento do Conselho Estadual de
Segurança Pública e Defesa Social - COESP e dá
outras providências.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81049&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/81049-212051257724092019assinado.pdf#P81049
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam
como se encontram; os contrários se
manifestem. (Pausa)
Aprovado.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
13. Indicação n.º 2321/2019, do
deputado Carlos Von, ao governador do
Estado, para realização de intervenções no
trevo localizado na saída de Meaípe, sentido
Anchieta, a fim de que seja promovida a
melhoria na sinalização.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80963&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80963110359728424092019-assinado.pdf#P80963
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, em
votação.
Os deputados que aprovam permaneçam
como se encontram; os contrários se
manifestem. (Pausa)
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Aprovado.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
14. Indicação n.º 2322/2019, do
deputado Gandini, ao governador do Estado,
para obras de pavimentação das localidades
Rua Tomé Pinto Mattos, Rua Lindolfo Mattos,
Av. Tomé Pinto, Rua Projetada A, Beco do
Genésio, no bairro Barra do Sahy, no município
de Aracruz/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80988&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80988122254076024092019-assinado.pdf#P80988
15. Indicação n.º 2324/2019, do
deputado Gandini, ao governador do Estado,
para execução de obras de macrodrenagem do
valão localizado no bairro Segatto, no
município de Aracruz/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80990&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80990123029030224092019-assinado.pdf#P80990
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Em discussão.
Com a palavra o deputado líder do
Governo.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu
tenho a impressão que o secretário Luciano
pulou o item 12, que é o requerimento do
deputado Hércules.
(12. Requerimento n.º 300/2019)
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Na verdade, não. É porque o item 12
está prejudicando porque já existe um
requerimento do deputado Capitão Assumção e
pela regra do Regimento somente uma
solicitação como essa pode ser feita
mensalmente.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Mesmo assim deve ser lida, senhor presidente.
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O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) Presidente, pela ordem!
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Pela ordem.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Eu
requeiro de V. Ex.ª que seja votado e que eu
coloque uma data para novembro. Já estava
aqui esperando isso. Agradeço ao deputado
Enivaldo por lembrar isso, mas, realmente,
poderia ter lido e explicado dessa forma.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - É. Na verdade, não era para ter
excluído. Eu tinha colocado prejudicado, no meu
despacho aqui.
Como o requerimento de V. Ex.ª já tem
uma data específica, solicito que V. Ex.ª reitere,
para que nós possamos voltar, porque,
administrativamente, eu não posso mudar a
data. Eu coloco aqui a leitura do item 12,
dizendo que está prejudicado, tendo em vista o
requerimento aprovado do deputado Capitão
Assumção.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Eu
requeiro de V. Ex.ª que nós possamos votar e
que a gente faça essa compensação no mês de
novembro. Acho que é uma coisa razoável.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - O requerimento de V. Ex.ª já tem data?
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Se V.
Ex.ª esperar, eu posso ver o calendário.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Deputado Hércules...
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - A
primeira quarta-feira...
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - O requerimento de V. Ex.ª que está aqui
na pauta está datado? Ele está datado.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO
MACHADO - PV) - Está datado.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Está
datado, mas estou pedindo, porque a gente
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acabou de ver tanta coisa aqui: falar no horário
impróprio e tudo. Estou pedindo uma coisa tão
razoável: primeira quarta-feira de novembro.
Pode ser?
Eu não estou com calendário na mão,
mas...
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - O senhor não está entendendo,
deputado Hércules. Falar aqui não alterou a
regra, o ofício de V. Ex.ª está escrito com uma
data específica.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Sim.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Como vou votar uma data específica
para alterar para outra? Não posso fazer isso. É
a burocracia do Poder. Infelizmente.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Eu
estou fazendo o requerimento...
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - O que eu solicito a V. Ex.ª? Eu já deixo
aqui dizendo: a hora que o senhor protocolar,
vai ser deferido. Não tenha dúvida quanto a
isso, inclusive, está reservado para o senhor.
Está reservada a data.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) Então tá.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - É só o senhor protocolar.
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Já
que o rigor do Regimento é esse, peço a V. Ex.ª
que não deixe, durante o horário impróprio, um
deputado vir aqui para discutir assuntos que
não eram no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Está confirmado o de V. Ex.ª, assim que
V. Ex.ª protocolar.
Para continuar, terminada a discussão,
em votação.
Os deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram; os contrários
se manifestem. (Pausa)
Aprovada.
Próximo item.
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
16. Indicação n.º 2325/2019, da
Comissão de Segurança, ao prefeito de Rio
Novo do Sul, para criação de Guarda Municipal
no município de Rio Novo do Sul/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80960&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80960105345508324092019assinado(11304)(11307).pdf#P80960
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110748154124092019assinado(11319)(11322).pdf#P80965
20. Indicação n.º 2329/2019, da
Comissão de Segurança, ao governador do
Estado, para construção da Delegacia Policial,
no município de Marataízes/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80966&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80966111002201324092019assinado(11324)(11327).pdf#P80966

17. Indicação n.º 2326/2019, da
Comissão de Segurança, ao prefeito de Iconha,
para criação da Guarda Municipal e Cerco
Eletrônico, no município de Iconha/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80961&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80961110011946624092019assinado(11309)(11312).pdf#P80961

21. Indicação n.º 2330/2019, da
Comissão de Segurança, ao governador do
Estado, para construção da Delegacia Policial,
no município de Iconha/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80967&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80967111151467124092019assinado(11329)(11332).pdf#P80967

18. Indicação n.º 2327/2019, da
Comissão de Segurança, ao prefeito de Rio
Novo do Sul, para Aquisição e implantação de
câmeras de videomonitoramento no município
de Rio Novo do Sul/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80964&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80964110441419324092019assinado(11314)(11317).pdf#P80964

22. Indicação n.º 2331/2019, da
Comissão de Segurança, ao governador do
Estado, para criação da Operação Fecha
Fronteira.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80968&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80968111325592324092019assinado(11334)(11337).pdf#P80968

19. Indicação n.º 2328/2019, da
Comissão de Segurança, ao governador do
Estado, para realização de Curso de Formação e
Treinamento com vistas ao uso de arma de
fogo por integrantes da Guarda Municipal, do
município de Marataízes/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80965&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80965-

23. Indicação n.º 2332/2019, da
Comissão de Segurança, ao governador do
Estado, para construção de uma nova sede
para a 10.ª Cia Ind., no município de
Anchieta/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80971&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80971111532827024092019assinado(11339)(11342).pdf#P80971
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, em
votação.
Os deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram; os contrários
se manifestem. (Pausa)
Aprovadas.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
24. Indicação n.º 2334/2019, do
deputado Adilson Espindula, ao governador do
Estado, para alteração do texto da Lei
Complementar n.º 309/2004, em seu Art. 6.º,
Inciso IV.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80998&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80998135005728324092019-assinado.pdf#P80998
25. Indicação n.º 2335/2019, do
deputado Adilson Espindula, ao governador do
Estado, para reforma, adequações e outras
providências na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio São Luis, no município
de Santa Maria de Jetibá/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80999&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80999135307041224092019-assinado.pdf#P80999
26. Indicação n.º 2336/2019, do
deputado Adilson Espindula, ao governador do
Estado, para construção da quadra de esportes
na Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio São Luis, no município de Santa Maria
de Jetibá/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81001&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/81001135811885724092019-assinado.pdf#P81001
27. Indicação n.º 2337/2019, do
deputado Adilson Espindula, ao governador do
Estado, para reforma, adequações e outras
providências na Escola Estadual de Ensino
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Fundamental e Médio Graça Aranha, no
município de Santa Maria de Jetibá/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81004&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/81004140122823624092019-assinado.pdf#P81004
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Em discussão o monopólio da pauta
promovido pelo deputado Adilson Espindula.
(Pausa)
Os deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram; os contrários
se manifestem. (Pausa)
Aprovadas.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
28. Indicação n.º 2338/2019, do
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao
governador do Estado, para transferência de
recursos para a Secretaria de Cultura e
Turismo, do município de Anchieta/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81011&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/81011140955871624092019-assinado.pdf#P81011
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Em discussão a indicação do deputado
Coronel Alexandre Quintino, que tem base em
Guarapari. (Pausa)
Com a palavra o deputado Coronel
Alexandre Quintino.
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO (PSL) - Excelência, desejo encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - V. Ex.ª, com a aquiescência, inclusive, do
nosso prefeito de Guarapari na Assembleia,
Carlos Von, tem o tempo regimental para
encaminhar a votação e convencer os nobres
pares a votarem conforme V. Ex.ª propõe aqui.
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO (PSL) - Ok.
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Excelência, essa Indicação n.º 2338, para
transferência de recursos para a Secretaria de
Cultura e Turismo do município de Anchieta, é
justamente para o distrito de Iriri. Lá nós temos
uma praça de eventos onde anualmente
acontecem diversos eventos naquele local.
Infelizmente, a praça não é coberta, então,
esses recursos serão destinados para colocar
tendas naqueles locais, para trazer uma melhor
condição para as pessoas que ali irão desfrutar
daqueles eventos comemorativos.
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO
MACHADO - PV) - Inclusive, frutos do mar.
Desfrutar dos frutos do mar.
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO (PSL) - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Pergunto a V. Ex.ª se V. Ex.ª fez também
uma deferência ao município de Guarapari.
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO (PSL) - Município de Guarapari, no qual eu passo
o verão também. Tenho realmente um carinho
muito grande por aquele município.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Lá precisa de tenda também.
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO (PSL) - Temos que fazer investimentos lá.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Percebi que V. Ex.ª tem um carinho
muito grande por Guarapari.
Então, parabenizando V. Ex.ª, terminada
a discussão, coloco a matéria em votação.
(Pausa)
Pergunto aos colegas deputados se
foram convencidos com o encaminhamento do
Coronel Alexandre Quintino.
Todos convencidos?
Matéria aprovada por unanimidade.
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO (PSL) - Agradeço, excelência.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Não por isso.
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Próximo item da pauta.
O município é Anchieta. Extensão a
Guarapari.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
29. Indicação n.º 2339/2019, do
deputado Marcos Garcia, ao governador do
Estado, para implantação de um Polo
Industrial, no município de Rio Bananal/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81008&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/81008140509792924092019-assinado.pdf#P81008
30. Indicação n.º 2340/2019, do
deputado Marcos Garcia, ao governador do
Estado, para instituição de uma política de
incentivo e apoio à construção de cisternas
para captação e armazenamento de água de
chuva nas propriedades rurais do estado.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81012&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/81012141053512424092019-assinado.pdf#P81012
(Registra presença
deputado Gandini)

o

senhor

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Em discussão a indicação do prefeito de
Linhares na Assembleia, Marcos Garcia. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, em
votação.
Os deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram; os contrários
se manifestem. (Pausa)
Aprovadas.
Comunique-se ao prefeito de Guarapari
na Assembleia a aprovação por unanimidade.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
31. Indicação n.º 2341/2019,
deputada Janete de Sá, ao governador
Estado, para pavimentação da estrada que
acesso à Comunidade de Pedra Alegre,
município de Itarana/ES.
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Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81010&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/81010140707886924092019-assinado.pdf#P81010
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem queira discutir, em
votação.
Os deputados que aprovam permaneçam
como se encontram; os contrários se
manifestem. (Pausa)
Aprovada.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
32. Indicação n.º 2342/2019, do
deputado Sergio Majeski, ao governador do
Estado, para interceder junto à SESA para que
os profissionais médicos realizem a notificação
compulsória estabelecida pela Portaria n.º
204, de fevereiro de 2016 em relação à
Intoxicação Exógena.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81024&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/81024154021680724092019-assinado.pdf#P81024
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Em discussão a indicação do ex-líder da
oposição nesta Casa, deputado Sergio Majeski.
(Pausa)
Os deputados que aprovam permaneçam
como se encontram; os contrários se
manifestem. (Pausa)
Aprovada.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
33. Indicação n.º 2343/2019, do
deputado Capitão Assumção, ao governador do
Estado, para implantação do Projeto “Sala
Ambiente” nas escolas estaduais do estado.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81027&arquivo=Arquiv
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o/Documents/IND/81027155031807024092019-assinado.pdf#P81027
34. Indicação n.º 2344/2019, do
deputado Capitão Assumção, ao governador do
Estado, para reforma e manutenção na Praça
São João Batista, no morro São João, em Nova
Almeida, município de Serra/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81028&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/81028155309291824092019-assinado.pdf#P81028
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Em discussão as indicações do temido
Capitão Assumção. (Pausa)
Os deputados que aprovam permaneçam
como se encontram; os contrários se
manifestem. (Pausa)
Aprovadas.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
35. Indicação n.º 2345/2019, do
deputado Carlos Von, ao governador do
Estado, para asfaltamento da estrada que
interliga a Comunidade de Arraial de Jaboti à
Comunidade de São João de Jaboti, bem como
naquela que dá acesso à Igreja de São Pedro de
Jaboti, no município de Guarapari/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81035&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/81035163943579324092019-assinado.pdf#P81035
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Em discussão a indicação do prefeito de
Guarapari na Assembleia, deputado Carlos Von.
(Pausa)
Não havendo quem queira discutir, os
deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram; os contrários se manifestem.
(Pausa)
Aprovada por unanimidade.
Comunique-se ao prefeito de Guarapari
na Assembleia, Carlos Von.
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:
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36. Indicação n.º 2346/2019, do
deputado Gandini, ao governador do Estado,
para que seja incluída pelo Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Espírito
Santo (DER-ES) a Rua Raphael José dos Santos
no projeto de reabilitação da Rodovia ES-010,
no bairro Barra do Sahy, no município de
Aracruz/ES.
Documento na íntegra localizado no endereço
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=81038&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/81038165546550224092019-assinado.pdf#P81038
*EXPEDIENTE
PUBLICADO
CONFORME
DOCUMENTOS
DISPONIBILIZADOS NO SIALES
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Em discussão a indicação de um dos
prefeitos de Vitória na Assembleia. (Pausa)
Os deputados que aprovam permaneçam
como se encontram; os contrários se
manifestem. (Pausa)
Aprovada.
Pergunto ao 1.º Secretário se existe
algum Expediente a ser lido?
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO
MACHADO - PV) - Não mais, senhor presidente.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Pergunto ao líder do Governo se vai ter
inversão da pauta?
O líder do Governo quer fazer a inversão
da pauta ou vamos manter a fase das
Comunicações?
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Senhor presidente, a nossa proposta seria, se
houvesse acordo, derrubar esta sessão e
convocar extraordinária para votar os dois
projetos, um até de fundo, que o Governo
precisa receber recurso federal para a área da
segurança pública e esse fundo precisa estar
aprovado para poder viabilizar o Estado a
receber. E nós temos que estar com esse fundo
aprovado mais do que rápido.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Mais rápido possível.
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O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - E
tem outro projeto também, que é relacionado
com a parte administrativa. Se a gente pudesse,
teria esses dois projetos para votar, porque o
restante são projetos que nem estão ainda
preparados para votar na Ordem do Dia.
Então, se houvesse consenso dos
senhores deputados, com certeza não vou
contar com esse consenso do deputado Pazolini,
que sempre tem uma dificuldade para colocar,
mas hoje como ele está mais sombrio, eu
imagino que ele até esteja disposto a colaborar
com o dinamismo do plenário e com a nossa
aprovação. Até porque os dois projetos tratam
da área de segurança pública, onde ele se diz
especializado e preparado. Ele fez audiência
pública, já ceifou todas as dúvidas. Então, eu
gostaria de saber de V. Ex.ª se consultasse...
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Vou consultar, mas eu vou antes,
porém, nomear ad hoc o líder da oposição,
deputado Pazolini, para que S. Ex.ª possa se
manifestar contrapondo, assim, o líder do
Governo.
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI (Sem partido) - Senhor presidente, bom dia.
Minha manifestação inicial, senhor
presidente, é saudar os colegas e registrar a
presença dos agentes socioeducativos do Iases,
que estão aqui empenhados e lutando pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar n.º
38, que traz dignidade à carreira, que restaura a
carreira e dá condições dignas de trabalho para
uma carreira tão honrada e que tanto tem
contribuído para a estabilidade do sistema
socioeducativo do Espírito Santo.
E queria solicitar a V. Ex.ª que permitisse
que os representantes ou pelo menos quatro
deles acompanhassem a sessão aqui do
plenário, como tem sido feito já rotineiramente,
com a presença deles nesta Casa.
É só essa manifestação.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - O pedido de V. Ex.ª, inclusive hoje
fardado, aliás, com a farda nova, ao lado do
nosso Capitão Assumção, quatro deles podem
acompanhar aqui a sessão no plenário.
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI (Sem partido) - Eu agradeço, senhor presidente!

Identificador: 340031003000340033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

30 - Diário do Poder Legislativo

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Como o deputado Enivaldo dos Anjos
solicitou que nós pudéssemos interromper a
sessão e pudéssemos incluir, em caráter de
urgência, uma extraordinária, os dois itens na
pauta, como isso é um ato exclusivo da Mesa,
eu defiro e, neste momento, vou encerrar a
sessão preservando, logo após a extraordinária,
a fase das Comunicações para que todos os
colegas parlamentares alcançados pelo tempo
de uma hora possam se manifestar nesse
tempo.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Muito obrigado, senhor presidente!
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Não por isso.
Neste
momento,
então,
declaro
encerrada a sessão e nós voltaremos,
reabriremos a mesma às 9h30min.
Está encerrada a sessão.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) Senhor presidente!
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Já está aberto o painel para que possam
marcar a recomposição.
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Se
houvesse possibilidade de V. Ex.ª incluir o
projeto do deputado Emílio Mameri, que ele
tem necessidade também de aprovar esse
projeto hoje, comtemplaria todos nós aqui.
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS
- PDT) - Está incluído também.
Incluído o projeto do deputado Emílio
Mameri.
Nada mais havendo a tratar, vou
encerrar a presente sessão. Antes, porém,
convoco os senhores deputados para a próxima,
que será às 9h30min. Expediente, o que ocorrer,
Ordem do Dia já foi comunicada aqui no
plenário.
(Comunicamos que a próxima
sessão será extraordinária, hoje,
às 9h30min, cuja Ordem do Dia é
a seguinte: discussão única, em
regime de urgência, dos Projetos
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de Lei Complementar n.os
46/2019 e 47/2019; e discussão
única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei n.º 360/2019)
Encerra-se a sessão às nove horas e
vinte e quatro minutos.
*De acordo com o registrado no painel
eletrônico, não registraram presença os
senhores deputados Dr. Rafael Favatto,
Engenheiro José Esmeraldo, Euclério Sampaio,
Freitas, Iriny Lopes, Pr. Marcos Mansur, Raquel
Lessa, Renzo Vasconcelos e Theodorico
Ferraço.
*As inserções em negrito referem-se às
previsões regimentais relativas às fases ou às
ocorrências desta sessão.

DÉCIMA
SÉTIMA
REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E
SANEAMENTO, REALIZADA EM 24 DE
SETEMBRO DE 2019.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES
- MDB) - Bom dia a todos.
Invocando a proteção de Deus, declaro
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e
Saneamento.
Estamos recebendo hoje, com muito
prazer, a visita do senhor Antenor da Silva Filho,
que é o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Transporte Aquaviário do
Espírito Santo, Aquasind; e também recebendo
a visita do senhor Eneas Correia Gomes, diretor
administrativo da Aquasind, também. É do
mesmo sindicato. E da doutora Talita Camisão
Pereira, advogada da Aquasind, também do
Sindicato dos Trabalhadores em Transporte
Aquaviário.
Antes de começar a nossa fala, a dos
nossos participantes, mais uma vez quero
convidar a todos, lembrar, no dia 26, quintafeira próxima, a nossa audiência pública, aqui no
Plenário Dirceu Cardoso, para falar sobre a
doação de órgão. É importante você falar sobre
a doação de órgãos. Converse com a sua família,
é muito importante.
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Uma pessoa pode ajudar, no mínimo,
dez ou mais pessoas, porque já falei e vou
repetir sempre, são dois rins e duas córneas. Só
aí são quatro pessoas que você poderá ajudar. E
é muito egoísmo deixar que os órgãos que
podem salvar pessoas, melhorar a vida das
pessoas, serem jogado debaixo da terra. Não
tem sentido isso.
Então, converse com a sua família, você
que está em casa. Vou falar especialmente com
você que é jovem, fale com os pais, porque a
maior negativa da doação de órgãos é da
família, porque não conversou com os filhos em
vida, e depois da morte não tem como.
Lembrar também, Dr. Emílio é médico,
sabe disso, ninguém vai tirar órgão de uma
pessoa que tenha condições de sobreviver. É
feita uma bateria de exames, existe um
protocolo de espera, e depois que determina,
que é diagnosticado por um grupo de médicos,
morte encefálica, é incompatível com a vida.
Então, teve a morte encefálica, não tem mais
jeito. Aí que a família autoriza a retirada dos
órgãos para ajudar outras pessoas.
Muito bem! Nós vamos começar a nossa
fala. O Antenor quer começar, só fazer a
apresentação, depois deverá passar a palavra
para a doutora Talita, não é?
Pois não, Antenor, por gentileza.
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - Bom
dia a todos.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES
- MDB) - Bom dia!
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO Agradeço à Mesa, em nome do Doutor Hércules,
o espaço concedido para que possamos mostrar
um pouco da nossa categoria para a sociedade.
Apesar de transitar muito o nome
marítimo, poucas pessoas sabem e conhecem o
que é o aquaviário, o que é o marítimo. Nós
temos uma referência um pouco negativa, vinda
de um ex-presidente, que diz que a nossa
categoria é uma categoria de turista bem
remunerado. A realidade não é essa. Somos
uma categoria sofrida, trabalhamos em escalas
muito desgastantes. Vendemos saúde para
adquirirmos salários. Isso é o que nos traz aqui.
No decorrer do tempo, o que vem
acontecendo? A ganância dos empresários na
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redução da tripulação, sem observar a
segurança e a saúde dos trabalhadores. A
segurança, como a gente põe, aí a gente tem um
pouco mais, que é na própria operação de
atracação
de
navios.
Acidentes
vêm
acontecendo, afastamentos médicos, muitos.
Temos diversos trabalhadores afastados
precocemente, entregues ao INSS, e por aí vai.
Essa categoria bem remunerada que foi tachada
em cima da nossa é um pouco desconhecida da
sociedade, onde estamos procurando evidenciar
para que a sociedade saiba o que o trabalhador
está passando, o risco que está acontecendo
aqui no apoio portuário com essa redução que
está aterrorizando os próprios trabalhadores. O
que vem acontecendo em termos de saúde, em
termos de saúde, é algo alarmante. Numa hora
propícia nós vamos trazer os atestados,
afastamentos médicos, todo esse relato que
estou falando, trazer para o conhecimento dos
senhores.
Temos situações já junto ao Ministério
Público, junto à própria Justiça do Trabalho,
estamos pedindo abstenção da jornada devido à
redução, mas não é simples pela falta de
trabalho, é pela necessidade da segurança dos
trabalhadores. Onde nós tínhamos sete
trabalhadores, hoje as empresas estão
conseguindo através de pedidos junto à
Capitania, reduzir para três, quatro, sem
observar que esses trabalhadores permanecem
quarenta e oito horas ou setenta e duas horas a
bordo. Não é dormindo, do jeito que falam.
Não! É em suas atividades, muitas vezes
pernoitados, muitas vezes pernoitados, tendo
que pedir ao tripulante do lado para que consiga
terminar sua manobra, pedindo para trazer
água gelada para jogar no rosto e manter-se de
pé.
Então, nós estamos com a categoria bem
prejudicada e isso nos traz. Agradecemos à
Mesa essa oportunidade de trazer um pouco do
aquaviário. A Talita vai explanar um pouco sobre
o que estamos passando, falando. Talita, você
pode?
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES
- MDB) - Antes que a doutora Talita fale, eu
queria só lembrar, eu conheço bem essa escala
de vinte e quatro por setenta e duas, porque eu
já trabalhei assim como motorista de
ambulância. Quantas vezes eu tive que lavar o
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rosto com água gelada para poder buscar um
paciente e levar um médico para atender em
casa? Era o antigo Samdu, hoje é Samu. E a
forma de atender era um pouco mais diferente.
Hoje, o Samu só atende à urgência, a gente
atendia à intercorrência pequena, em casa.
Então, na verdade, essa escala de vinte
e quatro horas - Dr. Emílio também sofreu
muito isso -, vinte e quatro horas de plantão
não é brincadeira. A gente, depois, sai médico -, tem que atender noutro lugar,
noutro hospital. Dada também à remuneração
baixa, é um sacrifício muito grande.
Então, eu vou ceder a palavra para a
doutora Talita para fazer a sua explanação.
Enquanto ela vai fazer a explanação, se
o Dr. Emílio quiser fazer alguma consideração,
pode fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES
- MDB) - Com a palavra a doutora Talita.

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Só
corroborando, obrigado pela presença de vocês.
É importante. Esta comissão está sempre aberta
para receber as demandas e ouvir, escutar e
trabalhar em prol do que é melhor para os
trabalhadores, para a coletividade de uma
maneira geral.
Como o Doutor Hércules falou, eu tenho
bastante experiência também com relação a
essas escalas. Elas são muito desgastantes. E
muitas vezes inclusive, no caso dos médicos - eu
falo pelos médicos, não falo pelas outras
categorias -, em função dos baixos salários, as
pessoas acabam usando o período em que
deveriam estar descansando para fazer outros
trabalhos, e, aí, a intercorrência com a saúde
fica maior ainda, porque a pessoa acha: Não, eu
estou livre agora, minha escala foi de vinte e
quatro horas, vou ter tantos dias aí livre. O
indivíduo vai trabalhar em outro lugar. Então,
ele acaba piorando o quadro do desgaste que
ele já tem em função dessas escalas, que são
difíceis de serem cumpridas.
Eu acredito que essa situação é a
mesma, deve atingir outras categorias que têm
essas escalas. E realmente a gente precisa
conversar e discutir, porque nós temos que
preservar a vida. A saúde e a vida, essa é uma
das nossas missões. E é muito bom que vocês
tragam para discutir neste momento as
dificuldades que o setor passa.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES
- MDB) - Eu queria que você fizesse o favor de
falar a diferença de um para o outro. Por
gentileza.

A SR.ª TALITA CAMISÃO PEREIRA - Bom
dia. Cumprimento a Mesa, deputado Hércules;
cumprimento os presentes.
Hoje a gente está aqui para falar um
pouco do que são os aquaviários. Eu trabalho
nesse
sindicato,
sou
advogada,
há
aproximadamente dez anos. E lá eu fui entender
o que são os trabalhadores marítimos. Com
muito esforço, a gente, às vezes, tende a
confundir marítimo com portuário, com
aquaviário. E isso vira uma confusão na nossa
cabeça. O que vamos falar aqui hoje são dos
trabalhadores exclusivamente do apoio
portuário, sendo eles aqueles que prestam
serviço em rebocadores, em lanchas.

A SR.ª TALITA CAMISÃO PEREIRA - Falo.
Falo sim, deputado.
O marítimo, que a gente vai falar aqui, é
aquele que trabalha no rebocador e na lancha.
Apoio portuário é o quê? É aquele que vai
prestar o serviço de apoio aos navios, à barcaça.
O portuário, em regra, é aquele que vai
trabalhar dentro do navio, que é estiva, que é o
conferente de carga. Esse rebocador e essa
lancha, o rebocador muita gente também não
sabe o que é, eu queria até ter trazido imagens,
enfim, que são aqueles que fazem o
atracamento e o desatracamento das
embarcações, dos navios.
A gente tem aqui uma jornada, conforme
o presidente já falou, de setenta e duas por
quarenta e oito horas. É uma jornada longa, é
uma jornada extenuante e é uma jornada que,
quando feita lá atrás - não é uma jornada nova,
é uma jornada antiga -, nós tínhamos sete
trabalhadores a bordo. Quando se têm sete
trabalhadores a bordo, possibilita o quê? O
revezamento
entre eles. Tendo
esse
revezamento entre os trabalhadores, os
trabalhadores por consequência lógica ficavam
cansados, mas não ficavam fatigados, como eles
têm ficado hoje.
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A gente tem uma categoria que está
afastada pelo INSS. Isso é de importância não só
para o nosso setor, mas para todos, porque
você sobrecarrega o INSS. Anteriormente, nós
tínhamos dois, três, trabalhadores num setor.
Hoje, nós temos um.
O cartão de tripulação nada mais do que
é - é importante eu dizer aqui - um documento
que é emitido pela Marinha do Brasil, que o
armador, que é o dono da embarcação, que a
gente chama de owner da embarcação, ele fala
para a Capitania dos Portos as características
daquela embarcação. E a Marinha com a
Normam determina o quantitativo de
trabalhadores que poderiam trabalhar naquela
embarcação.
Ocorre que o que mais preocupa a gente
é que a Marinha do Brasil não tem problema,
eles podem colocar três, mas para quantas
horas? São seis, são oito, são doze, são vinte e
quatro, são quarenta e oito, são setenta e duas?
O que eu conheço de legislação, acredito que a
Marinha não legisla sobre área trabalhista.
Então, ela deve estar colocando a tripulação
para, no mínimo, seis horas. Se são seis, seis,
seis, seis, seriam três trabalhadores por turno.
Essa é a dúvida que começa a pairar.
E como esses trabalhadores vêm sendo
extirpados do mercado trabalho. E você começa
a criar um novo problema. Que eu tenho uma
categoria que está fatigada e que está sem
trabalho, porque você tem diminuído o campo
de trabalho deles também.
(São
exibidas
simultaneamente
pronunciamento)

imagens
ao

Aí a gente vem falando sobre a
navegação de apoio portuário: o caos atrás das
cortinas. O trabalhador portuário ele tem,
obviamente, uma remuneração alta. Mas o que
é uma remuneração alta? Posso falar que um
comandante recebe em torno de X reais, que talvez
seja, para a população brasileira, um valor alto. Mas

o que ele está doando ali? O que ele tá fazendo
ali? Ele está ganhando mesmo ou ele está
vendendo a saúde dele em troca? São esses
questionamentos que, talvez, esta Casa precise
fazer. E, talvez, o sindicato junto com esta Casa
precise começar a estudar que acidentes de
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grandes proporções vão acontecer no apoio
portuário, se a gente não tomar alguma
providência.
O sindicato tem lutado por anos face o
cartão de tripulação e a jornada de trabalho.
Ocorre que, infelizmente, não é tão fácil quanto
a gente imagina. A gente tem um caos por trás
dessa vida marítima. Você entra no Instagram, a
gente tem outra visão do que é o portuário, do
que é o aquaviário. Dentro de um rebocador, é
lindo! Não sei se os senhores já tiveram a
oportunidade de entrar, mas é lindo! É
organizado! Mas eu tenho um marinheiro, por
exemplo, que trabalha setenta e duas horas e
que, além de fazer todas as fainas que ele tem
que fazer - faina é o trabalho -, seja limpar,
bater ferrugem, baldear, puxar cabo, ele ainda
vai cozinhar.
E a Anvisa? Essas são as dúvidas que a
gente está tentando trazer aqui.
O cartão de tripulação, que já falei um
pouco, é esse documento que é expedido pela
Marinha do Brasil, e quando ela expede esse
documento, ela vai falar quais são as categorias
que vão ter dentro da embarcação. E a gente
questiona a Marinha do Brasil em certos pontos.
No entanto, a gente ajuíza uma ação civil
pública, mas aí é o Judiciário que vai decidir.
Então, eu tenho, em regra, nas
embarcações hoje, especialmente rebocador,
que é o foco nosso aqui, eu tenho um
comandante, que é a pessoa responsável pela
embarcação, ele é responsável civil e
legalmente pela embarcação, e isso é muito
importante. Eu tenho o marinheiro, marinheiro
de convés, que é a pessoa que vai baldear
embarcação, que vai bater ferrugem na
embarcação, que vai puxar cabo, vai tirar cabo.
E tem o condutor, que é a pessoa responsável
pela máquina, quem vai fazer manutenção
preventiva e corretiva da máquina. Isso é
Normam que fala, não sou eu que falo. É a lei
que fala.
Infelizmente, as grandes empresas hoje
falam, por exemplo, que as manutenções preventiva e corretiva -, são feitas pela pessoa
de terra. Então, o condutor ele não tem
necessidade de trabalhar nisso.
Ocorre que: quem que é o responsável?
Quem é o responsável civil e legal? Quem
responde perante a Capitania dos Portos, se
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houver um acidente? É tanto o condutor de
máquinas quanto o comandante; são os dois
que são responsáveis.
É isso aí que a gente precisa verificar e
ponderar. Esses trabalhadores, como eu já
disse, eles ficam quarenta e oito/setenta e duas
horas a bordo, além dessas fainas que eles já
fazem, eles são responsáveis pela operação.
Então, por exemplo, daqui para Portocel
navegando nós temos quantas horas? Quatro.
Então, daqui até Portocel quatro horas, operou
mais umas duas? Certo, presidente? Três mais
quatro para voltar. Ou seja, o cara só de
operação aí, quantas horas ele já trabalhou mais
as fainas? E eu tenho perícia falando que dentro
de um rebocador é como se fosse um cruzeiro.
Não temos muitas responsabilidades.
(São
exibidas
simultaneamente
pronunciamento)

imagens
ao

E a jornada de trabalho é esta: de
quarenta e oito por setenta e duas. Eu tenho
pouquíssimas empresas que fogem dessa regra.
Por exemplo, hoje eu tenho empresa aqui no
apoio portuário, que tem trabalhador que fica
setenta e duas horas sozinho na praça de
máquina; sozinho setenta e duas horas, alvo de
ações trabalhistas, alvo de ação civil pública - e
eu não consigo resolver -, denúncias no
Ministério Público do Trabalho.
E aí os afastamentos do INSS. Caso os
deputados queiram, a gente tem uma pasta de
afastamento do INSS. Por quê? Os trabalhos são
sempre repetitivos, puxar cabo, descer e subir
escada. E o rapaz que fica setenta e duas horas
puxando o cabo, limpando, descendo e subindo
escada, todos os trabalhadores aquaviários têm
problema no ombro, problema no quadril e
problema no joelho - o presidente está me
lembrando máquina tem problema de audição -,
e afastamentos também por doença
psiquiátrica. A gente tem alguns afastados por
doença psiquiátrica e internados.
Nessa ação civil pública que está na
Justiça Federal foi pedido para que houvesse
uma perícia em todos os rebocadores e que, se
esses cartões de tripulações estivessem certos,
que nos dissessem quantas horas são
necessárias trabalhando. O juiz deferiu a perícia,

e a gente está aguardando agora um despacho
do juiz para a gente ir in loco, em todas as
embarcações e realizar essa perícia. Então, o
sindicato não está inerte a toda essa situação, a
gente tem tentado.
Esse é um tema que muito me preocupa.
O que acontece? Tem acidente no apoio
portuário. Os senhores souberam de algum
acidente que aconteceu no apoio portuário?
Não. Por que os senhores não souberam? Por
que as empresas hoje, infelizmente, não têm
interesse que ninguém saiba. E eu não tenho
medo nenhum de falar isso porque quando eu
sei - estou dizendo eu Talita, mas é o sindicato quando o sindicato sabe, ele denuncia, ele oficia
à Capitania dos Portos, mas as empresas, em
regra, não têm interesse de dizer que houve
esses acidentes.
Tem uma empresa do apoio portuário
que perdeu o tubulão. Tubulão é aquela parte não sei se os senhores vão saber - é como se
fosse a hélice embaixo do rebocador. Ele perdeu
a hélice aqui. Para onde que ele foi? Ele foi
direto para o Rio de Janeiro, para trocar e
ninguém soube. Por uma denúncia no sindicato.
O sindicato soube e a gente denunciou.
Isso é muito ligado ao assédio moral que
os trabalhadores sofrem hoje. A gente está
falando uma categoria aqui que não é igual a
outra categoria. Nós estamos falando aqui de
seiscentos, quinhentos trabalhadores; nós
estamos falando de uma empresa com vinte
trabalhadores.
Então, quando acontece um acidente e
ninguém fala é por quê? É porque eles têm
medo. Eles são assediados. A gente tem ações
de assédio moral. A saúde desses trabalhadores
está cada vez pior. E a gente tem ações
ajuizadas hoje, como o presidente já falou, em
face de todas as empresas de apoio portuário
pedindo abstenção dessa escala de trabalho,
face ao cartão de tripulação para se manter essa
escala, que é o que as empresas querem e
precisam. Seriam necessários no mínimo seis
trabalhadores.
Como o custo para elas é muito alto elas
querem a mesma escala com o cartão de
tripulação de três. Então, a gente ajuizou haja
vista que a categoria não quer mais continuar
com escala versus cartão de tripulação. A
categoria até não tem nada contra a escala, mas
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o problema não é a escala. O problema é a
quantidade de trabalhador, a saúde e a segurança;
e o que esta Casa, ao ver esse problema que cada
vez tem se apertado mais, o que pode fazer.
Oficia, debate, o que esses trabalhadores
tendem...
Eu sempre falo que juntando sindicato,
juntando esta Casa, juntando... Não que o
sindicato não quer o debate. Estamos sempre
abertos ao debate. Estamos sem acordo coletivo
com todas as empresas desde fevereiro, por causa
dessa situação alarmante que tem ocorrido com
esses trabalhadores aquaviários e a gente pede
humildemente o auxílio. Obrigada!

A SR.ª TALITA CAMISÃO PEREIRA - Seis
empresas de rebocador.

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES MDB) - Muito bem. Obrigada, doutora Talita.
Doutor Emílio, quer fazer alguma
consideração, fazer alguma pergunta?

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - O
comandante que tem um nome né? O mestre...
Não, mestre não... Como que é o nome?

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Sim.
Fazer algumas considerações, mas eu acho melhor
o Eneas falar primeiro. Você vai falar também?
Não. Então, veja bem, esse tema é um tema muito
desconhecido da sociedade como um todo.
Eu confesso que eu não conheço esse
tema. Eu até conversei com o Eneas. Aquaviário é
esse transporte de passageiros que vai ter aí, ou
que já teve... E na verdade não tem nada com isso.
A gente quando fala escuta aquaviário a gente
pensa nesse transporte modal e nós percebemos
que não é bem assim.
Quando se fala, por exemplo, em
empresas esse trabalhador que faz essas tarefas
difíceis que vocês já colocaram eles são
autônomos, esses trabalhadores, ou eles são
empregados de algumas empresas? Como que
funciona isso?
A SR.ª TALITA CAMISÃO PEREIRA - Todos
são empregados.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) Empregados de qual...
A SR.ª TALITA CAMISÃO PEREIRA - CLT...
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Eu
sei. Mas, de qual empresa? É uma empresa única?
A SR.ª TALITA CAMISÃO PEREIRA - Não,
são quantas? Seis?
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - Umas
dez empresas. Seis empresas.

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Essas
empresas contratam o trabalhador e eles vão
prestar serviço no rebocador?
A SR.ª TALITA CAMISÃO PEREIRA - Isso.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) Inclusive o comandante?
A SR.ª TALITA CAMISÃO PEREIRA Exatamente.

A SR.ª TALITA CAMISÃO PEREIRA - Mestre
de cabotagem.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Não,
tem um nome...
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - No caso,
no comando hoje abrange mais categorias dentro
da área. No caso um CTR, um contramestre, ele
pode comandar a embarcação dessa sumaria.
Com a qualificação ele pode manobrar o MCB,
primeiro oficial, segundo oficial, todos esses
citados podem estar manobrando a embarcação e
daí chamam de comandante.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) Comandante.
Estou fazendo essas perguntas porque
realmente tenho dificuldade em entender até
porque minha área de atuação é diferente. Eu
tenho alguns amigos que são conferentes, são
pessoas que trabalham como conferentes e,
inclusive, tem médico que está deixando de ser
médico para ser conferente porque dizem que o
salário lá é muito bom.
E eu também não posso chegar aqui e falar
o que é porque eu também nem sei. Só falam.
Então, acho que precisamos dar um pouco mais
de transparência e essa oportunidade que vocês
estão tendo aqui e nós temos o maior prazer em
recebê-los é muito bom para que vocês possam
esclarecer para a sociedade e a esta comissão.
Essas sessões são transmitidas pela TV para que as
pessoas possam entender um pouquinho mais o
que é esse tipo de trabalho.
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O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - Essa
categoria, por exemplo, é agraciada por duas
legislações: uma da Marinha e a outra a CLT.
Aí é que está o conflito quando se fala em
CTS: o CTS é emitido pela Capitania, mas ele não
versa sobre jornada; jornada, nós vamos para a
CLT. E dentro da CLT, ela é clara, são duas horas a
postos. Se eu tenho uma jornada de quarenta e
oito ou setenta e duas horas, eu necessito de ter
os acordos coletivos para poder garantir aquela
escala, no mínimo legalizá-la, para que possa
trabalhar. Agora, na realidade, o que vem
acontecendo? Estão misturando a situação,
pegando o que versa aqui da legislação marítima e
trazendo para a CLT, aí mistura a jornada com
número de tripulantes. O número de tripulantes
concedido pela Marinha é para atender a uma
jornada normal, e a jornada normal ou ela é
ininterrupta de seis horas ou de oito horas. Agora,
com a nova reforma trabalhista, doze por trinta e
seis.
Dentro desse patamar, mesmo assim ainda
achamos insuficiente o número expedido pela
Capitania, tanto é que entramos com a ação civil
pública para tentar fazer esse reparo. Mas isso,
trazendo para cá para a trabalhista, está havendo
um atropelo muito grande. Aí é onde está o
clamor do sindicato, é um trabalhador tachado
como bem remunerado, tachado como turista,
mas está deixando a convivência da família. O
problema que a gente está trazendo aqui não é só
dos trabalhadores; procura saber a família desses
trabalhadores como está.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Essa
escala de setenta e duas, ele tem quanto tempo
de folga? Ele faz setenta e duas ou quarenta e
oito?
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - Na
realidade, se puxar no grosso, seria quinze por
quinze.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Seria
assim vinte e quatro por setenta e dois?
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - Não.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Não?
Como é que funciona isso?
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - Ele
trabalharia, ele entraria na sexta... Começando a
semana, trabalha segunda e terça, folga quarta e
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quinta, trabalha sexta, sábado e domingo. Na
semana seguinte, inverte.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) Então, tem vinte e quatro e setenta e duas.
Desculpa, quarenta e oito e setenta e duas.
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - Não
existe vinte e quatro. Quarenta e oito e setenta e
duas.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) Porque tem períodos que ele faz quarenta e oito e
tem períodos que ele faz setenta e duas.
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - Setenta
e duas.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) Quando ele faz setenta e duas, o período de folga
dele é maior?
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO Quarenta e oito.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - É
sempre quarenta e oito.
Eu estou fazendo essas perguntas, vocês
me desculpem, eu não tenho, realmente,
conhecimento. Eu acho que a gente precisa até
para avançar no problema propriamente
trabalhista que está sendo colocado aqui. Eu acho
que nós temos que conhecer melhor, a sociedade
tem que conhecer melhor esse tipo de trabalho,
as dificuldades do trabalho. Mas nós estamos aqui
para trabalhar e ajudar naquilo que nós pudermos
ajudar.
Eu me sinto satisfeito. Estou aqui à
disposição. Vou passar para o Doutor Hércules; às
vezes, ele quer também fazer algumas
considerações.
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - Eu fico à
vontade até para dizer só mais uma coisa:
podemos comparar ao caminhoneiro em termos
de trabalho, só que caminhoneiro hoje é
específico, tem o descanso dele. O aquaviário não
tem esse descanso, na hora em que tocar o
trabalho, ele tem que estar de pé, independente
se dormiu, se deixou de dormir, se está cansado,
se está doente, ele tem que atender. Só essa
observação.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES MDB) - Muito bem, Antenor.
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Antigamente, seguramente uns trinta anos
atrás, ou mais, tinha uma empresa chamada
Saportos que dava assistência médica aos
tripulantes dos navios. Ainda tem essa empresa ou
não?
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - Acho
que não. Aqui, não.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES MDB) - Eu tinha uns colegas que iam lá dentro do
navio verificar a saúde dos tripulantes, vacinação.
Não existe mais essa fiscalização?
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - Não;
aqui dentro no estado, não. No apoio portuário,
não.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES MDB) - Outra coisa: vocês dois - você é muito mais
novinha - chegaram a conhecer Ivonaldo?
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - Prático?
Sim.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES MDB) - Prático. Foi um grande amigo, eu o recebi
aqui. É nordestino. O sonho dele era ganhar um
título de cidadão espírito-santense e eu fiz essa...
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - A
segurança dele está nos aquaviários. O trabalho
dele depende dos aquaviários, manobra.
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Eu
perguntei a vocês, eu estava me esquecendo da
palavra prático. Eu tenho alguns amigos também,
até clientes do meu consultório, que são práticos.
E a gente pergunta sobre o tipo de trabalho eles
rodam um pouco, mas não colocam de uma
maneira precisa. A sociedade não entende esse
tipo de trabalho. Isso é o que percebo. É um
trabalho importante, está sendo colocado, é
fundamental, mas nós precisamos ter um
pouquinho mais de conhecimento porque tem
muita gente que acha que é isso mesmo que você
colocou, que é um trabalho, que é um turismo,
que as pessoas ganham muito bem. E na verdade
não é isso, vocês estão colocando claramente aqui
que não é isso.
Então, a palavra prático eu tinha esquecido
naquele momento quando eu falei negócio de
comandante.
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O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES MDB) - Na verdade, nós estamos falando para
quase o estado inteiro e é importante esse
esclarecimento para que as pessoas possam
conhecer melhor e nós também.
Doutora Talita, na verdade a Comissão de
Saúde não tem competência para fiscalizar esse
tipo de trabalho, mas a Comissão de Saúde não vai
ficar omissa nesse mister. O que eu sugiro para
vocês, e acredito que Dr. Emílio fará também essa
ponderação, é que a Comissão de Saúde possa
fazer uma visita a vocês e convidar, também, a
diretoria para que a gente possa chegar a um
denominador comum. O que nós podemos fazer,
entre aspas, é pressão. Encaminhar esse pleito
também às autoridades competentes, ao nosso
Tribunal do Trabalho aqui também, encaminhar.
Você deve ser especialista em direito
trabalhista, né? (Pausa).
Pois é, o direito que eu gostava quando eu
advogava. Então, é interessante a gente fazer essa
parceria. A Comissão de Saúde, os nossos
procuradores poderão nos ajudar também, são
dois brilhantes juristas que acompanham a nossa
comissão. E a gente depois combinar com o Dr.
Emílio, fazer uma visita e, naturalmente,
encaminhar alguma documentação às autoridades
competentes.
Concorda, Dr. Emílio?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) Concordo sim. Eu acho que é uma excelente
indicação essa do Doutor Hércules, nosso
presidente da comissão.
Também me parece que tem dois tipos de
trabalho que nós temos que fazer. Um é
relacionado à parte trabalhista mesmo, da parte
de segurança do trabalho, que é a parte que
envolve mais a saúde, inclusive. Outra é a parte
das jornadas, que também envolve a parte da
saúde. E tem, também, o outro lado, que são as
empresas, que parece que elas estão seguindo
uma norma da Marinha. Então, elas estão,
teoricamente, respaldadas em função de estarem
seguindo alguma ordem. Como já foi colocado
pelo Antenor, tem situações em que a Marinha se
coloca e a Justiça do Trabalho não se posicionou
com relação a isso. Então, fica parecendo que tem
duas situações diferentes, no meu entendimento.
Mas, teríamos que ouvir também as
empresas para saber quais as justificativas delas?
Elas estão baseadas em quê? Porque na verdade,
a gente quando começa a avaliar nós temos que
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escutar os dois lados. A empresa deve ter alguma
justificativa. Será que essa justificativa é legal?
Será que tem argumento para essas justificativas?
Para que a gente possa entender um pouco mais a
situação. Mas, de qualquer maneira esse
encaminhamento do Doutor Hércules eu acho
ótimo e eu concordo plenamente.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES MDB) - Na verdade, Dr. Emílio, eu gostaria de
fazer até uma analogia ao banqueiro e o bancário.
O empresário, lamentável, são poucos, mas
querem sugar o máximo de lucro e com isso
sugam o sangue do trabalhador também. Os
bancos, não tem atividade mais nociva no mundo
do que seja banqueiro. Certa vez eu li na
contracapa de uma revista famosa, que eu não
vou fazer aqui propaganda, mas um cidadão fez
um comentário do que é o banco. Ele usa o nosso
dinheiro como dele fosse. Eu tenho um dinheiro lá
que não estou movimentando, ele pega o meu
dinheiro, paga uma mixaria. Se te pagar! Algumas
contas hoje são remuneradas. A poupança, por
exemplo, meio por cento. Agora você vai apanhar
esse dinheiro, principalmente o trabalhador,
aquele dinheirinho pequeno que ele botou lá, mas
que, quando junta tudo, faz um bolo imenso. Aí
ele vai te emprestar esse dinheiro, você vai ver o
juro desse dinheiro! Então, o banco nos trata
muito mal. Você não tem nem banheiro nos
bancos. Agora, com essa briga de acessibilidade,
está tendo alguma rampa ainda para cadeirante,
mas também não tinha. Ele usa o nosso dinheiro
como dele fosse, nos trata muito mal. Não paga
nada praticamente daquele lucro ao Governo.
Não tem Governo nenhum. Você pode
começar desde o Império para cá, todos os
presidentes, todos foram omissos, do PT, do PSDB,
do MDB e não sei quantos B, todos foram omissos
com relação ao sistema financeiro do país. Explora
mesmo o pobre coitado do usuário, especialmente
o pobre, especialmente o pobre, porque rico é
difícil pagar imposto igual pobre paga. Vai tomar
um cafezinho, já tem imposto ali. Vai comprar
uma passagem, já tem imposto, vai comprar uma
mesa, uma cadeira, já tem imposto. Quem paga é
isso aí.
Então, queria saber se o Antenor, se a
Talita
querem
fazer
mais
alguma
complementação. (Pausa)
Não?
O SR. ANTENOR DA SILVA FILHO - Estou
satisfeito.
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A SR.ª TALITA CAMISÃO PEREIRA - Queria
agradecer a oportunidade de estar aqui hoje
falando nesta Casa. A gente se sente muito
acolhido, muito respeitado. E toda a classe
aquaviária agradece a esta comissão.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES MDB) - Muito bem. Dr. Emílio, mais alguma coisa?
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) Agradecer a presença de vocês.
Todos os assuntos para nós aqui da
comissão são importantes, são relevantes e nós
sempre
procuramos
dar
o
melhor
encaminhamento, acompanhando e participando
do desenrolar dos temas que são tratados aqui.
Muito obrigado. Um abraço a todos vocês.
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES MDB) - Eneas, Antenor e Talita, nós vamos
combinar com a Leila depois. O dia melhor para
nós seria até um dia de sair daqui, às 10h, da
reunião e ir lá. Se vocês acharem que esse dia não
é bom, a gente combina com o Dr. Emílio o dia
mais favorável para a gente fazer essa visita a
vocês lá. A gente combina com bastante
antecedência.
Estamos chegando ao final da nossa
reunião. Já falei do lacinho amarelo, mas quero
fazer outro convite aqui, antes de encerrar. Dia 3,
quinta-feira, nós faremos uma audiência pública
no plenário Rui Barbosa, aqui mesmo, sobre
Desafio do Controle Populacional dos Animais em
Situação de Rua e os Impactos da Saúde, porque,
na verdade, o Dr. Emílio é médico e sabe disso: só
noticiam, só falam muito quando um cachorro ou
um gato solto na rua morde uma pessoa. A raiva é
complicada. Temos que vacinar, temos que evitar
a doença. Então, é preciso ter um controle desses
animais soltos na rua, porque, além do sofrimento
deles, pode naturalmente pegar uma pessoa,
morder a pessoa, e tem raiva que, muitas vezes,
dependendo do estágio, não tem cura.
Muito obrigado mais uma vez, Eneas,
Talita e Antenor.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente reunião, convidando todos para a
próxima, que será aqui mesmo, às nove da manhã,
reunião ordinária.
Bom dia. Obrigado.
(Encerra-se
11h14min)
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