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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.257 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a JOSÉ RENATO 
CASAGRANDE. 

 

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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a José Renato Casagrande. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.258 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a EVAIR VIEIRA DE 
MELO. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Evair Vieira de Melo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.259 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a CLAUDIA GREGÓRIO. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Claudia Gregório. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.260 

 
Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a FRANCO FIOROT. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Franco Fiorot. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.261 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a IDALGIZO JOSÉ 
MONEQUI. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Idalgizo José Monequi. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.262 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a JOÃO MARCOS 
MACHADO. 

 

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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a João Marcos Machado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.263 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a AURELIANO 
NOGUEIRA DA COSTA. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Aureliano Nogueira da Costa. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.264 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a ANTÔNIO CARLOS 
MACHADO. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Antônio Carlos Machado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.265 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a JÚLIO CEZAR MENDEL. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Júlio Cezar Mendel. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.266 

 
Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a ADERVAL 
CASAGRANDE. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Aderval Casagrande. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.267 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a FREDERICO DE 
ALMEIDA DAHER. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Frederico de Almeida Daher. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.268 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a ANTONIO DE PÁDUA 
MOTTA. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Antonio de Pádua Motta. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.269 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a FABIANO TRISTÃO 
ALIXANDRE. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Fabiano Tristão Alixandre. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 

de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.270 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a CARLOS ROBERTO 
RAFAEL. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Carlos Roberto Rafael. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.271 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a DENILSON POTRATZ. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Denilson Potratz. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 

de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.272 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a CARLOS ANDRÉ 
SANTOS DE OLIVEIRA. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Carlos André Santos De Oliveira. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.273 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a ANTÔNIO JOAQUIM 
DE SOUZA NETO. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Antônio Joaquim De Souza Neto. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 

de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.274 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a ROMÁRIO GAVA 
FERRÃO. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Romário Gava Ferrão. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.276 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a JÚLIO DA SILVA 
ROCHA JÚNIOR. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Júlio Da Silva Rocha Júnior. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.277 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a PAULO ROBERTO 
FOLETTO. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Paulo Roberto Foletto. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.278 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a FERNANDA 
PERMANHANE. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Fernanda Permanhane. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.279 
 

Concede Comenda do Mérito 
Agrícola a WASHINGTON 
HENRIQUE MACHADO. 

 
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, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Washington Henrique Machado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.280 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a DIEGO TURBAY 
COSTA. 

 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Diego Turbay Costa. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.281 

 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a RODRIGO 
GONÇALVES SOBREIRA. 

 
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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Rodrigo Gonçalves Sobreira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.282 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a NAGIB BALTAZAR 
REINOSO. 

 
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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Nagib Baltazar Reinoso. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.283 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a KAROLINA 
MACHADO FERREIRA. 

 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Karolina Machado Ferreira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.284 
 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a CLÁUDIO AUGUSTO 
CAMPANHA DA SILVA. 
 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Cláudio Augusto Campanha da 
Silva. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.285 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a SOTER MIGUEL 
SILVA DE AZEVEDO. 

 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Soter Miguel Silva de Azevedo. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.286 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a EUNICE PAIVA 
SCARDUA. 

 
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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Eunice Paiva Scardua. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.287 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a JOSÉ ANTÔNIO 
LOUVO. 

 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a José Antônio Louvo. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.288 
 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a MARCELO ALVES DE 
LIMA. 

 
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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Marcelo Alves de Lima. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.289 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a CLAYTON VINICIUS 
DA SILVA. 

 
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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Clayton Vinicius da Silva. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.290 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a MARCELO SOUZA 
DAS CANDEIAS. 

 
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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Marcelo Souza das Candeias. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.291 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a LEONICIO DE SOUZA 
BARROS JÚNIOR. 

 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Leonicio de Souza Barros Júnior. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.292 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a WENOS FRANCISCO 
DOS ANJOS. 

 
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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Wenos Francisco dos Anjos. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.293 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a ALEXANDRE DE 
CARVALHO BITENCOURT. 

 
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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Alexandre de Carvalho Bitencourt. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.294 
 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a GLEISSON SÉRGIO 
GALVÃO. 
 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Gleisson Sérgio Galvão. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.295 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a WALACE EUGÊNIO 
SANTANA. 

 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Walace Eugênio Santana. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.296 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a FABIANO LESSA 
MUNIZ. 

 
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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Fabiano Lessa Muniz. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.297 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a WELLINGTON 
CATRINQUE DOS SANTOS. 

 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Wellington Catrinque dos Santos. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.298 
 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a VANDERLEI MARINE 
GENUINO. 
 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Vanderlei Marine Genuino. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.299 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a SOLIMAR BARBOSA 
BORGES. 

 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Solimar Barbosa Borges. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.300 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a NEANDER DOS 
SANTOS MACHADO. 

 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Neander dos Santos Machado. 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 

de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.301 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a SERGIO RAMLOW. 

 
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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Sergio Ramlow. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.302 
 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a LUCIANO AGUIAR 
NOGUEIRA. 

 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Luciano Aguiar Nogueira. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.303 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a ANDERSON 
AUGUSTO GUERIN PIMENTA. 

 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Anderson Augusto Guerin 
Pimenta. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.304 
 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a ANDRÉ MARINHO 
DE GODOY. 
 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a André Marinho de Godoy. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.305 
 
Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a SERGIO PACHECO 
ALVES JÚNIOR. 
 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Sergio Pacheco Alves Júnior. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.306 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a FLORISVALDO 
RIBEIRO PEREIRA JÚNIOR. 
 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Florisvaldo Ribeiro Pereira Júnior. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.307 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a SAULO CABRAL 
VINAND. 

 

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, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes, a Saulo Cabral Vinand. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATOS 
 

ATO Nº 1666 

 

Altera o Ato nº 298, de 06 de 
fevereiro de 2019, que Autoriza a 
formação da Frente Parlamentar 
em Defesa e Apoio da Agricultura, 
da Agricultura Familiar e da 
Agricultura Orgânica do Estado do 
Espírito Santo. 

 
 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, especialmente as 
contidas no art. 17, XXXIV do Regimento 
Interno e, tendo em vista a solicitação contida 
no Requerimento nº 148/2019, de Aditamento, 
do Deputado Dary Pagung e outros, deferido 
na Sessão Ordinária realizada em 01 de julho 
de 2019, resolve: 
 
Art. 1º O artigo 1º do Ato nº 298 de 06 de 
fevereiro de 2019, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 1º Autorizar a formação da 
Frente Parlamentar em Defesa e 
Apoio à Diversificação Agrícula, 
da Agricultura Familiar e 
Orgânica, integrada pelos 
Deputados Dary Pagung, Sergio 
Majeski, Luciano Machado, 
Alexandre Xambinho, Adilson 
Espindula, Hudson Leal, Enivaldo 
dos Anjos, Renzo Vasconcelos, 
Raquel Lessa, Capitão Assumção, 
Carlos Von, Euclério Sampaio, e 
outros que a ela, posteriormente, 
aderirem, com o objetivo de: 
potencializar a diversificação 
agrícola e difundir as ações do 
setor, haja vista que movimenta 
grande parte da economia do 
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Estado. Promover ações com 
vistas a aprimorar a legislação 
estadual, de modo a fomentar o 
crescimento do setor agrícola. 
Apoiar à infraestrutura e serviços; 
assistência técnica e extensão 
rural; pesquisa; comercialização; 
legislação sanitária, 
previdenciária, comercial e 
tributária; cooperativismo e 
associativismo; educação, 
capacitação e profissionalização, 
e ainda, a agroindustrialização.” 

 
Art. 2º Após sua instalação, a Frente 
Parlamentar, elegerá dentre seus integrantes, o 
seu Presidente, e o Secretário Executivo. 
 
Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar em 
Defesa e Apoio à Diversificação Agrícula, da 
Agricultura Familiar e Orgânica, conforme 
previsto na Constituição Federal, discutir e 
aprovar, entre seus integrantes, seu Regimento 
Interno e seus programas de ação e estratégias 
de atuação, que se submeterão às normas legais 
que regem à Administração Pública e 
regimentais que disciplinam a atividade 
legislativa. 
 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de Julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1667 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, 

RESOLVE: 
 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) 
dias, na forma do artigo 258, da Lei 
Complementar nº 46/94, o prazo para a 
conclusão dos trabalhos da Comissão de 
Inquérito e de Processo Administrativo 
Disciplinar, instituída pelo Ato nº 1.332, 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 
02/05/2019, referente ao Processo 
Administrativo nº 180811/2019. 
 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1668 

 
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, WAGNER ORTELAN BINDA, do 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Enivaldo dos Anjos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 192357/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1669 

 
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, EVERALDO NEVES NETO 
CORTELETTI, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 



Vitória-ES, terça-feira, 02 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 15 

Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado José Esmeraldo, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
192364/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1670 

 

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, WAGNER ORTELAN BINDA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Enivaldo dos 
Anjos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 192358/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1671 

 
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, ANA CRISTINA RODRIGUES MOREIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Adjunto 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, no gabinete do Deputado 
Enivaldo dos Anjos, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
192359/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 1672 
 

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, EVERALDO NEVES NETO CORTELETTI, 
para exercer o cargo em comissão de 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, no gabinete do 
Deputado José Esmeraldo, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
192365/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1673 

 
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, JOHNNY DA SILVA SILVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete da Deputada Janete 
de Sá, por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo nº 192363/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1674 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 192138, resolve: 

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 à servidora SUELEN 
DE ALMEIDA MACHADO VAZ, matrícula 209940, 
ocupante do cargo em comissão de Supervisor 
de Planejamento e Controle Prévio, código 
SPCP. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 

de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 1675 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 181019, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora 
AMANDA LESSA MARTINS DE SOUZA EWALD, 
matrícula 207492, ocupante do cargo em 
comissão de Supervisor da Equipe de Revisão da 
Procuradoria, código SERP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 1676 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 192226, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora MARIA 
BORGES DOS SANTOS, matrícula 35750, 
aposentada no cargo efetivo de Técnico 
Legislativo Júnior, código ETLJ. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 1677 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 192193, resolve: 

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 à servidora 
LOURETA DO NASCIMENTO SAMORA, matrícula 
209958, ocupante do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 

de julho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATO Nº 1678 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 192264, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor 
ALDEMIR GREGORIO PEREIRA, matrícula 
209782, ocupante do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DA VICE-PRESIDÊNCIA  

 
ATO Nº 1679 /2019 

 
Cria o Grupo de Trabalho para 
Modelagem de Processos – 
GTMP/ALES DIGITAL da área 
legislativa, utilizando a notação 
BPM – Business Process Model 
(Modelagem de Processos de 
Negócios). 

 
CONSIDERANDO a necessidade de remodelar os 
fluxos de processos da área legislativa, visando à 
celeridade e ao aperfeiçoamento do processo 
legislativo da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo; 
 
CONSIDERANDO a Lei nº 13.726, de 08 de 
outubro de 2018, que racionaliza atos e 
procedimentos administrativos dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios e institui o Selo de 
Desburocratização e Simplificação; 
 
CONSIDERANDO a Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, que dispõe sobre o Regimento 
Interno da Ales; 
 
CONSIDERANDO o Ato da Mesa Diretora nº 384, 
de 03 de março de 2017, que institui a 
Virtualização do Poder Legislativo do Estado do 
Espírito Santo - ALES DIGITAL; 
 
O 1º VICE-PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, regimentais, e 
em especial ao Ato da Mesa Diretora nº 384, de 
03 de março de 2017, 

 
 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Criar o Grupo de Trabalho para 
Modelagem de Processos - GTMP/ALES DIGITAL 
da área legislativa, utilizando a notação BPM - 
Business Process Model (Modelagem de 
Processos de Negócios), composto por 
servidores da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo - Ales. 
 
Art. 2º O GTMP/ALES DIGITAL deverá produzir, 
para cada tipo de processo legislativo, 
documentação, detalhada e consistente, no 
formato de fluxograma com técnica de raias de 
responsabilidade, incluindo indicações de 
entradas e saídas do processo e de atividades, o 
suficiente para: 
 
I - permitir a discussão e a compreensão do 
fluxo do processo legislativo, podendo ser usado 
para ensinar e treinar novos servidores; 
 
II - servir como base para melhoria contínua e 
de análise de eficiência e de eficácia do 
processo de elaboração de leis; 
 
III - simular alternativas ou novos modelos do 
processo legislativo; 

 
IV - atuar como elemento fundamental na 
especificação dos fluxos do processo que 
deverão suportar o processo de elaboração de 
leis; 
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V - facilitar a implementação de Programas da 
Qualidade de Gestão Governamental e 
Desburocratização no âmbito da Ales. 
 
Art. 3º O GTMP/ALES DIGITAL será composto 
pelos seguintes servidores: 
 

Lotação Matrícula Servidor Cargo 

Secretaria 
Geral da Mesa 

034908 
CARLOS EDUARDO 

CASA GRANDE 

SECRETÁRIO 
GERAL DA 

MESA 

201540 
KARLA QUEIROZ 

DE OLIVEIRA 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

SÊNIOR 

206885 
THOMAS BERGER 

ROEPKE 
ASSESSOR 

SÊNIOR 

Procuradoria 
Geral 

209213 

RAFAEL HENRIQUE 
GUIMARÃES 
TEIXEIRA DE 

FREITAS 

PROCURADOR 
GERAL 

208301 
LUCAS FARIA 

ALVES 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

SÊNIOR 

Diretoria de 
Processo 

Legislativo 

202498 
MARCUS FARDIN 

DE AGUIAR 

DIRETOR DE 
PROCESSO 

LEGISLATIVO 

201574 
ANTONIO DANIEL 

AGRIZZI 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

SÊNIOR 

203285 
FABIANA PONTES 
GONÇALVES DA 

SILVA 

TÉCNICO EM 
TECNOLOGIA 

DA 
INFORMAÇÃO 

200158 
LILIAN BORGES 

DUTRA 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

JÚNIOR 

207850 
TADEU MARÇAL 
DA SILVA E SILVA 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

SÊNIOR 

Diretoria das 
Comissões 

Parlamentares 

201556 
PAULO MARCOS 

LEMOS 

DIRETOR DAS 
COMISSÕES 

PARLAMENTAR
ES 

201091 
DANIELLI DIAS 

MARIN 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

SÊNIOR 

209842 
DORALICE 

VENTURIM DALVI 
DE PAULA 

SUPERVISOR DA 
COMISSÃO DE 

JUSTIÇA 

207937 
FABIO 

GUIMARÃES DA 
SILVA 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

SÊNIOR 

209723 
JULIANA 

ESPINDULA DE 
ALCANTARA 

ASSESSOR 
SÊNIOR 

202847 

LARA MARIA 
MAGALHÃES 
BONJARDIM 

SILVEIRA SERRI 

COORDENADOR 
ESPECIAL DAS 
COMISSÕES 

PERMANENTES 

201067 
MIGUEL PEDRO 

AMM FILHO 

CONSULTOR 
PARLAMENTAR 

TEMÁTICO 

208088 
SERGIO DE SOUZA 

FREITAS 

SUPERVISOR DA 
COMISSÃO DE 

FINANÇAS 

207720 
YANN PIOVANELI 

MACHADO 
ASSESSOR 

SÊNIOR 

Diretoria de 
Documentação 
e Informação 

35989 
ADRIANA DOS 

SANTOS FERREIRA 
FRANCO RIBEIRO 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

SÊNIOR 

201426 
FABIANO BUROCK 

FREICHO 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

SÊNIOR 

207995 NILZA NANDOLFO 
TÉCNICO 

LEGISLATIVO 
SÊNIOR 

16603 
SIMONE SILVARES 

ÍTALA 
TAQUÍGRAFO 

PARLAMENTAR 

207840 
THOMAS BOINA 

DALVI 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

SÊNIOR 

Diretoria de 
Redação 

201631 
AYRES DALMASIO 

FILHO 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

SÊNIOR 

200633 
ERNESTA 

ALMONFREY 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

JÚNIOR 

Diretoria da 
Consultoria 
Temática 

203247 

MARIA DAS 
GRAÇAS DE 

ANDRADE ABI 
HARB SANTOS 

CONSULTOR 
PARLAMENTAR 

TEMÁTICO 

Diretoria da 
Procuradoria 

208560 

DIOVANA 
BARBOSA 
LORIATO 

HERMESMEYER 

PROCURADOR 

203310 
GUILHERME 
RODRIGUES 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

SÊNIOR 

Gabinete de 
Representação 

Parlamentar 

208610 
GABRIEL 

GARSCHAGEN 
GONÇALVES 

TÉCNICO 
SÊNIOR DE 
GABINETE 

209692 
LUDMILLA SILVA 

PALMEIRA 

TÉCNICO 
SÊNIOR DE 
GABINETE 

Coordenação 
de 

Transparência 
e Inovação 

207883 
CARLOS AUGUSTO 

MARQUES DO 
NASCIMENTO 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

SÊNIOR 

209856 
CLEYDSON DIRCEU 

BRUMATTI 
ASSESSOR 

JÚNIOR 

203398 
ELANE DE 

CERQUEIRA CRUZ 

CONSULTOR 
PARLAMENTAR 

TEMÁTICO 

207963 
ELISANGELA 

CAMPOS 
RODRIGUES 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

SÊNIOR 

207932 
NILTON 

ALEXANDRE 
BARROS DA SILVA 

TÉCNICO 
LEGISLATIVO 

SÊNIOR 

 

Parágrafo único. A Coordenação Executiva do 
GTMP/ALES DIGITAL será exercida pelo servidor 
Carlos Eduardo Casa Grande, Secretário Geral da 
Mesa da Ales. 
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Art. 4º O GTMP/ALES DIGITAL terá o prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir da data de publicação 
deste Ato, para a conclusão da Modelagem de 
Processos da área legislativa, utilizando a 
notação BPMN. 
 
Art. 5º A Coordenação de Transparência e 
Inovação ficará responsável pela configuração 
dos processos mapeados no Software para 
Virtualização do Poder Legislativo – ALES 
DIGITAL. 
 
Art. 6º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 1º 
de julho de 2019. 

 
DEP. MARCELO SANTOS 

1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 
Coordenador-Geral do Projeto Ales Digital 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 141 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais, resolve: 
 
Art. 1º Constituir Comissão para que seja 
efetivado o Inventário Anual de Bens 
Patrimoniais, conforme determinam os artigos 
15, inciso III, 18 e 22 do Ato nº 800, publicado 
no Diário do Poder Legislativo de 15.04.2005. 
 
Art. 2º A Comissão de que trata o artigo 1º será 
composta pelos servidores Ivan Luiz Paganini, 
matrícula 205323 (Presidente), Leonardo Luiz 
Alvarenga, matrícula 207861 (secretário), Aline 
Paiva Castro, matrícula 207891, Delson Ezequiel 
Borges Castello, matrícula 202109, Fabio 
Andrade de Melo, matrícula 203926, Fabio 
Ferreira Guedes, matrícula 208924, Israel 
Ferreira Nunes, matrícula 209164, João Victor 
Mendes Machado, matrícula 209305, Pedro 
Augusto Teixeira, matrícula 207080. 
 
Art. 3º A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) 
dias para conclusão de seus trabalhos. 

Art. 4º Enquanto não findarem os trabalhos da 
referida Comissão, conforme Art. 3º, fica 
proibida a movimentação patrimonial de bens 
deste Poder, salvo com autorização da Comissão 
de Inventario, sob pena de responsabilidade 
funcional a quem der causa. 
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de julho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 136 

 
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 SERVIDOR ART. DIA 
PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

20873701 
Alcides Hupp 
Junior 

129 02 10/06/2019 11/06/2019 

20965501 
Allyne Silva 
Correia 

129 02 13/06/2019 14/06/2019 

20327001 
Ana Catarina de 
Pinho Simas 
Oliveira 

129 30 23/05/2019 21/06/2019 

20684903 
Bruno Fernandes 
Duarte 

129 01 14/06/2019 14/06/2019 

20958202 
Bruno Jose de 
Alvarenga 

129 05 13/06/2019 17/06/2019 

03540903 
Claudia Marcal 
Rodrigues Cruz 

129 15 04/06/2019 18/06/2019 

20878001 
Emma Sousa 
Machado 

129 02 13/06/2019 14/06/2019 

20878301 
Francini 
Benevides 
Coutinho 

129 01 14/06/2019 14/06/2019 

20956301 
Glaicy Mauro 
Roriz Mansur 

129 07 10/06/2019 16/06/2019 

20833001 
Gracielli Duarte 
Teixeira 

129 03 12/06/2019 14/06/2019 

20714903 
Jorge Morosini 
Caldeira 

129 01 13/06/2019 13/06/2019 
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20791401 
Laryssa dos 
Santos Martins 
Carvalho 

129 05 30/05/2019 03/06/2019 

20789301 
Liziane Maria 
Barros de 
Miranda 

129 04 11/06/2019 14/06/2019 

20791801 Lucas Albani Rosa 129 01 13/06/2019 13/06/2019 

03534202 Luciana Puppin 129 02 04/06/2019 05/06/2019 

20333201 
Luiz Antonio Real 
Barreiro 

129 02 13/06/2019 14/06/2019 

20916703 
Marcos dos 
Santos 

129 01 17/06/2019 17/06/2019 

20888402 
Marcos Vinicius 
Pimentel 

129 03 09/06/2019 11/06/2019 

20990401 
Maria Carolina 
Bagalho Riva 

129 03 13/06/2019 15/06/2019 

20140101 
Maria do Carmo 
de Almeida Lima 

129 01 14/06/2019 14/06/2019 

20975101 
Maria Luiza de 
Oliveira Liparizi 

129 01 14/06/2019 14/06/2019 

20975101 
Maria Luiza de 
Oliveira Liparizi 

129 01 10/06/2019 10/06/2019 

20926001 
Rieme Aridi 
Moura 

129 01 14/06/2019 14/06/2019 

03571601 
Rita de Cassia 
Braggio Bodart 

129 45 06/06/2019 20/07/2019 

20806304 
Scheila Mary 
Rosindo 

129 10 11/06/2019 20/06/2019 

01672801 
Tania Mara Costa 
Barcelos 

129 12 03/06/2019 14/06/2019 

20962201 Thaiz Marcolan 129 01 13/06/2019 13/06/2019 

20962801 
Thiago Nunes 
Loureiro 

129 07 14/06/2019 20/06/2019 

20962801 
Thiago Nunes 
Loureiro 

129 01 13/06/2019 13/06/2019 

20394103 Vera Taddei Lyra 142 03 12/06/2019 14/06/2019 

20992001 
Wanderson de 
Oliveira Lopes 

129 02 17/06/2019 18/06/2019 

20992001 
Wanderson de 
Oliveira Lopes 

129 01 14/06/2019 14/06/2019 

 
 SECRETARIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, em 01 de julho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 137 
 

 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, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

207680 
EDIRLAINE 
LOUZADA 
MACHADO 

2019 
03/06/2019 

a 
02/07/2019 

04/05/2020 
a 

02/06/2020 

30(trinta) 
dias 

208033 
ERON 
SANTOS 
PIMENTEL 

2018 
02/01/2020 

a 
31/01/2020 

15/07/2019 
a 

29/07/2019 
e 

02/01/2020 
a 

16/01/2020 

30(trinta) 
dias 

209499 
LARISSA 
SANDRE 

2019 
01/07/2019 

a 
30/07/2019 

15/07/2019 
a 

13/08/2019 

30(trinta) 
dias 

207893 

LIZIANE 
MARIA 
BARROS DE 
MIRANDA 

2019 
02/09/2019 

a 
01/10/2019 

16/09/2019 
a 

30/09/2019 
e 

06/01/2020 
a 

20/01/2020 

30(trinta) 
dias 

208782 

LUIS 
FERNANDO 
BELMONT 
MESTRE 

2019 
01/07/2019 

a 
30/07/2019 

02/01/2020 
a 

31/01/2020 

30(trinta) 
dias 

209509 
RENATO 
PASSOS 
PONTINI 

2019 

15/07/2019 
a 

29/07/2019 
e 

05/12/2019 
a 

19/12/2019 

22/07/2019 
a 

20/08/2019 

30(trinta) 
dias 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

27 de junho de 2019. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
JOEL RANGEL 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 138 

 
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, 
 

SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares do servidor abaixo relacionado: 

 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 
marcado 

A partir de 
Marcar 

para 

Quantidade 
de dias 

207871 
RICARDO 
PEREIRA 
THOM 

2019 

03/06/2019 
a 

02/07/2019 

19/06/2019 
16/03/2020 

a 
29/03/2020 

14 (quatorze) 
dias 

restantes 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

27 de junho de 2019. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
JOEL RANGEL 

Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 139 
 

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, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

207974 

CAROLINA 
VIGUINI 
CANTARELA 
KAIZER 

2019 
13/10/2020 a 
27/10/2020 

25/09/2020 a 
09/10/2020 

15 (quinze) 
dias 

207974 

CAROLINA 
VIGUINI 
CANTARELA 
KAIZER 

2018 
22/07/2019 a 
05/08/2019 

10/09/2020 a 
24/09/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

201224 

CLARA MARIA 
ZUCARATO 
DIAS DE 
AMORIM 

2018 
01/07/2019 a 
15/07/2019 

22/07/2019 a 
05/08/2019 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

208780 
EMMA SOUSA 
MACHADO 

2019 
02/07/2019 a 
31/07/2019 

09/08/2019 a 
23/08/2019 e 
06/12/2019 a 
20/12/2019 

30 (trinta) 
dias 

204103 
FABIANO 
TADEU NUNES 
ENDLICH 

2019 
01/07/2019 a 
30/07/2019 

15/07/2019 a 
29/07/2019 e 
17/01/2020 a 
31/01/2020 

30 (trinta) 
dias 

201402 

MARCIA 
NOLASCO DE 
CARVALHO 
DOMINGUES 
MONTEIRO 

2015 
12/07/2019 a 
31/07/2019 e 

14/10/2019 a 
02/11/2019 

20 (vinte) 
dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
27 de junho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 140 

 
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, 

 

 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209194 
BRUNO 
FRITZ 
FREITAS 

2019 
18/11/2019 

a 
02/12/2019 

04/09/2019 
a 

18/09/2019 

15(quinze) 
dias 

restantes 

201440 
ELIZABETH 
MIRANDA 
SIMOES 

2019 
01/07/2019 

a 
15/07/2019 

22/07/2019 
a 

05/08/2019 

15(quinze) 
dias 

restantes 

208792 

GABRIEL 
AUGUSTO 
CORTES 
CALIXTO 

2019 
02/07/2019 

a 
31/07/2019 

02/01/2020 
a 

31/01/2020 

30(trinta) 
dias 

208871 

LENISE 
CURBANI 
CALLEGARI 
VENTORIN 

2018 
03/07/2019 

a 
17/07/2019 

30/09/2019 
a 

14/10/2019 

15(quinze) 
dias 

restantes 

207851 

LIVIA 
MODENESI 
MUNHAO 
COUTINHO 

2018 
24/06/2019 

a 
02/07/2019 

20/01/2020 
a 

28/01/2020 

09(nove) 
dias 

restantes 

201533 

MARCO 
ANTONIO 
RODRIGUE
S FRAGA 

2019 
01/07/2019 

a 
15/07/2019 

22/07/2019 
a 

05/08/2019 

15(quinze) 
dias 

restantes 

16600 

MARIA DE 
LOURDES 
ZAMPROG
NO DARIO 

2019 
16/04/2020 

a 
15/05/2020 

27/06/2019 
a 

26/07/2019 

30(trinta) 
dias 

201941 

QUINTINO 
JOSE 
NUNES 
LOUREIRO 

2019 
15/07/2019 

a 
29/07/2019 

22/07/2019 
a 

05/08/2019 

15(quinze) 
dias 

restantes 

208305 

ROSALINA 
TATIANA 
GOMES 
BARCELLOS 

2019 
10/07/2019 

a 
08/08/2019 

14/10/2019 
a 

12/11/2019 

30(trinta) 
dias 

207540 

SANDRA 
LIA 
ARANTES 
NAVARRO 

2019 
01/07/2019 

a 
15/07/2019 

20/01/2020 
a 

03/02/2020 

15(quinze) 
dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
26 de junho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO nº 047/2019 REFERENTE 

AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2019  
 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 047/2019, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: COLECT VITÓRIA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA EPP 
 
CNPJ: 02.872.908/0001-10 
 
 

OBJETO: Aquisição de containers e conjunto de 
lixeira. 
 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 
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Valor: R$ 13.799,80 (treze mil, setecentos e 
noventa e nove reais e oitenta centavos). 
 
 
PROCESSO: 180723 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de julho de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora Geral da Secretaria 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 02 07.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 SEMINÁRIO SOBRE 
IMPACTO AMBIENTAL 

Ação Humana Sobre o Meio Ambiente 

04h10 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cultura 

04h55 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE SAÚDE 

Saúde Publica da Região Norte do Estado 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O programa Dia de campo na TV vai falar sobre a galinha  poedeira 
colonial Embrapa 051, indicada para agricultura familiar de norte a sul 
do país. A galinha poedeira 051 é alternativa para culturas e criações 
tradicionais, assista também outras noticias 

08h00 STJ: STJ NOTÍCIAS Confira no programa de hoje uma reportagem especial concurso 
público 

08h30 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

09h00 REUNIÃO CONJUNTA (V) CPI Dos Crimes Cibernéticos e Comissão  de Proteção à Criança  e ao 
Adolescente 

11h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Cooperativismo 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Na Grande Reportagem sobre Violência contra a mulher, vamos 
mostrar histórias de vítimas de violência domiciliar e debater com 
especialistas por que há tanta violência, que políticas públicas são feitas 
para tentar diminuir o sofrimento de tantas famílias, e se existe um 
perfil dos agressores. Vamos apresentar um desse triste quadro de 
criminalidade de gênero no país e falar de algumas iniciativas para 
enfrentar o problema 

12h30 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Daniel de Andrade Novaes, da Promotoria de 
Justiça de Vargem Alta, fala sobre os cuidados que o cidadão deve ter 
para não adquirir terrenos oriundos de loteamentos irregulares ou 
clandestinos 

13h00 DEDO DE PROSA Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um pedaço 
da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador é autor do 
livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre uma região 
descrita na era colonial como Sertão do Cuieté, no Leste de Minas 
Gerais 

13h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Justiça 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 A GRANDE REPORTAGEM Na Grande Reportagem sobre Violência contra a mulher, vamos 
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mostrar histórias de vítimas de violência domiciliar e debater com 
especialistas por que há tanta violência, que políticas públicas são feitas 
para tentar diminuir o sofrimento de tantas famílias, e se existe um 
perfil dos agressores. Vamos apresentar um desse triste quadro de 
criminalidade de gênero no país e falar de algumas iniciativas para 
enfrentar o problema 

18h30 DEDO DE PROSA Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um pedaço 
da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador é autor do 
livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre uma região 
descrita na era colonial como Sertão do Cuieté, no Leste de Minas 
Gerais 

19h00 SEMINÁRIO: PACOTE 
ANTICRIME  

Criminalização da Juventude Negra 

21h30 UNIDIVERSIDADE Cultura Suburbana 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

22h15 SOM DA TERRA No Som da Terra desta semana você vai conhecer o trabalho da cantora 
e atriz Monique Rocha, num espetáculo em homenagem a Clara Nunes 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo 
 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
 
 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 
2019. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, registram 
presença os senhores deputados 
Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, 
Capitão Assumção, Dary Pagung, 
Delegado Danilo Bahiense, Doutor 
Hércules, Doutor Rafael Favatto, 
Engenheiro José Esmeraldo, Euclério 
Sampaio, Janete de Sá, Marcelo Santos, 
Pr. Marcos Mansur, Sergio Majeski e 
Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Há quorum  para abertura da sessão de 
acordo com o painel eletrônico.  

Já temos o registro das presenças dos 
respectivos parlamentares: Capitão Assumção; 
Dary Pagung; Danilo Bahiense; Doutor Hércules, 
que chegou em segundo lugar; deputado Rafael 

Favatto; deputado José Esmeraldo; deputado  
Euclério de Azevedo Sampaio Junior; deputado 
Freitas; deputada Janete de Sá; deputado 
Marcelo Santos, presente; deputado Marcos 
Mansur; deputado e ex-líder da oposição nesta 
Casa, Sergio Majeski; deputado Vandinho Leite e 
deputado Adilson Espindula. 
 Já temos a presença de dezesseis 
parlamentares.  
 Declaro aberta a sessão. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, só queria que V. Ex.ª fizesse justiça. 
O meu número é o número 1 lá em cima, ok? 
Olhe no painel, por gentileza. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Está na minha frente, mas este painel 
falha às vezes. V. Ex.ª é o 02. 
 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Nós 
deixamos. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Freitas e Luciano 
Machado) 
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 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Eu sei. Tenho certeza. Ele tem uma lei 
que o protege. 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o deputado e 
delegado Danilo Bahiense para que possa 
proferir um versículo da Bíblia. 
 Sendo assim, solicito a todos, senhoras e 
senhores que estejam no plenário desta Casa de 
Leis, que se coloquem em posição de respeito. 
 
  (O senhor deputado Danilo 
Bahiense profere Salmos, 119:105) 
 
 

  (Assume a 1.ª secretaria o 
senhor deputado Luciano Machado) 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Obrigado. 
 Dispenso a leitura da ata. 
 Declaro a ata aprovada como lida. 
 Informo as senhoras e aos senhores, 
tanto parlamentares, assessoria, todos vocês 
que nos assistem, qualquer cidadão, que a 
mesma está disponível no site da Assembleia 
Legislativa. 
 Solicito ao deputado Luciano Machado 
que proceda à leitura do Expediente para 
simples despacho. 
 
  (Registra presença o senhor 
deputado Enivaldo dos Anjos) 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

1.Ofício n.º 136/2019, do 
deputado Gandini, justificando ausência à 
Sessão Ordinária do dia 18 de junho de 2019.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
OJAP/76764-100623232619062019-
assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Justificada a ausência. À Secretaria. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
2.Mensagem n.º 012/2019, do 

governador do Estado, solicitando a retirada da 
apreciação da Assembleia Legislativa e 

devolvido ao Poder Executivo, o Projeto de Lei 
Complementar n.º 026/2019, encaminhado por 
meio da Mensagem n.º 
080/2019,  que  institui a Política Estadual 
de  Proteção à Fauna Silvestre e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
MGE/76872-190439536024062019-
assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Ciente. Defiro.  
Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
3.Projeto de Lei n.º 487/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
a gratuidade de passagens nos transportes 
interestaduais para idosos, no âmbito do 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/76843-113500288024062019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Devolva-se ao autor. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
 
4. Projeto de Lei n.º 488/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que obriga 
os concessionários e revendedoras de veículos 
automotores a inserirem no sítio eletrônico e 
aplicativos de smartphones da empresa, os 
procedimentos de “Aviso de Risco” para 
saneamento técnico de risco à saúde e 
segurança dos consumidores e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/76844-113600335124062019-assinado.pdf  

 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Devolva-se ao autor. 
Antes, porém, concedo a palavra ao 

deputado Capitão Assumção. 
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Pela ordem, senhor presidente! Quero recorrer 
à Comissão de Justiça, por gentileza, nos dois 
itens, 3 e 4. 

 (3. Projeto de Lei n.º 487/2019; 
4. Projeto de Lei n.º 488/2019) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Perdoe-me. Cometi um equivoco com 
V. Ex.ª.  

O item 3, a Mesa devolve ao autor. 
 Item 4, publique-se. Após o 

cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, 
às Comissões de Justiça, de Cidadania e de 
Finanças.  

Foi deferido o item 3, que V. Ex.ª está 
recorrendo. 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Exatamente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Defiro.  
À Comissão de Justiça. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Obrigado, senhor presidente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
5. Projeto de Lei n.º 489/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre a inclusão de dados no Registro 
Geral de Identificação emitido pelo Estado, e 
dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/76845-114437539324062019-assinado.pdf  

 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa do Consumidor e de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
6. Projeto de Lei n.º 490/2019, do 

deputado Carlos Von, que dispõe sobre o 
acesso ao programa de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) em instituições de ensino não 
integrantes da rede pública estadual. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/76874-083021097425062019-assinado.pdf  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Devolva-se ao autor.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Segunda parte 

do Expediente sujeita a deliberação. 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Pela 

ordem, senhor presidente. Desculpe, Luciano. 
Quero recorrer à Comissão de Justiça, 

item 6. 
 
 (6. Projeto de Lei n.º 490/2019) 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Já vou despachar, antes de ele 
terminar a leitura. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Obrigado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
7.Indicação n.º 1467/2019, do deputado 

Carlos Von, ao governador do Estado, para 
recapeamento dos pontos mais necessitados, 
recuperação dos acostamentos, e o tapa 
buraco na Rodovia Jones dos Santos Neves, 
em  Guarapari/ES, no sentido Trevo da BR 101 
ao trevo da cabeceira da ponte (ambos os 
sentidos). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76835-105936644824062019-assinado.pdf  

 
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) 

Aprovado. 
Projeto de Lei n.º 490, item 6 da pauta, 

recorreu o autor. 
Defiro. À CCJ. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
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8. Indicação n.º 1468/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para ampliação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU para 
todos os municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76837-112754568324062019-assinado.pdf  
 
 

9. Indicação n.º 1469/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para instalação de lombada eletrônica 
(Radar) na Rua São João, no bairro Itacibá, na 
região da Rodovia ES-080, no município de 
Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76838-113039537524062019-assinado.pdf  
 
 

10. Indicação n.º 1470/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para execução de processo seletivo no 
intuito de encaminhar médicos ao Serviço de 
Verificação de Óbitos – SVO. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
IND/76839-113158178324062019-assinado.pdf  
 

11. Indicação n.º 1471/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para reforço do policiamento ostensivo 
pela Polícia Militar do Estado no Bairro 
Interlagos, no município de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76840-113232162724062019-assinado.pdf  
 

12. Indicação n.º 1472/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para reforçado o policiamento 
ostensivo pela Polícia Militar do Estado no 
Bairro Santa Inês, no município de Vila 
Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76841-113309412824062019-assinado.pdf  
 

13. Indicação n.º 1473/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para  reforçado o policiamento 
ostensivo pela Polícia Militar do Estado no 
Bairro Terra Vermelha, no município de Vila 
Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76842-113422741124062019-assinado.pdf 

 
 
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) 

Aprovadas. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
14. Indicação n.º 1474/2019, do 

deputado  Coronel  Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para instalação de torre 
de telefonia móvel e internet 3G  na 
Comunidade de Retiro, no município de 
Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76846-131801692524062019-assinado.pdf  
 

15.Indicação n.º 1475/2019, do 
deputado  Coronel  Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para instalação de torre 
de telefonia móvel e internet 3G na 
Comunidade de Piracema, no município de 
Afonso Cláudio/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76847-132357005824062019-assinado.pdf  
 

16. Indicação n.º 1476/2019, do 
deputado  Coronel  Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para inclusão da estrada 
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que liga Brejetuba à São Jorge no Programa 
Caminhos do Campo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76848-133647476324062019-assinado.pdf 

17. Indicação n.º 1477/2019, do 
deputado  Coronel  Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para inclusão da estrada 
que liga a comunidade de Retiro à comunidade 
de Beira Rio, no Programa Caminhos do 
Campo, ambas situadas no município de 
Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76849-133913039124062019-assinado.pdf  

18. Indicação nº 1478/2019, do 
deputado  Coronel  Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para instalação de torre 
de telefonia móvel e internet 3G na 
comunidade de Paraju, no  município de 
Domingos Martins/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76850-134212961424062019-assinado.pdf 

 
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) 

Aproveitando o momento, informando 
que agora são 15h04min. 

Aprovadas. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
19. Indicação n.º 1479/2019, do 

deputado Adílson Espíndula, ao governador do 
Estado,  autorizando a utilização e a 
transferência de créditos acumulados de ICMS, 
pelos produtores rurais e empresas 
agropecuárias, nos moldes da Lei nº 11.001 de 
12/06/2019, para incremento ao INVEST/ES, 
instituído pela Lei nº 10.550 de 30/06/2016. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76854-141422012624062019-assinado.pdf  
 

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:  
 
20. Indicação n.º 1480/2019, da 

deputada  Iriny Lopes,  ao  governador do 
Estado,  para construção de barragem na 
localidade de Independência, no município de 
Conceição da Barra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76855-141729044324062019-assinado.pdf  

 
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:  

 
21. Indicação n.º 1481/2019, do 

deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para inclusão da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) como disciplina 
obrigatória nas Escolas do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76856-141851872624062019-assinado.pdf 

 
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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Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
22. Indicação n.º 1482/2019, da 

deputada  Iriny  Lopes, ao governador do 
Estado, para construção de barragem na 
localidade de Braço do Rio, no município de 
Conceição da Barra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76859-144056844324062019-assinado.pdf  
 

23. Indicação n.º 1483/2019, da 
deputada Iriny Lopes, ao governador do 
Estado, para construção de barragem na 
localidade de Rio Preto, no município de 
Conceição da Barra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76860-144346797824062019-assinado.pdf  

 
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) 

Aprovadas. 
Só um minuto, por favor, para registrar a 

presença de Hudson Bocão Leal, que acaba de 
chegar no plenário. 

Próximo item. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
24. Indicação n.º 1484/2019, do 

deputado Euclério Sampaio, ao governador do 
Estado, para que seja instituído o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, 
no município de Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76857-142347638924062019-assinado.pdf  
 
 

25.Indicação nº 1485/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, ao governador do 

Estado, para que seja instituído o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, 
no município de Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76858-143705890624062019-assinado.pdf  

26. Indicação n.º 1486/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, ao governador do 
Estado, para que seja instituído o Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, 
no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76861-144938579824062019-assinado.pdf  

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.  

Aprovadas. 
Uma pausa para registrar a presença do 
deputado Alexandre Quintino. 
Próximo item. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
  
27. Indicação n.º 1487/2019, do 

deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para implantação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, no 
município de Linhares e região. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76866-164939564724062019-assinado.pdf  
 

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.  

Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/76859-144056844324062019-assinado.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/76858-143705890624062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/76858-143705890624062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/76861-144938579824062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/76861-144938579824062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/76866-164939564724062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/76866-164939564724062019-assinado.pdf
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28. Indicação n.º 1488/2019, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para inclusão no Programa Campo 
Digital, as Comunidades Sangalia, Varjão, 
Cachoeira Ataíde e Córrego Araújo, localizadas 
no município de Rio Bananal/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76867-171700240324062019-assinado.pdf  
 

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.  

Aprovada. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Hudson Leal e Torino 
Marques) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
  
29. Indicação n.º 1489/2019,  da 

deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para construção de creche pública na 
Sede do Distrito de Cristal do Norte, município 
de Pedro Canário/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76868-175050307324062019-assinado.pdf  
 

30. Indicação n.º 1490/2019,  da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de telefonia 
móvel e internet 3G para atender as 
Comunidades de Carapina e Assentamento 
Córrego do Engano, no município de Pedro 
Canário/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76869-175137291824062019-assinado.pdf  
 

31.  Indicação n.º 1491/2019,  da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para construção de creche pública no 

Bairro Esplanada, município de Pedro 
Canário/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76870-175220135624062019-assinado.pdf  
 

32. Indicação n.º 1492/2019,  da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para instalação  de  torre 
de  telefonia móvel e internet 3G na localidade 
de Taquaras, no município de Pedro 
Canário/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76871-175257620124062019-assinado.pdf  

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.  

Aprovadas. 
Só um instante, por favor, para registrar 
a presença, que acaba de chegar em 
plenário, o Delegado Lorenzo Pazolini.  
 

(Registra presença o senhor 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
33.Indicação n.º 1493/2019, do 

deputado Carlos Von, ao Governador do 
Estado, para implantação de um Banco de 
Sangue, no município de Guarapari/ES 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76875-090223508025062019-assinado.pdf  
 

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.  

Aprovada. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
  
34.Indicação n.º 1494/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado,  para estabelecer horário especial ao 
servidor público estadual que tenha cônjuge, 
filho ou dependente com deficiência de 
qualquer  natureza e para revogar a exigência 
de compensação de horas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76876-093013292925062019-assinado.pdf  
 
 35. Indicação n.º 14952019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para pavimentação asfáltica na 
Rodovia  ES-313, que interliga a Sede do 
município de Pinheiros ao distrito de São João 
do Sobrado/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76877-093115714925062019-assinado.pdf  
 

36. Indicação n.º 1496/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para reforçado o policiamento 
ostensivo pela Polícia Militar do Estado, no 
município de Boa Esperança/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76878-093255621425062019-assinado.pdf  
 

37. Indicação n.º 1497/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para revitalização asfáltica na Rodovia 
ES-220, que liga o município de Nova Venécia a 
Vila Pavão/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76879-093345496525062019-assinado.pdf  

 
38. Indicação n.º 1498/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de telefone 
móvel e internet no Distrito de São Luís de Boa 
Sorte, situado no município de Afonso 
Cláudio/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76880-093441309225062019-assinado.pdf  
 
 

39. Indicação n.º 1499/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para construção de um trevo na 
Rodovia ES-315 que liga o Distrito de 
Sobradinho, no município de Boa Esperança à 
BR 101, em São Mateus, e na Rodovia ES-130, 
que liga Nova Venécia a Ponto Belo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76881-093524403025062019-assinado.pdf  
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 
 

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.  

Aprovadas todas as indicações do 
Capitão Assumção. 
A Mesa cumprimenta V. Ex.ª por essa 

liderança no plenário, que fez com que as 
indicações pudessem ser aprovadas por 
unanimidade. 

Pergunto ao 1.º Secretário se há mais 
algum Expediente a ser lido. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) -  Não há Expediente a ser lido, 
senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Não havendo mais Expediente a ser 
lido, ouço o deputado Euclério Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) – Pela ordem, senhor presidente! Peço 
inversão da fase das Comunicações após a 
Ordem do Dia. 

 

(Registram presença os senhores 
deputados Carlos Von e Coronel 
Alexandre Quintino) 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PDT) – É regimental.  

Depende de apoiamento do Plenário.  
Os deputados eu aprovam o 

requerimento do deputado Euclério, 
permaneçam como se encontram. 

Aprovado, contra o voto de Miguel. 
Passamos, então, à fase da Ordem do 
Dia, preservada assim a fase das 
Comunicações. 
Discussão única, regime de urgência do 

Projeto de Lei n.º 444/2019, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 110/2019, que 
altera a Lei n.º 9.864, de 26 de junho de 2012, a 
qual dispõe sobre a reformulação do Programa 
de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA no 
Estado, instituído pela Lei nº 8.995, de 
22.9.2008, e dá outras providências. 

Na Comissão de Meio Ambiente o 
deputado Dr. Rafael Favatto Garcia se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria na sessão do dia 18/06.  

Pergunto ao deputado Dr. Rafael Favatto 
se ele está pronto para relatar a matéria. 

 

 (Registra presença o senhor 
deputado Dr. Emílio Mameri) 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DR.  
RAFAEL FAVATTO -  PATRIOTA) – Apto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Está apto? 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DR.  

RAFAEL FAVATTO -  PATRIOTA) – Apto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  V. Ex.ª está com perfil de aptidão.  
Concedo a palavra, então, ao presidente 

da Comissão de Meio Ambiente, deputado Dr. 
Rafael Favatto, para que possa oferecer parecer 
oral à matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DR.  

RAFAEL FAVATTO -  PATRIOTA) – Senhor 
Presidente, após análise da comissão, que 
estudou o projeto, ele visa estender o prazo do 
programa de pagamento de serviços 
ambientais. É um instrumento por meio do qual 
se reconhece o valor econômico dos serviços 
ambientais prestados pela cobertura florestal. 

As alterações propostas visam permitir a 
renovação dos contratos de PSA, por igual 
período, nos casos de atraso na execução das 
ações contratadas, devidamente justificados, 
em razão da ocorrência de fatos excepcionais e/ 
ou imprevisíveis alheios à vontade das partes, 
tais como de eventos extremos, como 
enchentes, secas e outros; e por razoes técnicas, 
administrativas alheias à vontade do 
contratado. 

Então, a Comissão de Meio Ambiente é 
pela aprovação do presente projeto. 

Passo a colher os votos dos deputados 
pertencentes à comissão, após colocá-los em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
Como vota o deputado Vandinho Leite? 

(Pausa) 
Deputado Torino Marques? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Vandinho Leite. (Pausa) 
Com o relator.  

 Deputado Danilo Bahiense? (Pausa) 
Com o relator. 

 Deputado Sergio Majeski? (Pausa) 
Com o relator. 

 Aprovado à unanimidade. 
 Devolvo à Mesa. 
 

(Registra presença o senhor 
deputado  Theodorico Ferraço) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Convoco, neste momento, a Comissão 
de Agricultura, deputada Janete de Sá, que está 
vestida com um traje elegantérrimo, digno de 
registro. A palavra é de V. Ex.ª; a satisfação é de 
todo o Plenário. 
  

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Obrigada, meu 
querido! Vim a caráter para a homenagem que 
ocorrerá hoje em favor de nossa querida 
Cariacica. Nós, que amamos a nossa terra, a 
nossa gente. 

Convoco a Comissão de Agricultura: 
deputado Marcos Garcia, no momento não se 
encontra; deputado Adilson Espindula presente; 
deputado José Esmeraldo presente; deputado 
Alexandre Quintino presente; deputado Torino 
Marques presente; deputada Raquel Lessa, no 
momento não se encontra; deputado Emílio 
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Mameri se encontra; deputado Freitas também 
presente. 

Avoco a matéria para relatar, senhor 
presidente. 

Trata-se do Projeto de Lei n.º 444/2019, 
que altera a Lei n.º 9.864, de 26 de junho de 
2012. E essa alteração trata do seguinte: 

 
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 9.864, 

de 26 de junho de 2012, que dispõe sobre 
a reformulação do Programa de 
Pagamento por Serviços Ambientais – 
PSA no Estado, instituído pela Lei nº 
8.995, de 22.9.2008, e dá outras 
providências, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

Art. 7º (...) 
 
§ 1º (...) 
 
(...) 
 
II - a duração do contrato terá 
prazo mínimo de 1 (um) ano e 
máximo de 5 (cinco) anos, para os 
casos previstos no inciso II do art. 
3º desta Lei, podendo ser 
renovado, nos casos de atrasos na 
execução das ações contratadas, 
devidamente justificados, em 
razão da ocorrência de: 
 
a) superveniência de fatos 
excepcionais e/ou imprevisíveis, 
alheios à vontade das partes, 
decorrentes de eventos extremos 
tais como: enchentes, secas e 
outros; e 
 
b) razões técnico-administrativas 
alheias à vontade do contratado. 
 

III - caberá à SEAMA analisar e 
autorizar a renovação contratual 
de que trata o inciso II do § 1º 
deste artigo. 
(...) 

 

Essa questão veio necessária nessa 
alteração porque vários produtores rurais que 
aderiram ao Programa de Pagamento por 
Serviços Ambientais não tiveram como cumprir 
o combinado com o Estado em decorrência de 

problemas climáticos. Tivemos um problema 
sério em 2013, com enchentes volumosas em 
nosso estado, e de 2014 a 2017 tivemos uma 
estiagem prolongada e severa, não dando para 
esses produtores cumprirem os requisitos e o 
que estava pré-acordado para que pudessem 
continuar recebendo, por parte do programa, e 
fazendo serviços ambientais. 

Então, nesse sentido, como forma de ser 
justo, o Governo do Estado altera a lei para que 
esses produtores retomem suas atividades no 
programa, tendo em vista que o próprio 
programa impede a renovação por não 
cumprimento de determinadas cláusulas. Por 
isso essa matéria se faz necessária e vamos 
relatar favoravelmente, em decorrência da 
necessidade e da importância do PSA – 
Programa de Serviços Ambientais, que tem 
adesão de muitos produtores capixabas. 

Submetemos a matéria à discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

 
   (Registra presença o senhor 
deputado Marcos Garcia) 
 
 Como vota o deputado Adilson 
Espindula? (Pausa) 

Com a relatora. 
 Deputado Marcos Garcia, que adentrou 
ao plenário? (Pausa) 

Com a relatora.  
 Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 

Com a relatora. 
 Deputado Alexandre Quintino? (Pausa) 

Com a relatora.  
 Deputado Torino Marques? (Pausa) 

Com a relatora.  
 Deputado Emílio Mameri? (Pausa) 

Também acompanha, deputado? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Com a relatora.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Obrigada, deputado.  
 Deputado Freitas? (Pausa) 

Também na mesma linha, com a 
relatora.  
 Senhor presidente, matéria aprovada por 
unanimidade. 
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Devolvo à Mesa para votação em 
Plenário. 

 
  (Registra presença o senhor 
deputado Gandini) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Matéria em discussão. (Pausa) 
 Não havendo orador inscrito, encerrada 
a discussão.  
 Passamos à votação. Os deputados que 
aprovam, permaneçam como se encontram...  
 Antes, porém, quero comunicar ao 
Plenário que a partir deste momento até às 
23h59min de quarta-feira, o deputado Dary 
Pagung está exercendo a função de líder do 
Governo. Tendo, inclusive, a obrigatoriedade de 
ficar aqui até às 21h cumprindo esse horário, 
que é a função do líder do Governo.  
 Os deputados que aprovam, 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa)  
 Aprovado.  
 À Secretária para extração dos 
autógrafos.  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Pela ordem, deputado Favatto.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Já foi votado, mas gostaria de 
ratificar o nosso voto favorável à matéria pelos 
produtores rurais e pelos plantadores de 
árvores, de florestas do nosso estado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Já me ligaram agradecendo a V. Ex.ª. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Senhor presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Pela ordem The Captain Assumção.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Por 

orientação do deputado Torino Marques, a 
bancada do PSL também votou SIM.  

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Favorável à matéria! 

Senhor presidente, gostaria de fazer uma 
justificativa de voto, rapidamente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Gostaria ou você quer? 
 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Quero, se o senhor me permitir. 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Concedo a palavra a V. Ex.ª. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – O 

cenário atual dos produtores deste Projeto n.º 
444 é muito importante. O cenário atual dos 
produtores rurais realmente não é dos mais 
favoráveis. A crise hídrica vivenciada, as dívidas 
acumuladas, as tratativas para refinanciamento 
sufocam e muito os nossos agricultores.  

O momento é oportuno para dilação 
desses prazos, mas não deixo de compartilhar 
aqui a necessidade de criarmos critérios 
melhores para fiscalização do projeto ou dos 
projetos no Reflorestar. Isso vai trazer maior 
transparência nos projetos e também nos 
investimentos feitos pelos beneficiários. E dar 
também efetividade ao reflorestamento que 
ajudará a afastar de vez os riscos de novas crises 
hídricas num futuro próximo.  

Obrigado pelas palavras aqui, meu 
querido presidente Marcelo Santos, Marcelo 
Cariacica Santos.  

 
O SR. DARY PAGUNG – (Sem partido) – 

Senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Com a palavra o líder do Governo, 
deputado Dary Pagung. 

 
 
O SR. DARY PAGUNG – (Sem partido) – 

Senhor presidente, primeiro quero aqui 
agradecer a todos os deputados que, de forma 
unânime, votaram nesse projeto de lei do 
governador Renato Casagrande, de suma 
importância para os produtores rurais, 
principalmente àqueles produtores que 
passaram um problema danado entre 2013 e 
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2014, com muita chuva, mas, depois, teve muita 
falta de água, falta de chuva no Espírito Santo.  

Esse projeto, que dá mais cinco anos de 
prolongamento dos contratos, dos serviços de 
pagamentos ambientais, e que tive a honra, 
ainda no mandato passado, de ter aprovado 
nesta Casa, junto a deputada Janete e a tantos 
outros deputados, é muito importante. 

Quero aqui primeiro agradecer aos 
deputados e às deputadas que votaram, de 
forma unânime, o projeto de lei. E também a 
sensibilidade do governador Renato Casagrande 
por trazer a esta Casa um projeto importante 
para os produtores rurais.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Obrigado, deputado Dary.  
O deputado Dary informa que hoje à 

noite está patrocinando um jantar, para os 
deputados que quisessem, às 21h, na Lareira 
Portuguesa.  

Com a palavra a deputada Janete de Sá.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Na 

minha relatoria, esqueci-me de falar - e como 
tem vários produtores rurais nos assistindo, 
tendo em vista que sabiam que essa matéria 
seria deliberada hoje - que, fazendo justiça ao 
que falamos aqui, o governador estende para 
todos os contratos celebrados a partir do ano de 
2013, exatamente para pegar os problemas das 
enchentes e da estiagem prolongada. Então, 
fazendo justiça, ele está estendendo. Então, 
fiquem todos sabendo disso: os produtores que 
se interessem em estar no programa, que é 
muito importante para a agricultura, que a 
produção de água é você estar fazendo 
replantio nos topos de morro para evitar que a 
água escorra, vá para os rios e a gente perca 
essa água, da entrada dela no subsolo, de ela 
entrar no subsolo e também a proteção das 
nascentes. 
 O programa, ele visa isto: proteger 
nascentes e produzir a água. Muito importante 
para todos nós que sempre defendemos nesta 
Casa que o produtor não pode ser penalizado 
com cobrança de água, porque é ele quem 
produz a água.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Terminada assim a fase da Ordem do 
Dia, passamos, conforme inversão da pauta 

solicitada pelo deputado Euclério de Azevedo 
Sampaio Júnior, à fase das Comunicações. 
Antes, porém, eu ouço o deputado Alexandre 
Xambinho. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 
– Obrigado, senhor presidente. Gostaria de 
registrar a presença do vereador Pablo Renan, 
Dericão e do vereador Fernando, de Pinheiros, 
que hoje estiveram presentes no nosso 
gabinete. Estão hoje visitando a Assembleia 
Legislativa, estão aqui acompanhando a sessão.  
 Fizeram uma importante solicitação no 
nosso gabinete: a estadualização da rodovia 
municipal que liga Pinheiros a Pedro Canário, 
que passa ali pela Placas do Brasil. Uma rodovia 
importante para os municípios de Pinheiros e de 
Pedro Canário.  
 E vamos estar entrando com esse 
projeto de lei atendendo os anseios dos 
municípios de Pinheiros e de Pedro Canário, 
com a palavra e junto com nosso amigo 
deputado Freitas, que vai acompanhar a gente e 
assinar esse projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Com a palavra bigode grosso, Freitas. É 
o último inscrito para que nós possamos entrar 
na fase das Comunicações. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Muito obrigado 
pelo bigode grosso, senhor presidente. 
Agradecer ao meu nobre irmão, Xambinho. 
Você me representa, irmão. Onde você estiver, 
você me representa. Conta comigo.  
 E registrar, senhor presidente, a 
presença da visita dos diretores da Cesan, 
senhor presidente Cael, Paulo Júnior, nosso 
eterno amigo, companheiro. Gostaria que V. 
Ex.ª saudasse os diretores e vossos amigos 
também.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – A Mesa abraça, cumprimenta Paulo 
Júnior, nosso subchefe da Casa Civil no Governo 
anterior de doutor Renato Casagrande, também 
o Cael, diretor-presidente da Cesan. A Mesa 
cumprimenta e parabeniza pelo trabalho. 
 Passamos então à fase das 
Comunicações para que nós possamos... 
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 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Pela 
ordem, senhor presidente, antes de entrar na 
fase das Comunicações. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Muito breve. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Porque a 
gente tem um propósito aqui de não 
interrompê-la. Eu gostaria também de registrar 
a presença de uma equipe grande de Ibiraçu. 
Nós estamos com o vice-prefeito Zé Luiz, que se 
encontra na sala ao lado, com os vereadores Zé 
Pignaton, Jorge Mattiuzzi e Vanderlei. Eles 
vieram em diversas demandas aqui na capital 
importantes para o município de Ibiraçu. Três 
vereadores junto com outros colegas nossos lá 
do município como Vertinho, como Maxuel e 
tantos outros que trabalham incansavelmente 
pelo crescimento e pelo fortalecimento daquele 
município que hoje tem à frente da 
administração o nosso querido prefeito Duda 
Marozzi.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Muito obrigado. Cumprimento 
também, a Mesa abraça e agradece a presença 
dos mesmos. É uma honra tê-los aqui conosco.  

Concedo a palavra ao deputado Hércules 
Silveira, decano nesta Casa pelo fator idade.  

Se ele quiser contrapor a minha 
manifestação, que utilize a tribuna da 
Assembleia e informe quem é que o vence no 
fator idade aqui no plenário. Segundo 
informações da assessoria da Mesa, V. Ex.ª fez o 
parto da Princesa Isabel.  

Com a palavra o deputado Hércules 
Silveira.  

Informo que nós estaremos mantendo, 
preservando a fase das Comunicações até a fala 
do Delegado Danilo Bahiense. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente, prezados colegas deputados 
e deputadas, eu peço ao deputado Mansur que 
deixe um pouquinho ali o Luciano para não 
atrapalhar a minha apresentação. O deputado 
Mansur, ele está atrapalhando ali a minha 
apresentação. Agora já deixou o Luciano em 
paz. 
 Eu quero registar que hoje nós tivemos 
na Comissão de Saúde, com o deputado Emílio 
Mameri e o deputado Hudson Leal, a visita de 

Estela Barth, Beatriz Xavier e da doutora Valéria 
Cristo, que falaram sobre uma doença 
complicada, a fibromialgia, que é uma doença 
que acomete mais de duzentas mil pessoas no 
Espírito Santo. 
 E uma dificuldade que nós vimos, que 
nós questionamos, tanto eu quanto o Dr. Emílio 
e o doutor Hudson, é o diagnóstico. Esse 
diagnóstico, se não for feita uma história clínica 
muito boa, o médico ter paciência e ter tempo 
para fazer um questionamento, um 
questionário, uma série de perguntas ao 
paciente, não se faz o diagnóstico e fica difícil. 
Sem o diagnóstico, você não tem tratamento, 
você não faz tratamento.   

Então nós recebemos a doutora Valéria, 
que é muito conhecida do Dr. Emílio do Hospital 
das Clínicas, lá do Hucam, e é muito importante, 
e fizemos um compromisso com eles para que 
eles possam levar à Secretaria de Saúde todas as 
necessidades desse grupo que tem sofrido 
muito. Essa doença é uma doença que a pessoa 
tem uma série de complicações, uma série de 
efeitos colaterais. Uma pobre coitada quer 
engravidar e não pode engravidar porque a 
medicação poderá trazer alguma alteração na 
criança, que poderá chegar a nascer com defeito 
congênito. 

Então nós recebemos essas pessoas e 
fizemos o compromisso, na Comissão de Saúde, 
de levar o seu pleito até o secretário estadual.  

Quero lembrar também que sexta-feira, 
deputado Ferraço e deputado José Esmeraldo, 
nós estaremos recebendo aqui, às nove da 
manhã, o secretário Nésio, para fazer a primeira 
prestação de contas do primeiro quadrimestre 
deste ano. É uma oportunidade boa. V. Ex.ª 
mesmo, que trouxe alguns vereadores de 
Itapemirim aqui, de eles virem aqui questionar 
essas coisas que estão ocorrendo e que a 
Comissão de Saúde não toma partido de 
ninguém, de lado nenhum. Nosso lado é o lado 
da saúde. 

O secretário estar aqui é uma 
oportunidade boa de o pessoal vir aqui e 
colocar. No momento em que a Mesa vai falar... 
O secretário faz a prestação de contas, a Mesa 
fala, o Ministério Público estará presente – com 
certeza doutora Inês estará aqui – e depois a 
gente abre para a fala do público. Cada um pode 
falar o que achar de direito. Teremos aqui o 
Conselho Estadual de Saúde e também os 
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usuários aqui para questionar alguma coisa com 
relação à saúde pública do Estado. 

Quero pedir, nesse minuto que me resta, 
senhor presidente, um minuto de silêncio pelo 
falecimento da senhora Dalila Silva Laiber, que 
faleceu no último sábado, dia 22. Transmita os 
nossos profundos votos de pesar para a sua filha 
Darlinda Laiber e seus demais familiares. Então, 
dentro do meu tempo mesmo eu peço um 
minuto de silêncio pelo falecimento da senhora 
Dalila Silva Laiber. 

 
(A Casa presta a homenagem) 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Obrigado! 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente, obrigado a V. Ex.ª e obrigado 
a todos que nesse minuto de respeito fez um 
minuto de silêncio.  
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Obrigado, deputado Hércules Silveira. 
Bonito o seu broche do Brasil.  
 Agora passamos para o próximo, na fase 
das Comunicações, Engenheiro José Rocha 
Esmeraldo. Esmeraldo José Rocha? José Rocha 
Esmeraldo. 

Agora são três horas e trinta e um 
minutos. Muito obrigado pela audiência, você 
que está em casa e que nos dá essa audiência 
maravilhosa em todo o Espírito Santo. Vinte e 
oito graus na capital do Espírito Santo. Boa 
tarde para você!  

 

  (Registra presença o senhor 
deputado Renzo Vasconcelos) 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(MDB) – Senhor presidente, senhores 
deputados, deputadas, aqueles que nos 
assistem através da TV Assembleia e TV 
Educativa, volto, senhor presidente, a esta 
tribuna para continuar repercutindo a eleição 
do Diretório Regional do MDB, que será no 
domingo. São duas chapas, a chapa do 
Marcelino e a chapa do Lelo Coimbra, e nós 
queremos essa disputa democrática, uma 
eleição que realmente vai dar o norte ao MDB.  

Eu queria também parabenizar o 
brilhante Vitor, do A Gazeta, que fez uma 
matéria na Praça Oito, muito bem redigida, e 
pegou lá de trás, do início, da época do Governo 
Paulo Hartung. E eu não estou criticando 

ninguém. O Governo Paulo Hartung ajudou o 
Lelo a ganhar a eleição para presidente do 
Diretório Regional. Agora é a vez do Marcelino. 
As chapas já foram registradas, todos sabem. 
Existem algumas fake news, pessoas maldosas, 
pessoas inescrupulosas, pessoas 
antirrepublicanas que procuram semear a 
desordem, a descrença, mas, todos nós, do 
MDB, somos vacinados. Esse tipo de gente 
existe em tudo quanto é lugar, principalmente 
nas redes sociais. 

Hoje mesmo eu ouvi a fala de um 
prefeito, prefeito que eu chamo prefeito 
pangaré, lá da região Norte, lá de Colatina, que 
saiu do MDB pelas portas dos fundos. Eu, 
inclusive, tive a infelicidade de ajudar esse cara 
a ganhar a eleição para prefeito de Colatina e 
hoje o indivíduo, um tal de Meneguelli – não sei 
nem se ele tem nome –, esse cara, hoje está 
dando uma declaração. Se o MDB fosse tão bom 
do jeito que ele fala, ele não tinha saído, estava 
aqui. Então, é o tipo do cara mentiroso e eu não 
gosto de mentiroso. Eu estou fazendo essa fala, 
estou doido que ele responda que aí eu vou 
fazer uma descrição boa sobre ele, porque eu 
conheço bem a origem e conheço os fatos.  

Por isso, senhor presidente, sinto-me 
muito à vontade para falar a respeito dessa 
eleição do regional, que muita gente achava que 
não ia ter. Vai ter a eleição para o regional. As 
chapas foram registradas. E não tenho nada a 
falar do lado de lá, muito pelo contrário. Nós 
estivemos na segunda-feira, e houve ali uma 
democracia. Todos da chapa do Lelo, como 
também da nossa chapa, do Marcelino, a gente 
conversou de forma republicana. E é isso o que 
gente quer. Nós queremos disputar a eleição. É 
um direito que assiste ao MDB disputar a 
eleição.   

Precisamos agora, sim, e eu quero falar 
aqui em alto e bom som que o local não é 
adequado, aquele local pode ter problemas. Por 
isso fizemos o pedido ao Lelo e ele disse que ia 
ver, e realmente está vendo, e por isso somos 
agradecidos, para que a eleição seja na Câmara 
Municipal de Vitória. É um local adequado, 
ideal, é um local seguro e não na sede do MDB, 
do Diretório Regional. Ali é um local 
extremamente difícil de acesso, inclusive, com 
uma péssima acessibilidade, às vezes os 
elevadores não funcionam. 
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E nós queremos uma festa. Ganhará 
aquele que tiver mais voto. O que tiver mais 
voto ganha, o que tiver mais voto leva. É isso o 
que nós queremos, é esse trabalho, essa luta, 
que nós já vemos aqui há muito tempo. E temos 
certeza de que vamos sair vitoriosos, não tenho 
dúvida. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Fase das Comunicações na Assembleia 
Legislativa. 

Agora, com a palavra, ele que passeia 
cedinho com os seus animais, seus cachorros, 
são três, meu amigo do PSL, líder da bancada 
nesta Casa de Leis, Capitão Assumção. 

Boa tarde a V. Ex.ª. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Boa 
tarde, nobre presidente, deputado Torino 
Marques, que nos solicitou neste projeto que foi 
encaminhado pelo Governo... 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – 444. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Para que nós nos posicionássemos a favor. E nós 
entendemos que era importante para o nosso 
agricultor e votamos, toda a bancada, com o 
Governo porque era favorável ao agricultor e 
isso é importante. A gente tem o compromisso... 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Muito obrigado, Capitão. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Nós 
parlamentares temos o compromisso com os 
capixabas, com o que é melhor para o povo 
capixaba. Nós fazemos aqui um trabalho 
consciente, maduro e porque é o melhor para 
toda a gente aqui do Espírito Santo. 
 Mas, senhor presidente, quero fazer uma 
lembrança aqui, porque a gente sabe do 
empenho das polícias, mesmo estando neste 
total desalento voltado para a segurança 
pública.  

Nós temos assistido, assim, a dificuldade 
que é ser um policial em terras capixabas, 
convivendo com o pior salário e mesmo assim 
tendo que dar respostas constantemente, 
mensalmente ao Governo do Estado, com toda 
a sorte de intempéries ruins. E, desta forma, até 

venho enaltecer o trabalho investigativo da 
Polícia Civil.  

E, quero relembrar aqui - se Luciano 
puder colocar a imagem da jovem Kethelen 
Costa Sampaio - esta jovem não pode ficar no 
esquecimento. Mas, senhoras e senhores que 
nos assistem, essa jovem aqui - pode deixar 
mostrando a imagem, por favor - a Kethelen 
teve a vida ceifada no momento em que ela ia 
com sua madrinha comprar mantimentos. 
Destes mantimentos eles iam fazer marmitex 
para sobreviver.  

Dezesseis anos. Os bandidos entraram 
para assaltar um pequeno supermercado e 
deram um tiro nela, nas costas desta jovem, na 
cabeça desta jovem. Teve a vida perdida, 
ceifada por causa de larápios que foram roubar 
meia dúzia de reais ali dentro.  

Por favor! Um aparte ao deputado 
Mansur. 
 

O Sr. Pr. Marcos Mansur – (PSDB) – Um 
aparte, bem rápido, deputado Assumção.  

V. Ex.ª está de parabéns por abordar 
estes temas importantes da nossa segurança, ou 
da nossa insegurança, depende do ponto de 
vista.  

Eu queria destacar aqui também, que V. 
Ex.ª pudesse nos ajudar em relação à morte, ao 
assassinato brutal, covarde, que acometeu o 
pastor Fernando, na Serra, no domingo agora. 
Estava se preparando para o culto e, 
brutalmente, covardemente foi assassinado 
pelas costas, aqui também no município da 
Serra.  

Queria que V. Ex.ª pudesse também 
comprar essa briga juntamente conosco para 
que a justiça seja feita. Muito Obrigado. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Com certeza. Muito obrigado, nobre deputado 
pastor Mansur.  

Passo um aparte agora para o doutor 
Danilo, deputado doutor Danilo. 

 
O Sr. Delegado Danilo Bahiense – (PSL) – 

Capitão, gostaria de parabenizá-lo pelo 
pronunciamento. Mas é bom que se façam dois 
registros: O primeiro, que esse crime está sendo 
investigado pela Divisão de Repressão aos 
Crimes contra o Patrimônio sob a presidência do 
doutor delegado Fabiano Rosa. E nós não temos 
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dúvidas que ele chegará à autoria desse crime, 
porque é um delegado muito competente. Mas 
é bom fazer também um segundo registro, que 
esse crime, lamentavelmente, não entra na 
estatística de homicídio. 
  
 
            O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Homicídios! É um absurdo um trem desses! 
 
           O Sr. Delegado Danilo Bahiense – (PSL) – 
É um registro que, embora essa moça tenha 
falecido por disparo de arma de fogo, esse crime 
não entra na estatística de homicídios e sim de 
latrocínio. 
            O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – E 
também venho complementar, nobre deputado 
doutor Danilo que preside a Comissão de 
Segurança, nós já tínhamos conversado 
anteriormente, que nós estaremos fazendo uma 
visita à madrinha da Kethelen. Porque tem 
coisas no trabalho da Polícia que não pode ser 
ostensivo para que cheguemos ao fim das 
apurações. Mas, a madrinha dela não está 
conseguindo nem dormir direito, por causa 
dessa situação. Perdeu a companheira dela - 
uma jovem de dezesseis anos - para o crime. O 
crime tirou a vida dessa jovem promissora que 
cuidava de três filhos menores, enquanto a mãe 
ia trabalhar. Então, essa visita para nós, 
principalmente V. Ex.ª que preside a Comissão 
de Segurança, vai ser de fundamental 
importância. 
 
            O Sr. Delegado Danilo Bahiense – (PSL) – 
Isso, Capitão. Amanhã, estaremos à disposição. 
Juntamente com V. Ex.ª iremos até a residência 
dos familiares para fazer essa visita e confortar 
um pouco aquela família. Hoje não será 
possível, tendo em vista a nossa audiência 
pública em Aracruz. 
  
            O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Isso 
é fundamental, porque como eu tinha falado 
aqui no início, quando morre alguém que tem 
raízes, celebridades, pessoas importantes, 
figuras políticas renomadas, todo mundo vai 
querer buscar o assassino. Mas essa jovem aí, 
essa jovem de dezesseis anos que cuidava de 
três irmãos menores, que ajudava a mãe, 
ajudava o pai, ajudava a madrinha... Nós temos 
que localizar esses bandidos. Esses bandidos 

não podem continuar imperando, 
principalmente porque vão fazer novos crimes. 
Tem que ser tirado de circulação. 
             Esse é o nosso registro, senhor 
presidente. É fundamental que a gente mostre 
para a sociedade a preocupação que nós temos 
com todos aqueles que são vítimas desses ratos.  
            Muito obrigado, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) – Muito obrigado, deputado Capitão 
Assumção. 
            Com a palavra agora o deputado Rafael 
Favatto. Parabéns pelo Projeto n.º 444. Quero 
parabenizá-lo aqui, de antemão. 
            Agora são três horas e quarenta e três 
minutos. Muito obrigado por sua sintonia.  
             Deputado Vandinho Leite ali, pensativo... 
Isso é muito bom, hein! Uma boa tarde para V. 
Ex.ª, não tinha visto o senhor, ainda. 
 
             O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente deputado 
Torino Marques, demais deputados presentes, 
deputadas, deputado Coronel Alexandre 
Quintino, sempre presente, hoje, vou voltar a 
falar aqui do mesmo assunto de ontem. Foi 
veiculado em jornal de grande circulação aqui: - 
gostaria que fosse focalizado melhor aqui - 
Dengue bate recorde dos últimos 6 anos.  
              Ontem eu falei aqui, fizeram uma 
matéria no jornal. Mas a gente ainda acha 
pouco, devemos falar mais! Foram vinte mortes 
este ano, delegado Danilo Bahiense, aqui no 
Espírito Santo, por causa da dengue. Um 
mosquito ocasionou vinte mortes no estado do 
Espírito Santo, este ano, aqui, por causa da 
dengue.  
               Desde 2013, desde 2013 não ocorria 
tantos casos de dengue no estado do Espírito 
Santo. O Espírito Santo teve mais de quarenta e 
nove mil casos no primeiro semestre. É o maior 
número registrado no mesmo período dos 
últimos seis anos. 2019 perde apenas para o ano 
de 2013, quando foram registrados oitenta e 
três mil confirmações da doença e sessenta e 
dois mil casos só no primeiro trimestre, quando 
circularam os quatro sorotipos da doença, ou 
seja, as variações dos vírus: dengue tipos 1, 2, 3 
e 4, naquele ano. O registro da doença 
aumentou em 2019 quinhentos e sessenta e 
dois por cento, se comparado ao mesmo 
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período do ano de 2018, quando foram 
registrados sete mil e quatrocentos casos – no 
ano todo de 2018.  

No ano de 2019, mais de quarenta e 
nove mil casos. Só o município de Serra já 
registrou mais de doze mil casos da doença este 
ano – doze mil, trezentos e noventa e um casos 
de dengue este ano. Por isso falamos que temos 
uma nova população susceptível. O calor, a 
chuva e a circulação do sorotipo tipo 2 da 
doença, que não era registrado aqui no estado 
há oito anos, contribuíram para o aumento das 
ocorrências. 

Também as pessoas que não tiveram a 
doença tipo 2, quando ela circulou no estado, 
são susceptíveis à doença. O pico da doença foi 
em abril, com mais de dez mil casos registrados. 
A tendência agora, no período do inverno, é 
diminuir o número de casos da doença, porém o 
inverno não vai ser um inverno rigoroso como 
no último ano, vai ser um inverno um pouco 
acalorado. Tivemos um fim de semana de chuva, 
e hoje já tem o sol aí na cidade. Isso faz com que 
as larvas do mosquito, o ovo, se eclodam e 
venham a ter as larvas, que serão os futuros 
mosquitos. 

Por isso é importante combater o foco 
da doença, o acúmulo de água onde tem locais 
propícios para a criação do mosquito 
transmissor da doença, como: as latas, 
embalagens, copos plásticos, tampinhas de 
refrigerante, pneus velhos, vasinhos de plantas, 
jarros de flores, garrafas, caixas d'água, 
tambores, latões, cisternas, sacos plásticos, 
lixeiras, entre outros; manter a caixa d’água 
tampada; remover as folhas, galhos e tudo que 
possa impedir a passagem e a procriação do 
mosquito; encher de areia até a borda os vasos 
de plantas; entregar os seus pneus velhos ao 
serviço de limpeza urbana; colocar o lixo nas 
sacolas plásticas; e ficar atento aos sintomas da 
doença: febre alta, de início súbito, mais forte; 
dor de cabeça; mais dor atrás dos olhos, que 
piora com o movimento dos mesmos; a perda 
do paladar e do apetite.  

E vale ressaltar aqui que, na região da 
Grande Vitória: Vila Velha teve três casos de 
mortes; Vitória, quatro casos; Serra, seis casos; 
e Cariacica foi o menor índice da doença neste 
ano, novecentos casos registrados, porém 
nenhuma morte. Então, nós temos aqui que 
registrar que o município de Cariacica está 

fazendo um bom trabalho para combater a 
dengue. Enquanto na região toda vizinha: Serra, 
doze mil casos; Vitória, quatro mil casos; Vila 
Velha, mais de quatro mil casos e três mortes; o 
município de Cariacica teve apenas novecentos 
casos e nenhuma morte no município de 
Cariacica. Então, parabenizar o prefeito Juninho 
pelo trabalho de combate ao mosquito da 
dengue e aos moradores de Cariacica, que 
fazem esse combate também ao mosquito da 
dengue no seu município. Parabéns! 

 
 
 (Registra presença o senhor 

deputado Erick Musso) 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Obrigado, deputado Rafael Favatto! 
Agora com a palavra o deputado Sergio 

Majeski.  
Faltam onze minutos para as quatro da 

tarde na Assembleia Legislativa e faltam hoje 
cento e oitenta e nove dias para o fim de 2019. 
Obrigado pela sua audiência! 

 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 

cumprimentos à Mesa, aos colegas que se 
fazem presentes no plenário, aos funcionários 
da Casa, àqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia e aos que nos visitam hoje nas 
galerias! 

Hoje, dia 25 de junho, completam cinco 
anos da assinatura do Plano Nacional de 
Educação. Para aqueles que não sabem, eu já 
falei várias vezes sobre isso aqui: o Plano 
Nacional de Educação é uma lei em que 
constam vinte metas com estratégias daquilo 
que deveria ser feito para melhorar a qualidade 
da educação desde a educação infantil  com 
estratégias daquilo que deveria ser feito para 
melhorar a qualidade da educação desde a 
educação infantil até o ensino superior, do ano 
de 2014 até o ano de 2024. O primeiro Plano 
Nacional de Educação foi criado em 1990 e 
terminou em 2010. Ficamos quatro anos sem 
planos de educação, porque quatro anos o 
plano rodou no Congresso Nacional, só sendo 
assinado em junho de 2014.  

Em 2015, depois de 2014, havia um ano 
para que estados e municípios fizessem os seus 
planos estaduais e os planos municipais. 
Passados cinco anos do início do Plano Nacional 
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de Educação e quatro anos dos planos estaduais 
e municipais de educação, não temos nada para 
comemorar. Já se foi metade do tempo, e os 
avanços para as vinte estratégias são pífios. Em 
alguns, tivemos, inclusive, retrocesso, caso do 
Espírito Santo na questão da universalização do 
ensino para o ensino médio.  

Nos últimos quatro anos, aumentou em 
cinquenta por cento o número de alunos em 
idade escolar para o ensino médio fora da 
escola, aqui, no estado. E não se nota esforço 
significativo, nem do Governo Federal nem da 
maioria dos Governos dos Estados e dos 
municípios, para o cumprimento das metas, e 
nisso incluo o Espírito Santo.  

É curioso que, no ano passado, na 
eleição de 2018, nem nos debates para a 
Presidência da República nem nos debates para 
o Governo Estadual, a educação não ganhou 
prioridade.  

Hoje, se a gente fosse cobrar o que é que 
o presidente da República se comprometeu em 
termos de educação, não há, não houve 
compromisso. Quais os compromissos efetivos 
assumidos pelo Governo Estadual? Também 
não.   

Então, já está mais do que provado que a 
educação é o grande caminho para a resolução 
dos graves problemas que afetam a sociedade: 
desemprego, fome, avanço tecnológico, 
diminuição da desigualdade social, e por aí vai. 
E, mesmo assim, não há um compromisso 
efetivo.  

Hoje, na questão, por exemplo, de 
proficiência, que é aquilo que os alunos 
deveriam saber para cada etapa, é lastimável. 
No caso do ensino médio, para cada cem alunos 
que saem do ensino médio, apenas dez têm 
proficiência suficiente em Matemática, por 
exemplo. No ensino fundamental, a situação é 
um pouquinho melhor, mas não chega a trinta 
por cento o número de alunos com proficiência 
satisfatória em Língua Portuguesa e em 
Matemática. E nem estamos falando nas outras 
áreas de conhecimento.  

 A questão da qualificação e da 
valorização do professor passa longe de ser 
atingida. O Plano Nacional de Educação prevê 
que até o sexto ano de vigência, quer dizer, até 
o ano de 2021, a média salarial dos professores 
seja a mesma média salarial de profissionais 
com a mesma formação. Hoje, a média de 

salário de professores não chega a setenta por 
cento do que é a média de profissionais com a 
mesma formação.  

A questão da infraestrutura das escolas 
continua, em alguns pontos, o que beira o 
absurdo.  

Então, não temos o que comemorar no 
quinto ano de vigência do Plano Nacional de 
Educação. E é impressionante como o Poder 
Legislativo, tanto Federal quanto Estadual, 
assim como o Poder Executivo, continuam 
fazendo de conta que isso não é problema. Nós 
continuamos com lutas, com discussões, as mais 
patéticas possíveis, quando se vê a problemática 
da educação e a pouca evolução que tivemos. E 
aí se discute ideologia nas escolas, se discute 
escola sem partido, se discute não sei mais o 
quê. Nada, nada, nada disso faz aumentar em 
um por cento, pelo menos, a qualidade da 
educação no país. Então, é lastimável.  

Fica aqui nosso alerta, e é 
responsabilidade daqueles, também, que nos 
ouve, porque a educação de um país é 
responsabilidade do Estado, da família e da 
sociedade.  

Muito obrigado, presidente.  
 
 (Registra presença a senhora 

deputada Raquel Lessa) 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – De nada, Sergio Majeski.  
Com a palavra, agora, deputado 

Vandinho Leite.  
Faltam cinco para as quatro.  
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Senhor presidente, senhores deputados, 
senhoras deputadas, público que nos assiste 
através das galerias e também da TV 
Assembleia: boa tarde a todos! 

Subo, mais uma vez, à tribuna desta Casa 
para dar continuidade à luta diária contra os 
desmandos da EDP Escelsa. É verdade que, hoje, 
admitindo que eles, pelo menos, agora, 
começaram a admitir os erros. Então, eu vim 
falar sobre esse ponto hoje aqui, que é 
importante, e o contexto é em cima da Tarifa 
Social.  

A Tarifa Social eu já vinha denunciando 
aqui por diversas vezes que tinha pessoas que 
tinham direito e estavam pagando mais caro, 
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que duzentas e setenta mil famílias, segundo o 
próprio presidente da EDP, que esteve aqui 
nesta Casa, têm direito à Tarifa Social, mas 
apenas oitenta mil efetivamente recebem o 
benefício. Então, fiz várias denúncias nesse 
sentido.  

Hoje, tem chegado aqui muitas 
denúncias, inclusive ao nosso Procon, o Procon 
Assembleia, e a EDP começou a corrigir 
parcialmente. Parcialmente, ainda de forma 
embrionária os seus erros.  

Mas, com relação à Tarifa Social, eu fiz 
um projeto de lei, protocolei e está em trâmite 
nesta Casa, para que a empresa fosse obrigada a 
colocar na conta de energia, que ela informe às 
pessoas que possivelmente têm direito. Ela não 
fez exatamente dessa forma, mas já colocou 
uma publicidade, que está aqui também no 
telão, falando sobre a Tarifa Social e dizendo 
que quem tem benefícios de programas sociais 
do Governo e está inscrito no CadÚnico é para 
procurar uma das agências de atendimento da 
EDP. Já é um avanço. 

 
(É exibida a imagem) 
 

Mas o que me chama mais a atenção - e 
aí gostaria de pedir aqui aos deputados para 
que pudessem tentar entender essa reflexão, 
até para que cada um possa levar para as suas 
bases essa discussão - as denúncias que têm 
chegado aqui a esta Casa, e o Procon da 
Assembleia tem atuado muito em parceria com 
a Frente Parlamentar de Combate às Altas 
Tarifas de Energia deste estado, a EDP começou 
a enviar cartas às pessoas que vieram aqui 
denunciar que possuem o benefício, mas a 
empresa não estava dando os benefícios da 
Tarifa Social. A EDP, deputada Janete, começou 
a enviar cartas aos moradores mudando a tarifa 
de residencial para tarifa social, depois das 
denúncias que começamos a fazer nesta Casa, 
deputado Rafael.  

É claro que muito provavelmente eles 
estão fazendo isso somente para as pessoas que 
estão vindo até aqui, à Assembleia, ou 
participando das nossas reuniões, que estamos 
fazendo nas comunidades. Mas é importante 
que todos possam divulgar isso.  

A conta de energia diminui de quarenta a 
sessenta por cento para quem tem esse 
benefício da Tarifa Social. E é importante 

porque as pessoas que mais precisam, 
infelizmente, são aquelas menos informadas. E 
precisam do nosso apoio. 

 
(É exibida a imagem) 
 

Olha só aquela conta que está lá. Uma 
conta, deputado Rafael, o problema é que eles 
não vão repor o dinheiro das pessoas dos meses 
para trás. É brincadeira! Não vão fazer isso. Mas, 
pelo menos, já é um avanço. Estamos 
conseguindo corrigir de agora para frente. 
Então, o valor das contas de energia, que estava 
na faixa aí de duzentos, trezentos reais, com 
esse benefício da Tarifa Social, depois dessas 
denúncias que chegaram aqui, à Casa, à frente 
parlamentar, que nós tocamos essas denúncias 
em parceria com o Procon da Assembleia, várias 
das pessoas que receberam essas cartas hoje... 
Olhá lá como é que reduz. A penúltima conta do 
mês de maio, duzentos e quarenta e sete reais, 
e, já neste mês de junho, a conta que chega é no 
valor de cento e sessenta e dois reais. É aquilo 
que eu falei: quase metade do valor, deputado 
Rafael, a quem concedo um aparte. 

 
O Sr. Dr. Rafael Favatto – (PATRIOTA) – 

Quase o mesmo tanto de quilowatt foi gasto nos 
duzentos e quarenta, em maio, e duzentos e 
vinte e seis, em junho.  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – É 

exatamente isso, deputado. Até por causa 
daquela carta que chegou para o morador. 

 
O Sr. Dr. Rafael Favatto – (PATRIOTA) – 

E até fazer um aconselhamento, deputado 
Vandinho, você mora em casa. Fazer uma 
instalação de painéis elétricos lá na casa de V. 
Ex.ª, porque a Escelsa está querendo 
interromper a energia para a casa de V. Ex.ª, de 
tanto que você está se manifestando contra a 
EDP. 

 

 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – É 
verdade. E o pior é que, neste mundo, perdão, 
neste Brasil em que a gente vive hoje, com este 
modelo de concessão vergonhoso em que 
somente uma empresa presta serviço de 
concessão de energia, de água, entre outros, 
pelo país afora, é bem possível mesmo este tipo 
de retaliação. 
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 Então, senhor presidente, devolvendo a 
palavra e dizendo que agora eu quero pedir, 
para finalizar, o apoio dos demais parlamentares 
para este projeto, para que não somente ela 
avise, já foi um avanço, ela avisou aqui, fez uma 
propaganda grande sobre tarifa social para os 
moradores, é verdade, mas que, além disso, ela 
possa enviar cartas para as pessoas que fazem 
parte do cadastro único que eles recebem do 
Governo Federal, dizendo que essa pessoa pode 
ter o benefício para que ela possa procurar uma 
agência, ou seja, mais específico ainda para a 
gente melhorar a vida dessas famílias, porque, 
como neste caso aqui, quarenta por cento de 
desconto para quem está conseguindo a tarifa 
social. 
 Muito obrigado, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Com a palavra agora a deputada Janete 
de Sá. 
 Quatro horas e um minuto, aqui na 
Assembleia Legislativa. Quinquagésima quinta 
sessão ordinária da décima nona legislatura. 
 Muito obrigado pela audiência que você 
nos dá. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Boa 
tarde, deputado Torino Marques, que preside 
esta sessão. Eu quero fazer coro a sua fala, 
deputado Vandinho, pela sua brilhante 
intervenção no sentido de proteger as pessoas 
mais humildes no seu município, porque, de 
fato, a gente tem visto algumas questões 
exorbitantes que cheiram a falcatrua, e a lesão 
ao contribuinte, praticada pela EDP, se o senhor 
não tivesse tido essa atenção para com a 
população que V. Ex.ª representa certamente 
isso não seria corrigido. Parabéns! Que sirva de 
exemplo para os demais parlamentares que 
nesta Casa representam a sociedade para que 
aquelas comunidades mais pobres, que estão 
reclamando do problema das tarifas elevadas da 
EDP, que a gente possa seguir esse caminho 
para poder a gente estar fazendo com que essa 
empresa corrija aquilo que ela não deveria ter 
feito. Que inclusive seja penalizada – seja 
penalizada -, porque é muito bonito, faz e 
depois não devolve. E não é penalizada. Só 
corrige, mas não devolve.  
 Parabéns, obrigada pela intervenção, em 
nome do povo de Serra. 

 Quero aqui voltar a falar sobre o 
programa de pagamento por serviços 
ambientais do estado. Um programa grandioso 
da Secretaria do Meio Ambiente do nosso 
Estado, que visa estar contemplando 
novamente aqueles produtores rurais que não 
deram causa para sair do programa, que foram 
impactados por problemas climáticos, como a 
grande seca que teve de 2014 a 2017 e as 
chuvas volumosas que aconteceram em 2013, 
que fizeram com que os produtores rurais, que 
assinaram contratos com o Governo do Estado, 
com o Bandes e com a Seama, não 
conseguissem cumprir o comprometido no 
contrato. Agora, com essa nova legislação, essa 
correção na legislação eles vão poder estar 
participando novamente do programa. E é 
muito importante essa justiça que o Governo do 
Estado faz para com os nossos produtores 
rurais.  

Nós sabemos que a grande discussão 
atual é o problema hídrico, não apenas em 
nosso estado, mas em todo país, que a nossa 
produção, especialmente do café, e várias 
lavouras, ela é irrigada e para que a gente possa 
ter um volume de água suficiente, ter reserva de 
água é preciso que essa água seja preservada, é 
preciso que essa água seja produzida. E para 
preservar água tem que ter floresta. E esse 
produtor que tem a sua propriedade e que 
destina parte dela para preservação hídrica para 
manter as florestas para poder plantar nos 
topos dos morros para que a água se infiltre no 
subsolo e fazer esse manancial hídrico 
subterrâneo para que ele possa estar 
preservando a nascente, nessa produção de 
água, ele é útil e importante para o estado e 
precisa de um programa como este que 
compense esse produtor, que usa parte de sua 
lavoura, que poderia estar sendo usada para 
produção de alguma cultura, ele preserva 
árvores e planta árvores. Pega recursos com o 
Estado, através do Bandes, para pode estar 
fazendo essa reservação hídrica, 
importantíssima nos dias atuais, dias de 
escassez, como disse bem aqui o nosso 
deputado Torino Marques, que também é da 
Comissão de Agricultura e que também é 
sensibilizado pelo tema.  

Então, queremos agradecer esta 
sensibilidade. Estar aqui falando para orientar 
os produtores que tiveram os contratos 
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rompidos, por conta de não conseguirem 
cumprir, em decorrência de problemas 
administrativos que não deram causa ou de 
problemas climáticos que também não deram 
causa, que ele possa estar retomando as suas 
atividades no nosso programa de pagamento 
por serviços ambientais àqueles que fizeram 
esses contratos de 2013 para cá. Que fiquem 
todos cientes. Quem puder que também 
transmita essa fala para que os mais diversos 
produtores que queiram aderir ao programa 
possam estar ingressando no programa ou 
tendo seu contrato renovado.  

Isso é muito importante que a gente 
possa estar reservando água e a gente possa 
estar produzindo água, a gente possa se 
preparar para, no futuro, não ter as dificuldades 
que a nossa agricultura sofreu com a estiagem e 
com as enchentes, especialmente com as 
estiagens; e não estar com dívidas volumosas, 
como se encontram no momento por conta de 
ter perdido toda a produção e não ter 
conseguido pagar os créditos que tomou para o 
plantio, porque não teve colheita. 

Então, é o que eu tenho para poder falar 
nesta fase que nos cabe, alertando o nosso 
querido, grandioso e valoroso produtor rural. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) –  Parabéns pela sua palavras, deputada 
Janete de Sá. Falou muito bem! Projeto 
Reflorestar, sempre interessante para todos 
nós.  

Agora com a palavra o deputado Pr. 
Marcos Mansur.  

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) – 

Senhor presidente, colegas deputados e 
deputadas, retorno a esta tribuna saudando o 
nosso público, os nossos telespectadores da TV 
Ales. 

Venho reforçar o que falava na fala do 
Capitão Assumção, pedido de justiça pelo brutal 
e covarde assassinato do pastor Fernando Lúcio, 
neste domingo, por volta das 18h30min, aqui na 
Serra. Que a nossa justiça aconteça de maneira 
veemente. 

Ontem, eu trouxe um assunto e quero 
continuar nele aqui, mostrando aquilo que foi a 
palestra belíssima do Oscar Schmidt, ali em 
Cachoeiro de Itapemirim, no auditório da nossa 
igreja, a Igreja Batista Renovada em Cachoeiro.  

Também saudamos aqui o Didi Louzada, 
que foi escolhido para participar da NBA, nos 
Estados Unidos, fruto de um projeto de bairro, 
projeto popular de Cachoeiro de Itapemirim, 
que eu gostaria que a gente colocasse, 
veiculasse aqui a matéria, uma parte da 
entrevista do Oscar Schmidt. (Pausa) (Vídeo) 

 
 (É exibido o vídeo) 
 

 Vejam bem, a gente teve uma palestra 
de altíssimo nível, com aproximadamente mil 
pessoas no auditório da nossa igreja, muito 
concorrida, mas, ontem eu disse e quero 
repetir, eu fiz questão hoje de trazer a 
reclamação do próprio Oscar porque a 
Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim fez uma 
desfeita ao maior atleta de basquete que nós 
temos na nossa história no Brasil. 
 Depois de marcado – e fizemos contato 
com a prefeitura, inclusive a convidamos para 
participar do projeto junto com a gente –, 
depois de a prefeitura ter tomado ciência – eu 
quero mais um minutinho só ou trinta segundos 
a mais, senhor presidente – me resolvem 
marcar a corrida de São Pedro no mesmo 
horário da palestra.  

Foi uma covardia. Foi um contrassenso. 
Eu disse aqui ontem, uma falta de sensibilidade 
tremenda. Eu não sei se foi por motivação 
política que fizeram isso, porque essa corrida 
poderia acontecer, muito importante a Corrida 
de São Pedro, faz parte da programação das 
festividades da comemoração da festa de 
Cachoeiro, poderia acontecer no domingo pela 
manhã, como sempre aconteceu. 

Então fica aqui a pergunta: por que fazer 
a corrida exatamente no horário da palestra? E 
o problema todo não foi apenas a corrida, foi 
que a prefeitura parou a cidade de Cachoeiro de 
Itapemirim todinha. Ela bloqueou todas as 
passagens pelas pontes. Ninguém podia passar 
do lado esquerdo para a margem direita e nem 
da margem direita para a esquerda do rio. 

Então não foi apenas a nossa palestra 
que foi prejudicada. Muitas pessoas que 
estavam com casamento marcado, testemunha 
de casamento, eu tenho casos de padres e 
pastores que não chegaram para celebrar 
casamentos no sábado. Foi um caos em 
Cachoeiro de Itapemirim. 
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Fica aqui o nosso protesto. E dizer que a 
cidade precisa ser administrada 
democraticamente. Ninguém é dono da cidade,  
ninguém pode fazer da cidade aquilo que bem 
quer, aquilo que bem acha, de maneira 
ditatorial. 

Fica aqui o nosso protesto! 
 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Obrigado, pastor Mansur.  
 Agora com a palavra, último da fase das 
Comunicações, o Delegado Danilo Bahiense, 
meu amigo de longa data.  
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) – Boa tarde, presidente! Boa tarde, 
senhores deputados, funcionários! Boa tarde, 
telespectadores da TV Assembleia!  
 Gostaria aqui de parabenizar as 
indicações do Capitão Assumção, do Pr. Mansur 
e do deputado Euclério Sampaio, ratificando a 
nossa indicação em data pretérita para a 
instalação do Samu no interior do estado do 
Espírito Santo.  
 E também gostaria de fazer uma menção 
à indicação do meu amigo, deputado Capitão 
Assumção, com relação ao aumento do efetivo 
do SVO. Viu, Capitão Assumção? Precisamos 
realmente, mas não é somente necessário esse 
aumento de efetivo, porque como falamos 
anteriormente, só temos, Capitão, SVO em 
Vitória. E o senhor veja, nos crimes dolosos 
contra a vida ou acidentes, o Estado banca o 
transporte da vítima até Vitória ou até os SMLs. 
No entanto, uma suposta morte natural, por 
exemplo, em Mucurici, que fica a trezentos e 
sessenta e três quilômetros de Vitória, a família, 
por mais humilde que seja, tem que bancar, 
custear esse transporte através de funerária 
para chegar em Bento Ferreira, no SVO, que fica 
junto ao Hospital da Polícia Militar.  
 Então fizemos também indicações ao 
Governo do Estado para que não somente 
contrate médicos, corroborando com V. Ex.ª, 
mas que sejam disponibilizados médicos para 
que atuem nos nossos SMLs. Sabemos que para 
construir um SVO no interior do estado, 
realmente, é muito dispendioso, custa muito 
para essa construção, é preciso licença 
ambiental, precisa-se de geladeiras, precisa-se 
de uma estrutura muito grande. Nós já temos os 

serviços médico-legais no interior do estado, 
onde a gente, certamente, irá conseguir atender 
toda essa população, minimizando os problemas 
do povo do estado do Espírito Santo.  
 Capitão Assumção, só para que V. Ex.ª 
tenha conhecimento, o SVO aqui em Vitória, 
ano passado, realizou exame em três mil e 
setecentas pessoas. Três mil e setecentos 
corpos foram encaminhados ao SVO para exame 
de necropsia e, obviamente, para liberação para 
sepultamento; no DML aqui em Vitória, foram 
dois mil e duzentos corpos vítimas de morte 
violenta; no SML de Colatina, quatrocentos e 
noventa e três corpos foram necropsiados; no 
SML de Linhares, quinhentos e oitenta e um 
corpos e em Cachoeiro do Itapemirim, 
quinhentos e noventa e nove, perfazendo um 
total de sete mil quinhentos e setenta e três 
corpos que foram periciados no Departamento 
Médico- Legal, SMLs e SVO.  
 Mas gostaria aqui, presidente, deputado 
Torino Marques, de fazer mais uma ponderação 
com relação aos problemas que a Polícia Civil 
Especial, – porque com relação à Polícia Militar 
o Capitão Assumção tem defendido muito bem 
– com relação ao efetivo da Polícia Civil. Já 
fizemos algumas indicações, temos uma série de 
delegacias fechadas. No município de Serra 
temos de Serra-Sede, Novo Horizonte e André 
Carloni.   

Mas vejam os senhores, temos a Polícia 
Civil, com base no quadro organizacional de 
1990, deveríamos ter três mil, oitocentos e vinte 
e um servidores, mas temos apenas dois mil 
cento e cinquenta e sete. Contando com os 
servidores que já estão no abono de 
permanência, um total de duzentos e oitenta e 
três, só nos restam mil e oitocentos servidores 
para atender uma população superior a quatro 
milhões de habitantes, ou seja, a nossa 
defasagem hoje no estado é de 
aproximadamente dois mil servidores.   

Hoje nós recebemos a visita aqui do 
superintendente de Polícia Metropolitana, 
porque a semana passada nós estivemos com o 
prefeito da Serra solicitando a ele que 
disponibilizasse recursos para custear alugueis 
de imóveis no centro da Serra-Sede em Novo 
Horizonte e André Carloni para que as 
delegacias fossem reinstaladas. E hoje numa 
visita que recebemos aqui do nosso 
superintendente de Polícia Metropolitana, ele 
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nos relatou que torna-se humanamente 
impossível reativar essas unidades policiais 
exatamente por não ter efetivo para mantê-las 
em funcionamento.  

Então, aqui eu conclamo o nosso 
Governo do Estado, Governador Renato 
Casagrande, que tenha sensibilidade com os 
problemas aqui enfrentados pelo efetivo da 
Polícia Civil.  

Para vocês terem uma ideia com relação 
aos auxiliares de perícia médico-legal, onde nós 
deveríamos ter mil e sessenta servidores, faltam 
setecentos e setenta. Ou seja, temos apenas 
duzentos e oitenta. Auxiliar de perícia médico-
legal, que nós deveríamos ter noventa e nove no 
QO de 1990, temos apenas trinta e três. 
Delegados de polícia, que nós deveríamos ter 
trezentos e vinte e três, temos apenas duzentos 
e cinquenta e nove. Escrivães de polícia que 
deveríamos ter quinhentos e cinquenta, temos 
apenas trezentos e treze. Então, vocês veem a 
situação caótica que a Polícia Civil vem 
passando no estado do Espírito Santo.  

Conclamo mais uma vez o nosso 
Governo do Estado para que abram concurso ou 
contrate o excessivo já do concurso em 
andamento para que nós possamos pelo menos 
minimizar o problema.  

Com a palavra o Capitão Assumção. 
 
O Sr. Capitão Assumção – (PSL) – Nobre 

Delegado Danilo Bahiense, quero registrar aqui 
a satisfação de tê-lo como colega nesse 
Parlamento e também dentro do nosso partido 
e as lutas que V. Ex.ª tem defendido 
constantemente, principalmente nessa questão 
de valorização de um dos componentes da 
segurança pública que é a polícia investigativa, a 
Polícia Civil, e constantemente V. Ex.ª tem 
falado sobre essa questão da polícia ter se 
transformado em um setor cartorial.  

Nós estamos perdendo ou já perdemos 
ou estamos na iminência de perder o poder 
investigativo. Acabamos de denunciar aqui e nós 
sabemos que as investigações estão a pleno 
vapor, denunciar o caso da violência contra a 
jovem Kethelen e essa situação desses dados 
que V. Ex.ª tem discorrido nesse momento são 
fundamentais. Principalmente porque o 
Governo que tem esse compromisso de levar 
adiante o Estado Presente não tem uma 
matemática sem passar pela reposição dos 

quadros, porque nós vamos perder o poder 
investigativo da segurança pública do Espírito 
Santo.  

Então, parabenizo e registro esse meu 
aparte. 

 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Muito obrigado, Capitão Assumção.  
Só para complementar, Capitão, nós 

temos inúmeras delegacias no estado do 
Espírito Santo que não temos delegados 
titulares. Inúmeras delegacias sem escrivães de 
polícia e o restante, então, o senhor vê com 
relação, por exemplo, aos médicos legistas. 
Existem finais de semana que nós não temos 
médicos legistas em nenhum dos três SMLs do 
interior do estado. Então, precisamos recompor 
esse quadro.  

Aproveito a oportunidade, Capitão, para 
convidar todos que queiram comparecer hoje às 
19h na Câmara Municipal de Aracruz, onde 
teremos ali uma audiência pública pela 
Comissão de Segurança.  

Muito obrigado, presidente. Boa tarde a 
todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Obrigado ao senhor, deputado Danilo 
Bahiense.  

Passamos então agora para Lideranças 
Partidárias.  

Na liderança partidária, eu chamo Rede. 
(Pausa) 

Ausente.  
Avante. Carlos Von está declinando e 

passando para o deputado...  
Tem que ser na ordem?  
Próximo, Patriota, Rafael Favatto. 
Vai passar para o Capitão Assumção não? 

(Pausa) 
Fala nos Oradores Inscritos? (Pausa) 
Decidam aí.   
São quatro horas e vinte e cinco minutos, 

aqui na Assembleia Legislativa. 
 Quinze minutos para V. Ex.ª. 
 
O SR. DR RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente, deputado 
Torino Marques, gostaria que o Luciano passasse 
o vídeo, mas sem o problema de som do 
deputado Mansur, de preferência. 
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(É exibido o vídeo) 

 
Tem mais um, né, Luciano? Pode passar 

o próximo também. 
 

(É exibido o vídeo) 
 
Esse outro assunto que quero destacar 

hoje é sobre a denúncia que recebi dos 
moradores da Serra, mais especificamente da 
região de Carapebus. Na semana passada, nem a 
redução da produção de minério, muito menos os 
novos canhões de névoa foram capazes de deter 
o pó preto, e uma poeira brilhante com aspecto 
laminada que chegava com força a todas essas 
localidades, principalmente na região da Serra, 
Carapebus, Vila Velha, Praia da Costa, toda a 
região de Vila Velha, Cariacica.   

Então, nós vimos o vídeo e, mesmo 
acostumados com o pó preto, na madrugada de 
domingo para segunda a quantidade de pó 
causou estranheza dos moradores. Além da 
quantidade ter aumentado significativamente, 
um pó brilhante está vindo com essa chuva de 
pó de mineiro. A quantidade é tão grande, que 
dentro de uma única residência a gente já se 
assusta. Deve fazer até falta para a empresa a 
quantidade de minério que ela perde indo para 
as casas das pessoas. Ela deve estar reduzindo 
de dez a vinte por cento a sua rentabilidade, 
porque o pó de minério, em vez de estar no 
pátio da empresa, está na casa das pessoas, dos 
moradores de Serra, Vitória, Vila Velha e 
Cariacica.  

E eles estão querendo saber que tipo de 
pó é esse, afinal! O pó preto já é prejudicial à 
saúde, e esse novo pó brilhante ninguém sabe 
ainda do que se trata ainda, mas pode ser 
enxofre e o próprio minério de ferro de uma 
característica diferente.  

Uma moradora do bairro, a Charliceia 
Querino Dias, relata que às 5h da manhã, 
quando saia para trabalhar, viu uma chuva de 
pó parecendo purpurina. Com o vento sul dessa 
época, a situação piora muito ainda. As pessoas 
com a saúde mais frágil, como crianças, idosas 
ou doentes graves, como as que estão 
enfrentando câncer, podem correr muito risco 
com esse tipo de pó, as pessoas com a saúde 
mais frágil. Sem esquecer que manter a casa 
limpa, ali, é uma tarefa impossível, como a 

gente viu no segundo vídeo e como diz o 
Valdinei Coelho, morador de Carapebus.  

Outra moradora, a moradora da Praia de 
Carapebus há trinta e sete anos, Adriana Pereira 
dos Santos, diz que o problema se agravou nos 
últimos anos e que a vontade dela é se mudar 
dali. Então, os moradores estão querendo 
mudar a sua moradia, ir para outro município, 
outra localidade, para sair, porque estão 
perdendo a guerra, estão perdendo a batalha.  

Além do pó preto e do pó brilhante, o 
morador Anderson denunciou também que a 
comunidade também sofre com um barulho que 
lembra ferro batendo e odores semelhantes ao 
cheiro de enxofre, que estariam emanando da 
área da Vale e da Arcelor, porque isso ficou 
muito mais forte depois da instalação da 
Coqueria da Arcelor, perto do bairro há pouco 
mais de dez anos.  

Um caso parecido que acontece no Rio 
de Janeiro fez com que a Companhia Siderúrgica 
do Atlântico, CSA, pagasse uma multa de R$ 
10,5 milhões após um pó prateado, expelido 
pela própria fábrica, caísse sobre a casa em 
Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
Além desse valor, a companhia teve ainda que 
investir R$ 4,5 milhões para o bairro rural de 
Santa Cruz, conhecido como São Fernando, e 
também plantar quinze mil árvores de um 
metro e meio nas ruas afetadas pelo pó.  

Resposta da Arcelor e da Vale: em nota, 
a ArcelorMittal disse que vai investir em novos 
controles para reduzir a emissão de pó preto. 
Esses investimentos fazem parte do termo de 
compromisso ambiental e totalizam mais de um 
bilhão em projetos de curto, médio e longo 
prazo. A empresa diz, também, que além da 
siderurgia, há outras fontes de poluição na 
Grande Vitória e que os ventos fortes dessa 
semana incidiram sobre essas várias fontes.  

Sobre os odores, a Arcelor diz que está 
fazendo vários estudos com a Ufes, junto com a 
comunidade, para identificar  as fontes e definir 
tratativas. Quanto ao barulho, a empresa afirma 
que opera dentro das normas. Confira a íntegra 
também da resposta da siderúrgica publicada no 
portal Tempo Novo. Essa é a reportagem do 
portal Tempo Novo.  

A Vale, por sua vez, não se deu o 
trabalho nem de responder aos 
questionamentos. Já a Secretaria de Meio 
Ambiente da Serra, a Semma, diz que 
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acompanha o TCA da Vale e Arcelor e que 
também fiscaliza a região, entretanto não 
informou se tomará alguma medida diante da 
denúncia dos moradores. 

Outra resposta aqui que eu peguei: o 
Iema confirma uma decisão política sobre 
licença de oito anos para a Vale. Foi publicada a 
decisão de emitir uma licença de operação, LO, 
por oito anos para a Vale.  

 
(...) A confirmação foi feita pelo 
analista de qualidade do Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Iema), 
Takahiko Hashimoto Júnior, na 
reunião desta segunda-feira (24) 
da CPI das Licenças da Assembleia 
Legislativa (Ales). Hashimoto 
Júnior foi o líder do grupo técnico 
do Iema que concedeu à Vale a 
LO n.º 123, em setembro de 2018. 
“No parecer técnico da equipe 
sugerimos o prazo de seis anos de 
vigência da LO. Os oito anos 
devem ter sido uma decisão da 
diretoria. Isso não voltou para a 
nossa equipe. Depois que 
entregamos o parecer, seguiu 
para os trâmites administrativos 
da emissão desses cálculos”, disse 
o analista aos deputados 
presentes, Enivaldo dos Anjos 
(PSD), Marcelo Santos (PDT), 
Sergio Majeski (PSB), Euclério 
Sampaio (sem partido) e 
Alexandre Xambinho (Rede). 
Acontece que os supostos 
“cálculos” feitos pela diretoria do 
Iema, além de não possuírem 
respaldo técnico da instituição, 
como disse o analista de 
qualidade, também não possuem 
embasamento legal, alerta o 
presidente da ONG Juntos SOS ES 
Ambiental (...). 
O Sistema de Licenciamento 
Ambiental e Controle das 
Atividades Poluidoras ou 
Degradadoras do Meio Ambiente 
(SILCAP), lembra o ambientalista, 
estabelece que os prazos de 
renovação de licenças de 

operação podem chegar até dez 
anos, sendo que ele próprio 
estabelece os critérios até quatro 
anos e o Consema, em Resolução, 
até seis. “Acima disso não tem 
nenhuma regra estabelecida. E se 
não tem regra não deveria ter 
jogo”, afirma Eraylton Moreschi 
Junior - o presidente da ONG -. 
“Não seria necessário que o órgão 
ambiental formalizasse, por meio 
de instrumento legal, os critérios 
a serem atendidos para prazos de 
licenças com validades de sete, 
oito, nove e 10 anos?”, questiona.  
E o mais grave, adverte o 
ambientalista, é que essa decisão, 
política, sem embasamento 
técnico e jurídico, pode abrir 
perigoso precedente jurídico. 
“Todas as empresas que 
receberam licença de seis anos 
podem entrar com pedido judicial 
para que sejam estendidas por 
mais dois anos” – expandidas 
também a licença de outras 
empresas para além dos seis 
anos, que estabelece a regra.  
Durante a reunião da CPI, os 
deputados também questionaram 
o tempo que o grupo técnico 
levou para emitir a licença. 
Inicialmente previsto para durar 
seis meses, só foi concluído em 
vinte meses. 
“O prazo acabou sendo maior do 
que o previsto pela equipe 
técnica. A gente tinha sinalizado à 
diretoria do Iema que a gente 
precisaria de pelo menos oito 
meses de trabalho exclusivo para 
a renovação da Vale. São poucos 
técnicos e a gente tem muitas 
empresas para licenciar. A Vale é 
como uma cidade com muitas 
atividades acontecendo 
simultaneamente. Se a gente 
fosse comparar com outros tipos 
de atividade que a gente licencia, 
seriam dezenas e dezenas de 
processos de licenciamento”, 
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justificou Takahiko Hashimoto 
Júnior. 
“Um órgão técnico regido por 
decisões políticas, com certeza, 
muito a ser analisado e muito 
ainda virá à tona, o que deverá 
fundamentar pedidos de abertura 
de processos para analisar 
prováveis improbidades 
administrativas de muitos 
gestores do Iema e da Seama 
[Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos] 
nestas duas últimas décadas”, 
analisa o presidente da Juntos 
SOS. 
 
Esta é uma reportagem.  

Então, são matérias que foram 
veiculadas em sites importantes, em que nós 
vimos, aí, as duas reportagens, as duas 
filmagens, na realidade, de moradores de 
Carapebus, do balneário, que estão realmente 
sofrendo. A quantidade de pó da região de 
Carapebus ali, do pó preto nas casas, quando 
muda o vento, é significativo. Porque você tem 
ali, numa garagem, em frente de casa, uma 
quantidade gigantesca de minério de ferro, o 
que atrapalha em muito a vida dos moradores. E 
isso, nós pegamos o exemplo de um carro e uma 
casa. Imaginem de toda a região de Carapebus, 
Vila Velha, Cariacica, Vitória!  

O deputado Gandini, há poucos dias, 
aqui, disse que estava com dificuldade até na 
mudança de sua residência. Ele até teve que 
mudar de casa por causa da poluição do pó 
preto na sua residência. Isto, um exemplo aqui, 
de um parlamentar que mora em Vitória, 
sofrendo com essas mazelas que nós estamos 
aqui relatando. E isso é importante frisar à 
população, porque tem vários estudos em 
andamento ainda, da Ufes sobre.... 

Não precisa nem estender o meu tempo, 
deputado Torino, porque sou o próximo... 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Terminamos então a fase das 
Lideranças Partidárias. 

Podemos passar, então, para os 
Oradores Inscritos? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Oradores inscritos. E já continuo 
meu prazo aí e não vou nem usar os dez 
minutos a mais.  

Mas, concluindo a fala e o raciocínio, é 
importante salientar que vários estudos estão 
sendo feitos em decorrência da saúde da 
população e o índice de infarto aqui, na região 
da Grande Vitória, é maior do que em outros 
estados nossos. Isso é fruto de quê? Já estão 
querendo associar o aumento do número de 
infartos a essa poluição. 

 Então, grande parte da população sofre 
em decorrência das doenças respiratórias, que 
já é uma consequência - rinite, alergia... 

Já foi relatado aqui, que o filho ou a filha 
do deputado Gandini teve alergia, rinite, depois 
que se mudou para essa nova casa. Eu tive 
rinite, alergia, e tive que fazer uma cirurgia de 
desvio de septo e retirar amígdala para poder 
respirar. E a nossa população? E o quanto isso 
encarece a saúde pública do nosso estado? 
Quantas crises de alergia a mais a nossa 
população sofre? Quantas cirurgias são feitas a 
mais aqui no estado do Espírito Santo por causa 
dessa poluição? Quem paga isso? Somos todos 
nós - a população - que pagamos os impostos. E 
o aumento da demanda de saúde nessa área 
tem culpado! E o culpado é a poluição do dia a 
dia, a poluição nossa de cada dia que vivemos 
no estado do Espírito Santo.  

E é necessário que os órgãos ambientais 
olhem com a devida seriedade para que diminua 
esse índice de poluição no estado do Espírito 
Santo e possamos ter mais saúde e qualidade de 
vida em nossa região. 

Quando finalizamos a CPI do Pó Preto, na 
legislatura passada, a CPI sugeriu que os 
investimentos, as contrapartidas das empresas, 
das duas empresas, na realidade, fossem em 
investimentos na área de saúde - equipar o 
Hospital Estadual Infantil; fazer postos de saúde 
para tratamento específico de doenças 
respiratórias; melhorar a qualidade de 
atendimento às instalações do Hospital Infantil; 
equipamentos para alergia e para pneumonia e 
para diversas áreas das doenças respiratórias, 
principalmente das crianças; melhoria dos 
equipamentos hospitalares no estado do 
Espírito Santo... Só que a empresa, a Vale, em 
vez de investir na área da saúde faz uma 
pracinha no final da Praia de Camburi e acha 
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que aquilo ali é uma medida de Termo de Ajuste 
de Conduta Ambiental, porque é ponto de 
usuário. E precisamos, e até já foi falado aqui, 
de aumento de policiamento naquela região 
para não ter gente fumando ali, naquela praça. 
Então, o que deve ser feito é enfrentar esse 
problema de frente! Querer realmente diminuir 
esse problema. E por parte da empresa Vale do 
Rio Doce, realmente investir e diminuir o tempo 
necessário para as melhorias ambientais na sua 
empresa. Realmente, se precisa 
enclausuramento das correias transportadoras, 
que o faça, e faça logo! A troca do guindaste 
que transporta o minério até o navio, que o faça 
e faça logo! Implementar as melhorias na 
empresa, que o faça e faça logo! É o que a 
população do estado do Espírito Santo quer! 
Que aja de maneira adequada e com 
discernimento! Que aja, realmente, querendo 
melhorar o seu parque industrial, para melhorar 
a qualidade de vida da população do estado do 
Espírito Santo. 

Desastres como em Brumadinho e em 
Mariana ocorreram lá e não são nem desastres 
ambientais, são assassinatos! É um crime 
ambiental. E lá é um crime ambiental de uma 
grande quantidade em determinado local. Aqui, 
no estado do Espírito Santo, é um crime 
ambiental porque joga minério de ferro dentro 
dos nossos pulmões desde 1960, quando a Vale 
abriu. Desde 1960 que a Vale joga minério de 
ferro dentro dos nossos pulmões, e isso é um 
crime ambiental. Se o estudo da Ufes realmente 
comprovar, vai caber muita indenização de 
muita gente contra a empresa Vale do Rio Doce.  

Então, precisamos ficar atentos! E que o 
Iema, os órgãos ambientais realmente tomem 
uma atitude em relação a essas empresas para 
que diminua o tempo gasto nessas melhorias 
que estão sendo realizadas. Melhorou? 
Melhorou! Com certeza teve uma melhora, mas 
muito há de se fazer ainda para que fique 
suportável pela população capixaba. 

Já relatei inúmeras vezes, na comissão e 
aqui, que antigamente tinha-se até orgulho de 
falar que trabalhava na Vale do Rio Doce, e hoje 
o capixaba ficou atento. O capixaba tem orgulho 
de marcas do nosso Estado: Convento da Penha, 
que é uma instituição religiosa; Chocolates 
Garoto e grandes empresas, aqui do Estado do 
Espírito Santo, que fazem parte do coração 
capixaba; a panela de barro; a moqueca... 

Agora, a Vale não faz parte do coração capixaba, 
não é uma empresa que faz parte da nossa 
dignidade.  

Precisamos agir com sabedoria. 
A Samarco está fechada até hoje e o 

Espírito Santo não quebrou, ele se reinventou 
nesses últimos anos. Está sofrendo dificuldades, 
mas o Espírito Santo não é uma empresa e não 
depende de uma empresa para ficar de pé, ele 
quer ser respeitado. A população precisa ser 
respeitada para que possa sobreviver com 
dignidade. E que o morador não tenha que 
enfrentar o que passamos aqui no painel, 
porque aumenta o custo de vida da população, 
e tem que ter alguém que limpe aquela poeira... 
Ou terá um funcionário da Vale para limpar 
todas aquelas casas, todas as nossas 
residências?  

Obrigado, presidente! 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Obrigado! 
Próximo inscrito, deputado Sergio 

Majeski. 
Agora quatro e quarenta e oito. Muito 

obrigado pela audiência aqui na Assembleia 
Legislativa, você em qualquer lugar aqui do 
Espírito Santo. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 

cumprimentos à Mesa, aos colegas que ainda 
estão presentes em plenário, aos funcionários 
da Casa, àqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia! 

Sempre falo de educação e hoje falei 
sobre, lamentavelmente, a gente estar 
comemorando cinco anos da assinatura do 
Plano Nacional de Educação e não termos nada 
para comemorar. Todos aqueles que estudam 
educação, que se debruçam sobre a questão da 
educação, sabem que os três principais 
objetivos da educação brasileira são: formar 
para a cidadania, preparar para o trabalho e dar 
condição de que o aluno prossiga os seus 
estudos. Na educação brasileira, infelizmente, 
não conseguimos fazer direito nenhuma dessas 
três coisas, e os motivos são os mais óbvios 
possíveis, porque a educação jamais foi 
realmente prioridade.  

Agora, a questão da cidadania, quando 
se fala sobre formar cidadãos, é uma questão 
que não depende apenas da escola porque a 
cidadania não se ensina por discurso apenas, 
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cidadania se ensina por exemplos. Então, em 
casa, por exemplo, não adianta um pai dizer que 
é para o filho não fumar ou não beber se ele 
fuma e bebe; não adianta um pai dizer para os 
filhos que eles têm que cumprir regras em casa, 
horários, tarefas, se ele, com seus filhos no 
carro, fura o sinal e fala ao celular, ou se depois 
de beber, dirige. As crianças e os adolescentes 
percebem isso. E a mensagem que está se 
passando é que ninguém precisa cumprir regras. 
Então, a formação para a cidadania depende de 
todos, não apenas da escola, embora seja um 
dos objetivos primeiros da educação brasileira.  

Agora, deveríamos, sempre e desde a 
mais tenra idade, ensinar aos nossos jovens, às 
nossas crianças, a necessidade do cumprimento 
de normas e regras, porque as normas e as 
regras não são boas nem ruins; elas existem 
para que a sociedade funcione. Assim são as 
leis. E hoje estamos muito descrentes de tudo. E 
vamos esticando esse elástico da ética, do 
cumprimento da norma, da regra, do 
republicanismo, e por aí vai.  

Por isso, deveríamos fazer um esforço 
permanente para dar bons exemplos, para 
mostrar que a sociedade tem solução, que o 
mundo pode ser diferente deste, que o futuro 
será melhor, porque vivemos em um tempo, 
agora, de muita desesperança. As pessoas não 
conseguem acreditar mais no futuro, as pessoas 
não estão vendo uma luz no fim do túnel. E criar 
essa confiança, essa esperança, sobretudo nas 
instituições públicas, nos políticos e nas 
políticas, está cada vez mais difícil. E a culpa, em 
grande parte, é, sim, dos atores que habitam as 
instituições, seja o Judiciário, o Poder Executivo, 
Legislativo, Tribunal de Contas, Ministério 
Público, e por aí vai. E, é claro, a sociedade 
também não faz a parte dela.  

Mas gostaria de falar sobre uma questão. 
Todos os dias, praticamente, alguém fala assim: 
Ah! Será que você não podia me arranjar um 
emprego, será que você não podia me indicar, 
tem uma vaga não sei onde.  E sempre explico a 
mesma coisa: Olha, eu não posso. Eu não posso 
porque essa não é minha função. E se eu pedir 
ao Governo que te dê um emprego, talvez ele 
até me atenda. E isso vai ser muito bom para 
você, mas vai ser muito ruim para mim, porque 
não há almoço grátis, vai ser uma troca, o 
Governo vai esperar que eu lhe retribua o favor. 
Então, não poderei exercer minha função 

livremente de fiscalizar o Governo, de denunciar 
quando necessário, de criticar quando 
necessário, de votar contra projetos do Governo 
se assim eu o quiser. Isso não será possível.  

Tem várias pessoas da minha família 
desempregadas, tem vários amigos 
queridíssimos desempregados, e muitos 
altamente competentes. Mas posso tentar 
ajudá-los de qualquer forma, menos oferecendo 
um cargo, um emprego, porque essa não é 
minha função. 

E aí as pessoas passam a cobrar da 
gente: Ah, mas no Governo, o filho de fulano foi 
indicado, o filho de beltrano, cicrano está lá, 
recebendo um salário de quinze mil, beltrano foi 
indicado para não sei onde e tal.  E eu digo: Olha 
só, não posso fazer nada em relação a isso, eu 
não posso impedir que o Governo faça esse tipo 
de coisa. Mas é ruim.  

E critiquei o governador o dia que ele 
veio aqui, há cerca de dois meses atrás, eu 
critiquei essa questão do excesso de toma lá, dá 
cá no Governo. Porque é muito ruim, porque as 
pessoas ficam cobrando da gente isso. E eu digo: 
Olha, cobra do próprio Governo, porque não sou 
responsável por isso, eu não me envolvo nesse 
tipo de coisa.  

Agora, por exemplo, o presidente do 
meu partido foi indicado para o Tribunal de 
Contas. O emprego do sonho de todo mundo. 
Eu acho muita falta de republicanismo. Aí os 
jornais publicam que o filho desse mesmo 
dirigente tem um cargo comissionado não sei 
onde, que ganha treze, quatorze mil e não sei 
mais o quê. Que o filho de cicrano, que o filho 
de beltrano, que o irmão de beltrano, que a 
irmã do próprio governador, que não sei mais o 
quê.  

Então, não vamos fazer a sociedade 
acreditar mais nas instituições, nos políticos e 
na política agindo dessa forma. E eu não vou 
entrar nesse jogo, jamais. Eu não faço isso. 
Minha função como deputado é outra. E eu 
jamais prometi emprego para quem quer que 
seja.  

Devemos trabalhar para que a economia 
cresça, para que a educação funcione, para que 
todo mundo tenha oportunidade.  

Agora, no caso, sei que muitos cargos 
não podem ser preenchidos por concurso. Se 
não podem por concurso, que se faça um 
processo seletivo simplificado então, que se dê 
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oportunidade igual para todas as pessoas que 
têm competência, que têm know-how, que têm 
currículo, poderem concorrer a esse cargo. Isso 
dá certo.  

Eu fui o primeiro deputado do estado a 
fazer processo seletivo para o meu gabinete. E 
deu muito certo. Funciona. Então, imagina se o 
Governo pode fazer isso para a Cesan, para o 
Detran, para a Secretaria de Agricultura, para a 
Secretaria de Educação e por aí vai. Porque é 
muito ruim o tempo inteiro as pessoas ficarem 
falando sobre isso. E é ruim mesmo, porque a 
gente sabe que boa parte dessas pessoas não 
são escolhidas por competência, mas porque 
são do mesmo partido ou por causa de uma 
troca, ou de um favor político, e não sei mais o 
quê. E não é por competência.  

Essa falta de republicanismo é ruim, vai 
fazendo a população desacreditar cada vez mais 
e é ruim para todo mundo. E até porque, com o 
dinheiro minguado que o Estado e os municípios 
têm para investir, nós deveríamos, então, 
sempre dar prioridade para aqueles que 
realmente são os mais competentes, porque 
isso é fundamental. E não porque é parente de 
fulano, é correligionário do meu partido, é 
amigo de longa data, é dirigente do meu 
partido, e não sei mais o quê. Isso é ruim. Eu 
vou sempre criticar isso. Não interessa se é do 
meu partido, se não é. Eu vou sempre criticar, 
porque isso não está certo. Isso é muito ruim.  

O republicanismo deveria ser a palavra 
de ordem de todas as instituições públicas. O 
republicanismo... Quando a gente fala em 
republicanismo, são aquelas atitudes que 
beneficiam a coletividade e não aquilo que é do 
meu interesse, que é do interesse do grupo tal. 
Então, esse personalismo, esse patrimonialismo 
existente na política é muito ruim e, em parte, 
aquilo que nos leva a grande parte dos 
problemas que nós enfrentamos é sim o 
patrimonialismo e o personalismo na política. E 
a falta do republicanismo na amplitude do que 
esse termo possa significar.  

Muito obrigado, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Obrigado.  
Agora, com a palavra o deputado 

Hércules Silveira. Está conversando ali com o 
Rafael Favatto. Agora, acaba de levantar.  

São 16h58min. Na Capital do Espírito 
Santo, agora, vinte e sete graus. Está 
começando a esfriar.  

É dobradinha de Vila Velha, dobradinha 
de doutores, articulando já. Está certo. Se Deus 
quiser. São pré-candidatos à Prefeitura de Vila 
Velha também: Rafael Favatto e Doutor 
Hércules.  
 Daqui a pouco, Capitão Assumção.  
  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente e querido amigo Torino 
Marques, a voz mais bonita do Espírito Santo, 
que está inovando aqui na presidência, quando 
assume a presidência, falando a hora, mas ele 
não tem falado a temperatura.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Falei há pouco.  
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Então, eu que não ouvi. Preciso melhorar minha 
audição então.  

Eu vi Dr. Rafael, hoje, falar sobre dengue. 
Falou ontem também. A preocupação é muito 
grande. E, lamentavelmente, a incidência de 
dengue tem aumentado e vai aumentar mais. 
Dr. Rafael tem razão. Ele falou também sobre a 
poluição do pó preto, que a gente conhece, o pó 
de minério. E parece que isso é uma coisa que 
não tem jeito, mas nós vamos continuar 
falando.  

Dr. Rafael está certo em tocar nesse 
assunto, porque nós temos que fazer com que 
essa poluição que vem trazendo tanta doença 
respiratória, doença de pele para a nossa 
população.    É preciso que se dê um basta. Não 
acredito que vá acabar nunca com toda a 
poluição, mas, com certeza, vai diminuir. 
 Eu quero, antes de começar a falar do 
assunto que me propus hoje, mandar um 
abraço, um oi para o meu amigo Zé Capiau, que 
está na sala de imprensa, aqui do lado. Zé 
Capiau, um grande amigo e também um grande 
locutor da Rádio Espírito Santo, viu, Torino? 
Uma das vozes mais bonitas do nosso estado. Zé 
Capiau, que está ali, tem um fã-clube fantástico, 
tem um programa que tem uma audiência 
muito grande. Nós queremos registrar com 
satisfação a presença do nosso amigo Zé Capiau. 
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 Quero que o presidente Torino, com esta 
voz maravilhosa, voz aveludada, mande um alô 
para o nosso querido Zé Capiau. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
– PSL) – Zé Capiau, um grande abraço. É um 
prazer muito grande. Um abraço a todos os 
funcionários da Rádio Espírito Santo e ao amigo 
também, que é amigo de Doutor Hércules 
Silveira, Ferreira Neto, a toda equipe lá, tá, Zé? É 
um prazer muito grande recebê-lo aqui. Ficamos 
lisonjeados com a sua presença. Valeu. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Muito obrigado. Ferreira Neto, nosso querido 
Jotinha também. Um abraço a todos lá. 
 Eu quero falar hoje um pouco sobre 
saneamento básico. Infelizmente, o nosso país 
não trata de nem cinquenta por cento do 
esgoto. Trata quarenta e dois, quarenta e três 
por cento do esgoto.  
 O país teria que investir, deputado José 
Esmeraldo, quinhentos bilhões de reais até 
2033, para que pudesse fazer todo o 
saneamento básico que nós precisamos. Mas, se 
não gastar os quinhentos bilhões, vai gastar 1,3 
trilhão de reais para tratar das doenças oriundas 
da poluição, das doenças infecciosas, das 
diarreias que nós temos. 
 É um valor alto? É um valor muito alto. E 
quanto custa a vida? Não tem preço. 
Infelizmente, a vida, a realidade é esta. 
Economiza dinheiro, mas não economiza a vida 
das pessoas. Por quê? Porque não existe uma 
política de saneamento no país. Isso é um atraso 
muito grande. O país que não tem o esgoto 
tratado é um país atrasado. Infelizmente, o 
nosso país é assim. 
 Mas nós não podemos ficar de braços 
cruzados, principalmente como presidente da 
Comissão de Saúde e Saneamento. São duas 
coisas que não podem se separar: Saúde e 
Saneamento.  
 Duzentos e setenta mil crianças, Capitão 
Assumção, morrem no primeiro mês de vida, 
devido à prematuridade e à falta também de 
resistência orgânica dessas crianças. Duzentos e 
setenta mil crianças, no Brasil, morrem por ano. 
Mais de quatrocentas mil morrem até os cinco 
anos de idade. Quatrocentas mil crianças 
morrem até os cinco anos de idade, porque não 
têm água tratada. 

 Eu me lembro muito bem, em um 
congresso médico que eu participei, de que o 
nosso professor falava sobre o que o cloro veio 
fazer. Deputado José Esmeraldo sabe muito 
bem. Ele é engenheiro e sabe muito bem. 
Quando descobriram o cloro, diminuiu a 
mortalidade infantil em uma proporção 
imensurável. Sabe por quê? Trataram a água 
com cloro e diminuiu a diarreia, diminuiu a 
infecção das nossas crianças. 
 Então, é preciso que, principalmente os 
prefeitos, incentivem o tratamento de água. 
Deputado José Esmeraldo sempre falou isto 
aqui: a questão da água da chuva que vai 
embora. Padre Honório, nosso querido Padre 
Honório, ex-deputado Padre Honório também 
sempre lutou por isso. É preciso incentivar os 
prefeitos, tem que fazer caixa seca para os 
produtores da agricultura familiar. Não tem que 
cobrar, não. A prefeitura tem que fazer isso de 
graça porque ele não está trabalhando para o 
cidadão, está trabalhando para todos, 
trabalhando para o meio ambiente, está 
segurando a água. A água da chuva que vai 
escorrer, vai embora direto para o mar, ela pode 
ser utilizada nas caixas secas.  

Para quem não sabe o que é caixa seca, 
nem tem obrigação de saber, são as caixas que 
fazem, especialmente ao longo das estradas e 
na beira das plantações também para reter a 
água. E com isso o lençol freático melhora, essa 
água não vai embora, passa de uma caixa para 
outra e vai infiltrando e, com certeza, melhora 
muito as plantações, melhora muito, recupera a 
nascente.  

A gente vê também com muita tristeza 
que aquelas árvores que deveriam estar nos 
topos dos morros, José Esmeraldo, nós que 
somos da roça e conhecemos disso, aquilo ali é 
uma espécie de uma esponja. Tem que ter a 
árvore lá em cima. Você passa e vê essas 
pastagens, você não vê uma árvore. Quando eu 
vejo Globo Rural, no domingo, fico triste com 
aquela porção de máquinas, parece aquela 
guerra de máquina colhendo algodão, milho, 
sorgo, soja. Você não vê uma árvore. Isso é um 
crime e quem está cometendo esse crime sabe 
que está cometendo esse crime. Corredor 
ecológico, tentaram fazer, você não vê mais.  

Então, na verdade, precisamos segurar a 
água aqui. Já pedi há muitos anos que a 
Assembleia pudesse fazer captação da água da 
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chuva. Olha quanto telhado que nós temos aqui. 
E energia fotovoltaica? Por que a Assembleia 
não faz esse projeto? É energia barata e você 
passa a vender energia para a EDP.  

O Espírito Santo era o único estado da 
região Sudeste que não tinha isenção de ICMS 
sobre a energia que você produzia. Felizmente, 
o ex-governador Paulo Hartung, pelo menos no 
final do Governo, deu essa isenção. Não justifica 
você produz uma energia, energia limpa, você 
vai vender para a EDP e tem que pagar ICMS 
sobre essa mercadoria, esse serviço que você 
vendeu para a EDP. Não justifica! O Espírito 
Santo foi o ultimo estado da região Sudeste a 
isentar o ICMS dessa energia tão importante.  

Olha quanto telhado que tem a 
Assembleia. Se você coloca aqui energia 
fotovoltaica, olha que investimento; a 
Assembleia poderá vender energia para a EDP.  

Então, é preciso que a gente pense em 
investimento, pense no futuro, porque ele não 
vai chegar, não; ele já chegou há muitos anos. 
Não sei quem falou, mas foi um colega que falou 
hoje aqui, alguma coisa sobre a Alemanha, que 
não tem sol, quase todos os telhados têm 
energia, ou pelo menos energia fotovoltaica ou 
aquecedor solar. Também a gente sabe que 
uma das coisas que consome muita energia é o 
ar-condicionado, no caso de países frios, a 
calefação para aquecimento. 

Então, é preciso que a gente tenha cada 
vez mais essa cultura de não poluir, cultura de 
proteger o meio ambiente. E não precisa ser 
inteligente, basta ser normal para enxergar isso. 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – Agora, com a palavra, Capitão 
Assumção, meu grande amigo, Capitão 
Assumção, o caçador de ratos. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Senhor presidente, nobre deputado Torino 
Marques, domingo estaremos lá, às 14h, no 
posto Moby Dick. Vamos fazer uma grande 
manifestação. Só família! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – Maravilha! 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Só 

família. Não vai ter bandeira vermelha, não. Vai 

ter Bandeira do Brasil, as famílias de verde e 
amarelo, para nós levarmos a nossa 
manifestação em favor do nosso presidente, das 
medidas que o presidente está tomando para 
que o Brasil caminhe pelo trilho do 
desenvolvimento.  
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Sempre!  

E o dobro do número de pessoas que 
teve da última vez. Com certeza. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Com certeza. E também para que a gente 
reafirma a nossa posição que o ministro Moro 
está tendo para levar adiante, principalmente 
essa ação chamada Pacote Anticrime. 
 Eu sempre falo, senhor presidente, não é 
a minha fala hoje, mas eu sempre digo que uma 
coisa anda colada com a outra. É como os 
cientistas sociais chamam de imbricação, nobre 
deputado Engenheiro José Esmeraldo. É aquela 
telha colonial, a gente não sabe quando começa 
uma e termina a outra. 
 Então o Pacote Anticrime do ministro 
Moro e a reforma da Previdência estão 
imbricados. Não tem como o Brasil retomar o 
investimento, receber grande aporte financeiro 
para que o nosso PIB volte a ser pujante, se o 
Pacote Anticrime não vingar. Essa é a nossa 
manifestação que vamos fazer dia 30, às 14h, 
iniciando no Posto Moby Dick. 
 Mas, senhor presidente, a minha fala é 
sobre segurança pública. E é preocupante, 
porque eu tenho subido constantemente a esta 
tribuna para que o governador possa ter essa 
consciência, para que essa nossa voz chegue até 
o secretário de Segurança, chegue até o 
governador do Estado e que possa ser ouvida, 
possa ser atendida, melhor dizendo. 
 Talvez a gente possa ter uma dificuldade 
de chegar até a ponta, por isso que a gente 
constantemente tem subido a esta tribuna para 
relatar como está a base da segurança pública. 
Nós estamos lidando com bombeiros e policiais 
civis e militares que estão no último patamar 
salarial. Como motivar bombeiros e policiais 
cujos salários estão extremamente defasados? 
 Nós temos, agora, questão da Polícia 
Militar, já que há alguns instantes o deputado 
Danilo Bahiense informou os dados precisos de 
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como está defasado o quadro da Polícia Civil, 
tornando-a cartorial, perdendo a capilaridade 
de investigar os crimes, que estão crescendo, 
mesmo que os números nacionais, devido à 
política do Bolsonaro, estejam caindo, mas aqui 
nós temos uma preocupação. A nossa Polícia 
Civil está perdendo a condição de investigar. 
 E aí eu falo da Polícia Militar. A turma de 
soldados que completa dez anos agora não tem 
mais motivação para trabalhar. O salário já não 
tem... o Governo não fala quando vai acenar 
com alguma coisa, mesmo que nós tenhamos 
subido constantemente à tribuna informando 
como pode ser isso. Existem caminhos viáveis, 
existem acenos a pequeno, médio e longo 
prazo, coisa que o governador poderia estar 
fazendo, mas há um silêncio total. 
 Como nós estamos andando 
constantemente entre a base, entre os policiais, 
há um desalento total. Eu não sei por onde 
estão caminhando as autoridades da segurança 
pública, que não estão ouvindo essas vozes. A 
turma que completa dez anos agora quer ir 
embora, quer ganhar estabilidade, pegar dois 
anos de licença e não voltar mais para a Polícia 
Militar. 
 Uma Polícia Militar que hoje está com 
dois mil e quinhentos policiais a menos. A conta 
não fecha. Estado Presente, precisa de efetivo; 
Polícia Militar, Polícia Civil, bem aquém do que 
deveria estar na questão do efetivo; uma polícia 
desmotivada, Corpo de Bombeiros 
desmotivado. Como realizar o Estado Presente 
se não se motiva o policial?  

Quando as duas leis chegaram aqui, as 
leis de promoção de praças e de oficiais, antes 
de chegar, nós estávamos avisando: essa lei é 
perniciosa, ela precisa ser discutida e 
aperfeiçoada pelos deputados. Tentaram votar 
no afogadilho, passaram depois de quatros dias 
árduos aqui, mas a conta ficou para o Governo 
do Estado. Ela foi uma lei de promoção nociva 
aos policiais. Qual é o estímulo que tem um 
soldado sabendo que ele vai morrer, vai se 
aposentar, porque a média de aposentadoria é 
de até cinquenta e oito anos de idade? Talvez 
ele chegue a cabo na Polícia Militar, talvez ele 
chegue a cabo no Corpo de Bombeiros. Esse é o 
estímulo que o Governo do Estado vai dar para 
os nobres heróis? O soldado que vai se 
aposentar agora com dez anos quer ir embora, 

governador. Ele não tem mais estímulo para 
trabalhar.  

Googla lá! Googla lá o pior salário do 
país! Você vai ver o soldado da Polícia Militar: 
dois mil e seiscentos reais. Faz uma conta 
básica, um jovem soldado casado com uma 
jovem senhora, com um filho ou um casal de 
filhos. Não fecha essa conta. Não fecha! 
Conclamo o Governo do Estado que venha 
informar o que vai fazer, pelo menos a médio 
prazo, o que vai acontecer. Hoje os jornais 
falaram dos cenários de investimento, do aporte 
que o Governo do Estado vai receber. Isso 
precisa ficar bem claro porque quando o 
Governo leva a mensagem do Estado Presente, 
existem alguns percalços pelo caminho, e a 
motivação do policial é o principal dele.  

Aqui volto a lembrar que um deputado 
do partido do governador vai lá em Brasília falar 
que ele é contra a paridade e a integralidade do 
policial. Aí falei no último pronunciamento que 
o deputado poderia fazer uma lei para dar para 
o policial a jornada de trabalho, que só é dada 
para o celetista. Faz uma lei, deputado, para dar 
oito por cento do salário bruto para o policial, 
que é o FGTS. Dá o vale transporte, o aviso 
prévio. Vai ver um monte de policial indo 
embora se tiver aviso prévio. Por que não faz 
essa lei? Adicional noturno? Policial militar e 
bombeiro militar não tem adicional noturno. Faz 
uma lei para que o policial militar tenha 
adicional noturno. Insalubridade? O policial tem 
hora para começar a trabalhar, mas não tem 
hora para terminar. E esse jovem deputado, do 
Partido Socialista Brasileiro, na loucura dele, 
porque só pode, não sabe o que é ser policial. 
Não sabe o que é dedicar a sua vida em prol da 
sociedade. Não sabe o que é um policial sair de 
casa e, muitas vezes, voltar morto, vítima das 
atrocidades desse bando de ratos que a lei 
protege, os pobres coitadinhos da sociedade.  

Então, estamos levando essa fala para 
que o Governo compreenda, caso não tenha 
chegado ao ouvido do Governo do Estado, essa 
precariedade que vive a segurança pública. Os 
policiais militares estão totalmente 
desmotivados. Não há estímulo! Como avançar, 
como fazer uma segurança pública de qualidade 
se os policiais militares não têm motivação? 
Estão levando palavras mentirosas para o 
Governo do Estado.  
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Recentemente, o Governo fez uma 
solenidade entregando duas mil novecentas e 
cinco armas. Até armas boas, de excelente 
qualidade, da Glock, renomada, não é aquele 
lixo da Taurus. Arma top de linha mesmo, armas 
austríacas. Fenomenal! Mas o bolso do policial 
militar, o bolso do policial civil e do bombeiro 
militar está vazio.  

Até os nossos aposentados, os nossos 
aposentados vivem de quê? Uma grande parcela 
de contribuição na segurança pública, senhor 
presidente, vem dos policiais militares 
aposentados. Eles estão presentes na 
Universidade Federal, mesmo que eles odeiem 
policiais militares fardados, mas quem faz o 
policiamento lá é a Polícia Militar.  

V. Ex.ª tem me lembrado 
constantemente, fóruns, Ministério Público, 
repartições públicas, estão lotados de policiais 
militares que voltaram a trabalhar porque o 
salário está muito baixo.  
 Governador podia chegar e fazer o 
seguinte: vamos pagar o rotativo do Banestes, 
um grande número de policiais já ia ser 
beneficiado. Vamos ver uma forma de pagar o 
precatório dos policiais militares que já são 
aposentados, já é um alento. Porque muitos 
desses policiais que já estão aposentados 
voltaram a trabalhar para poder complementar 
o salário, senhor presidente.  

Então, essa é a nossa fala, não é uma fala 
rancorosa, mas é uma manifestação que eu 
estou recebendo dos quarteis. Estão levando 
algum tipo de fala para o governador que não é 
verdadeira. Porque o que eu estou ouvindo nos 
quarteis é de desestímulo. Então, essa é a fala 
que estou levando ao Governo, e solicito que, 
dentro em breve, haja manifestação de 
planejamento do que vai acontecer de melhoria 
da qualidade de vida do policial militar, do 
policial civil e dos bombeiros militares.  

Muito obrigado, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ok, Capitão Assumção.  
 Com a palavra, agora, deputado José 
Esmeraldo.  

Quero parabenizar pela sua fala, até 
antes de o José Esmeraldo chegar ao microfone, 
e dizer que essa reclamação, como nós somos 
do PSL, que é o partido do presidente Jair 

Messias Bolsonaro, eu ouço também muito os 
policiais militares falarem o que V. Ex.ª disse.  

José Esmeraldo, com o senhor. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(MDB) – Senhor presidente, senhores 
deputados, primeiramente, senhor presidente, 
quero parabenizar o Zé Capiau, que é uma 
pessoa bacana. Tive oportunidade de estar lá 
com ele na Rádio Espírito Santo, nos atendeu 
muito bem. Parabéns, Zé Capiau, pelo seu 
trabalho. E o seu trabalho é respeitado não só 
na Assembleia Legislativa, mas em qualquer 
canto do estado do Espírito Santo. É um prazer 
tê-lo aqui conosco.  
 Senhor presidente, eu volto à tribuna 
para falar novamente sobre a nossa chapa, que 
foi registrada na segunda-feira. É uma chapa 
que vai disputar com a outra chapa, são duas 
chapas. A chapa do Marcelino e a chapa do Lelo. 
E é isso que a gente quer: uma disputa 
democrática. Direito a disputar eleição. Porque 
o importante é que nós estamos dentro da lei.  
 Eu sempre digo em alto e bom som: eu 
sou deputado ficha limpa com vários mandatos. 
É difícil alguém chegar aonde eu cheguei. Mas 
eu tenho que respeitar o voto popular. Por isso 
que eu estou aqui. 
 Então, eu quero aqui me manifestar, 
como venho me manifestando, que domingo, 
este próximo domingo, haverá essa eleição tão 
importante para o estado do Espírito Santo, 
principalmente para o MDB, do Diretório 
Regional. Nós vamos disputar, eu gostaria até 
que fosse filmado aqui os nossos membros. São 
setenta, setenta e um membros do diretório. 
Não só da chapa nossa, do Marcelino, como 
também da chapa do Lelo Coimbra. 
Respeitamos todos, mas também queremos ser 
respeitados. Queremos ser respeitados.  

E tomo a liberdade, novamente da 
tribuna desta Casa, de pedir ao presidente, e é 
só ele que pode fazer isso, Lelo Coimbra, o 
atual, presidente Lelo Coimbra, que vai disputar 
a reeleição, que essa eleição não seja feita no 
prédio do Diretório Regional. Ali não é o local 
ideal, não é o local certo, não é local de 
segurança. Por isso que nós estamos fazendo 
esse apelo.  

Eu quero inclusive que a minha fala seja 
inserida nos anais da Assembleia Legislativa, 
porque pode haver tumulto. É um local 
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totalmente desconforme. São várias e várias 
pessoas, podem ir lá até mil pessoas. E é 
inadmissível que entre nove horas da manhã e 
uma hora da tarde essas pessoas, em quatro 
horas somente, essas pessoas cheguem até o 
décimo andar. Muitas vezes os elevadores estão 
com defeito.  

O local ideal é a Câmara Municipal de 
Vitória. Eu soube que o Lelo fez esse pedido. 
Meus parabéns ao ex-deputado Lelo Coimbra, 
porque ele está aí trabalhando com muito 
respeito ao eleitor, porque evita, desta forma, 
que haja até mesmo um tumulto com 
consequências sérias em função do local não ser 
um local adequado.  
 Por isso estamos aqui novamente 
pedindo, solicitando. Quando estivemos, na 
segunda-feira, quando foram registradas as 
duas chapas, eu falei com o Lelo, e vários 
falaram, e eu senti que ele... Porque inclusive 
está lá na ata. Na ata está isso inserido, lá na 
ata, que o local seja a Câmara Municipal de 
Vitória. É isso que a gente quer, para podermos 
fazer uma festa. Quem tiver mais votos ganha! 
Na democracia é isso mesmo! Quem tiver mais 
votos ganha a eleição! Né?  

Eleição é uma coisa que... O voto é 
secreto. Queremos fazê-la honestamente, 
corretamente. Eu não trabalho na esperteza e 
nem na malandragem e nem aceito que venham 
com esperteza e nem malandragem. Isso eu não 
aceito!  

Então, por isso, fica aqui o nosso pedido 
para que a Câmara Municipal de Vitória, que 
tenho certeza de que vai abrir esse espaço, 
possa, através do pedido do Lelo Coimbra, que é 
o responsável, ele é o responsável, por tudo o 
que possa ocorrer. É importante falar isso aqui: 
é o responsável por tudo que possa ocorrer.  

Não pode um cadeirante subir ali ao 
décimo andar, que é um local que não tem 
acessibilidade. Não tem acessibilidade! Então 
nós estamos aqui alertando, há algum tempo, 
que essa eleição precisa ser feita na Câmara 
Municipal de Vitória, e jamais - jamais - lá na 
sede do MDB. Jamais! Porque ali pode ter um 
tumulto com sérias consequências.  

Estou avisando aqui porque, se 
porventura for feito e acontecer, a 
responsabilidade vai ser em cima do presidente 
do diretório regional, Lelo Coimbra. Tanto é que 
isso aí está inserido lá na ata. Não pode ser a 

eleição no Diretório Regional. Lá é um local 
totalmente desconforme, um local impossível 
de você realizar ordeiramente uma eleição 
aonde podem ir centenas e, talvez, até milhares, 
porque nós temos cinquenta e cinco mil filiados 
do MDB.  

Então fica aqui o nosso apelo. 
Vamos disputar com muito respeito, 

vamos disputar com muita vontade, e quem 
tiver mais força leva. É isso aí! Não tem negócio 
de tapetão, não! Tapetão já era! Quem tiver 
mais voto vai levar! 

E eu tomo a liberdade aqui de fazer um 
apelo novamente ao Doutor Hércules, que está 
sentado ali. Está na hora, Doutor Hércules!  Até 
trouxe aqui para V. Ex.ª, já que V. Ex.ª está na 
chapa do MDB-2020, tomo a liberdade de pedir 
a V. Ex.ª. Pedi ontem e estou pedindo hoje 
novamente. Hércules Silveira, está aqui, é o 
sétimo do Diretório Estadual. 

Eu vou aqui, Doutor Hércules, mostrar a 
V. Ex.ª - dá uma olhadinha para cá -, V. Ex.ª que 
gosta de uma tribuna. E eu sei que V. Ex.ª fica 
até sonhando de noite com relação a esta 
tribuna, doido para falar. Então estou aqui 
mostrando a V. Ex.ª o termo de ratificação. 
Mostre aqui o termo de ratificação para o 
Doutor Hércules. Eu gostaria que levasse esse 
termo de ratificação e entregasse lá para o 
Doutor Hércules, porque ele é um homem 
inteligente, competente e capacitado. Vou 
entregar esse termo de ratificação a V. Ex.ª 
porque V. Ex.ª é um importante candidato a 
prefeito de Vila Velha. Entendeu, deputado, 
brilhante Torino?                        É um bom 
candidato, candidato forte e nós queremos 
estar junto com V. Ex.ª, de mãos dadas. 
Queremos estar com V. Ex.ª de mãos dadas. 
Não estou pedindo para o senhor vir para a 
minha chapa não, mas ratifica ai, fica sem 
nenhuma das chapas, nem na chapa a, nem na 
chapa b. É isso que a gente pede ao senhor 
porque nós vamos, com certeza, ser também 
um cabo eleitoral, se me permitir, na sua eleição 
lá em Vila Velha. Vamos ser um cabo eleitoral 
em Vila Velha.  

Nem todo mundo tem um cabo eleitoral 
igual ao José Esmeraldo. O senhor sabe disso. 
Porque este cara aqui não é fácil não, bate de 
frente, bate de qualquer jeito, é peitudo e é 
ficha limpa e não tem rabo preso com ninguém. 
E ninguém o compra. O mais importante é isso. 
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É camarada que é homem com agá maiúsculo. 
Porque tem um monte de homem tudo com o 
agazinho minúsculo. Pula de barco, de vez em 
quando mergulha, não sabe mergulhar se afoga. 
Aqui não, aqui não tem negócio de afogamento 
não. Aqui a gente mergulha e quando mergulha 
a gente sai com o peixe no dente, se não tiver o 
anzol, porque nós sabemos pescar em mares 
profundos. Não só no profundo como no raso. 
Se for preciso a gente pega piaba também, mas 
se for preciso ir lá para pegar o jacaré, a gente 
pega pelo rabo.  

Então, Doutor Hércules, quero fazer esse 
apelo a V. Ex.ª: pedir a retificação. Venha para o 
nosso lado enquanto há tempo, excelência. 
Enquanto há tempo, venha para o lado do 
Marcelino. Existe esse tempo ainda. Sei que V. 
Ex.ª é um cara inteligente, é um cara 
competente, é um cara que tem uma visão 
política importante e V. Ex.ª quer ser, e com 
certeza será, o nosso candidato a prefeito em 
Vila Velha. Mas é importante que o senhor faça 
essa ratificação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Beleza. Então, encerramos aqui os 
Oradores Inscritos com o deputado José 
Esmeraldo.  

Quero mandar um abraço muito 
especial, ali, Zé Capiau, você não sabe quem é 
que mandou um abraço também para o Doutor 
Hércules: Ferreira Neto. Mandou agora um 
abraço. Mandou dizer que o senhor é um bom 
vizinho. Um vizinho de boa. Ele mandou dizer 
isso. O Danilo trabalha na Rádio Espírito Santo 
ainda? O Danilo está lá? Não se esquece de 
mandar um abraço para o Danilinho. Danilinho é 
patrimônio da Rádio Espírito Santo. Obrigado 
pela sua presença. Quase cinquenta anos lá? 
Está certo! 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

(MDB) – Excelência. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Pode falar, Zé! 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

(MDB) – V. Ex.ª falou do Ferreira Neto. Eu não 
sei se V. Ex.ª sabe, mas Ferreira Neto foi um 
colega nosso. Foi vereador comigo na Câmara 
de Vitória.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Foi! 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

(MDB) – Foi vereador conosco. Eu estou bem 
lembrando que na época o Índio, irmão dele, 
sempre estava lá. E eu tenho uma grande 
admiração pelo Ferreira Neto também. Meu 
amigo, um cara bacana, um cara de bem com a 
vida. Sempre alegre, feliz e satisfeito. E o 
Ferreira Neto tem para mim uma grande 
virtude. Não é qualquer irmão que faz o que ele 
fez pelo irmão dele – não sei se V. Ex.ª sabe –, o 
Índio.  

   
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Sei. A doação que ele fez. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

(MDB) – Então o Ferreira Neto merece 
realmente um beijo no coração porque é um 
cara que a amizade que ele tem com a família 
ele demonstrou. Ele demonstrou a amizade que 
ele tem com a família, principalmente com o 
irmão dele, o Índio, que teve aquele problema e 
ele foi lá: um transplante, retirou do próprio 
corpo para poder dar ajuda que o irmão dele 
precisa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Índio hoje é um novo homem.  
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

(MDB) – Então, quero parabenizar esse grande 
homem. Não é jornalista, não é vereador, é um 
grande homem. É um cara do bem, um cara de 
família. É um cara que, na nossa época – não 
estou falando que ele agora está feio não –, mas 
na nossa época, era muito boa pinta. Era boa 
pinta o cara – a verdade é essa – e um grande 
amigo nosso. E nós tivemos o prazer e a 
satisfação de ser colega dele no período de 88, 
que o prefeito era o Vitor Buaiz. Vitor Buaiz era 
o prefeito de Vitória. Eu disputei as eleições 
todas – e desculpa aqui a minha falsa modéstia 
–, mas todas as que eu disputei na Câmara, 
todas que eu disputei eu fui o mais votado. Não 
sei por que, mas fui o mais votado.  

E o Ferreira Neto um grande amigo. E 
meus parabéns pelo trabalho que Ferreira Neto 
faz junto com esse brilhante Zé Capiau e vários 
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outros da Rádio Espírito Santo, que quando a 
gente vai lá eles não sabem o que fazer... Assim 
o tratamento é realmente especial. Meus 
parabéns! 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Obrigado, meu irmão. 

Quero mandar um abraço também para 
o pessoal da taquigrafia, os funcionários da 
Casa, os câmeras, todos eles aqui, tem um com 
o meu nome que é o Adonias, uma equipe 
muito coesa. Na hora de entregar aquele papel 
que o José Esmeraldo pediu para entregar ao 
Doutor Hércules, já virou o foco da câmera. 
Muito boa equipe, de primeira linha, repórteres 
maravilhosos. Alguns feios, mas todas elas são 
bonitas.  

Está bom? 
Aos seguranças que estão na Casa, aos 

telespectadores que estão em casa também, 
muito obrigado. Ao Guru, que é um 
telespectador de primeira da TV Assembleia, 
Guruzinho, aquele abraço para você! 

Agora, vem ela aí! Antes, eu quero só 
avisar às pessoas que estão nos assistindo: Nada 
mais havendo a tratar, vou encerrar às 
17h36min a presente sessão. Antes, porém, 
comunico que a pauta da próxima sessão 
ordinária será a mesma, exceto as matérias 
votadas na sessão de hoje. E convido os 
senhores deputados e também senhoras 
deputadas, claro, esses belíssimos e ótimos 
telespectadores, para a próxima sessão que será 
solene, hoje, às sete horas da noite, em 
homenagem aos 129 anos do município de 
Cariacica, conforme requerimento do deputado 
Marcelo Santos, Marcelo Cariacica Santos, 
aprovado aqui em plenário. 

Está encerrada a sessão.  
Com você, ela que tem a sabedoria 

jornalística na veia, olhos belos, minha amiga, 
Patrícia Bravim. 

Tchau, pessoal! 
 

(Comunico que haverá sessão 
solene, hoje, às 19h. Expediente: 
o que ocorrer e, também, 
comunico que haverá sessão 
ordinária, amanhã, dia 26 de 
junho de 2019, à hora 
regimental, cuja  Ordem do Dia é 
a seguinte: Discussão especial, 

em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 25/2019; 
discussão especial, em 1.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
383/2019, 388/2019 e 397/2019)  

 
 *De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, não registrou presença a senhora 
deputada Iriny Lopes. 
 

*As inserções em negrito trata-se de 
previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
  

 

 
 

DÉCIMA OITAVA SESSÃO SOLENE, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 25 DE JUNHO DE 2019. 
  ÀS DEZENOVE HORAS E VINTE E 
QUATRO MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO 
MARCELO SANTOS OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Senhoras e senhores, 
senhores deputados, autoridades, 
telespectadores da TV Assembleia, boa noite. É 
convidado a compor o local de destaque o 
proponente desta sessão solene, senhor 
deputado Marcelo Santos; é convidado o 
presidente desta Casa de Leis, senhor deputado 
Erick Musso; a senhora deputada Janete de Sá; 
o senhor deputado José Esmeraldo; o deputado 
Euclério Sampaio; o subsecretário da Casa Civil, 
Sandro Heleno Gomes de Souza, ex-deputado 
Sandro Locutor; a juíza, representando o Fórum 
Desembargador Américo Ribeiro, doutora 
Carmem Lúcia Corrêa; o coronel do 7.º Batalhão 
da Polícia Militar em Cariacica, Coronel Paulo 
Roberto Schulz; representando o 6.º Batalhão 
de Bombeiros Militar, o tenente coronel Márcio 
Nascimento Rodrigues; o subsecretário de 
controle e suporte da Secretaria de Estado da 
Justiça, Gilson dos Santos Lopes Filho, ex-
deputado Gilsinho Lopes; o procurador da 
Assembleia Legislativa, Rafael Teixeira.  

 
(Tomam assento à Mesa as 

referidas autoridades)  
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Esta sessão está sendo gravada, para 
transmissão posterior pela TV Assembleia, e as 
fotos do evento estarão disponíveis a partir de 
amanhã, dia 26, em nosso site. 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa recebe todos para a sessão solene 
em homenagem aos 129 anos do município de 
Cariacica, com a entrega de uma placa e 
certificados aos homenageados. 

Cariacica reflete a miscigenação 
brasileira e sua formação agrega povos 
indígenas, negros e imigrantes europeus. 
Segundo os antigos habitantes, o nome surgiu 
da expressão cari-jaci-caá, utilizada pelos índios 
para identificar o porto onde desembarcavam 
os imigrantes. Sua tradução é chegada do 
homem branco.  

Embora o município de Cariacica tenha 
sido criado pelo decreto n.º 57, em 25 de 
novembro de 1890, apenas na década de 40 do 
século passado sua população observou 
aumento considerável. 

Neste instante, o senhor deputado 
Marcelo Santos, representante do município na 
Assembleia Legislativa, da qual é vice-
presidente, procederá à abertura desta sessão 
solene, conforme é regimental. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Boa noite senhoras e senhores. É uma 
honra muito grande tê-los aqui conosco. Vou 
fazer a leitura de um procedimento regimenta,l 
para que possamos dar início a esta sessão. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e eu mesmo procederei à leitura 
de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a 
todos que se coloquem em posição de respeito. 

 
(O senhor deputado Marcelo 

Santos lê Provérbios, 09:11)  
 

Neste momento, também, considero lida 
e aprovada a ata da sessão anterior. Informo às 
senhoras e aos senhores que ela está disponível 
no site da Assembleia Legislativa. 
 Esta sessão solene é em homenagem aos 
129 anos do município de Cariacica, nossa 
cidade, conforme requerimento de nossa 
autoria, aprovado em plenário por unanimidade 
das senhoras e senhores deputados. 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Todos são convidados, 
em atitude de respeito, para as execuções do 
Hino Nacional e do Hino do Estado do Espírito 
Santo. 
 

(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 
 

 
Representando o Departamento de 

Polícia Judiciária de Cariacica, é convidada a 
delegada Arminda Rosa Rodrigues, para compor 
à Mesa. (Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa a referida 
convidada) 

 
Representando a TV Vitória, Fernando 

Machado. (Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 
Neste momento, teremos uma música, 

que será tocada pelo sistema de som da Casa, 
do Grupo Moxuara, aqui representado por Luis 
Guilherme e Marcos Coco. 
 

(É executada a música) 
 
Lembrando que Fernando Machado foi 

para o Moxuara, e está aqui representado por 
Luiz Guilherme e o Marcos Coco. 

Fernando Machado, diretor da TV 
Vitória, Rádio Jovem Pan, está aqui na Mesa 
representando toda a imprensa de nosso 
estado. 

Neste momento, teremos uma 
homenagem prestada pelo deputado 
proponente Marcelo Santos ao Grupo Moxuara. 

Convido o Luiz Guilherme e o Marcos 
Coco para virem aqui à frente. 

Neste momento, é convidado a fazer uso 
da palavra o presidente da Assembleia 
Legislativa Erick Musso. 

 
O SR. ERICK MUSSO – (PRB) – Boa noite 

a todos. Boa noite, gente! É uma alegria muito 
grande estar aqui com vocês nesta noite. 

Queria iniciar aqui os meus 
cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, 
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que preside esta sessão e é o proponente desta 
sessão. Uma sessão em comemoração aos 129 
Anos de Cariacica, essa importante cidade para 
o Espírito Santo. 

Marcelo é o vice-presidente da 
Assembleia, e pela segunda vez consecutiva. 
Lideramos a Mesa passada, ainda no mandato 
do ex-governador Paulo Hartung. Fomos 
reeleitos, e fomos reeleitos para as mesmas 
funções, dando continuidade a um processo de 
reestruturação, de reformulação, de avanço 
tecnológico, de modernização, sobretudo de ir 
ao encontro dos anseios da população do 
Espírito Santo, nesse novo tempo que a 
população capixaba tem a oportunidade de 
vislumbrar na Assembleia Legislativa um Poder 
atuante, um Poder independente, mas que 
debate as políticas públicas de igual para igual, 
sempre visando o bem-estar da sociedade. 

Então, o deputado Marcelo, que é o 
nosso vice-presidente, lidera dois programas 
importantes aqui na Casa: o Revisa Ales, que é a 
revisão das quinze mil leis capixabas, muitas 
delas ineficientes, ineficazes, sem aplicabilidade; 
e o Ales Digital, que virou referência no nosso 
país. 

A Assembleia do Espírito Santo é a 
primeira Assembleia totalmente digital no nosso 
Brasil, eliminando o uso de papel, fazendo 
economia, dando celeridade e transparência. 
Então, Marcelo, muito obrigado pelo seu 
companheirismo, pela sua amizade. Você que 
brilhantemente está aqui no seu quinto 
mandato, tanto você, quanto a deputada Janete 
de Sá, quanto o deputado Euclério, quanto o 
deputado José Esmeraldo, não é? Vocês estão 
com cinco mandatos, cada um. 

E só consegue cinco mandatos de 
deputado estadual quem é de Cariacica, pelo 
que estou vendo aqui, à Mesa, não é, Gilsinho? 
Mas quem tem muito trabalho e muito serviço 
prestado à população. Então, agradecer ao 
deputado Marcelo Santos. 

E está aqui a deputada Janete de Sá, 
minha amiga, companheira, leal, que lidera um 
programa importantíssimo dentro da Casa, que 
nós implementamos ainda na minha primeira 
gestão, a Procuradoria da Mulher. 

A Assembleia conta, hoje, com um 
atendimento especializado às mulheres vítimas 
de violência familiar e doméstica, do ponto de 
vista da orientação, do acolhimento, da 

instrução e até na ajuda da resolução de vários e 
vários casos, e é liderado pela deputada Janete 
de Sá e que eu quero parabenizar e agradecer 
por toda essa ajuda que você me dá, nos dá 
para que possamos conduzir a Assembleia da 
melhor forma possível. 

Está aqui também o deputado José 
Esmeraldo, amigo, combativo. Muito obrigado, 
José, parabéns aí pelo seu trabalho; está aqui 
também o deputado Euclério Sampaio, também 
nosso amigo, companheiro, também, de todas 
as horas; está aqui o Sandro Locutor, que é ex-
deputado estadual, e hoje é subsecretário da 
Casa Civil, também de Cariacica; está a doutora 
Carmen Lúcia, a nossa juíza, muito obrigado pela 
presença; o coronel Paulo, do 7.º Batalhão; 
representando o 6.º Batalhão de Bombeiros 
Militar, o tenente-coronel Márcio; está aqui o 
Gilsinho Lopes, o nosso ex-deputado e atual 
subsecretário de Justiça; está aqui o meu amigo 
procurador, doutor Rafael, procurador da Casa; 
o Fernando Machado, o nosso amigo e irmão, 
representando aqui a imprensa; está aqui o 
Kazinho, enfim, todos os amigos que hoje 
abrilhantam esse importante momento e o 
Emerson Xumbrega, que estou vendo daqui.  

Quem dera se nós pudéssemos agraciar, 
parabenizar, homenagear os quatrocentos mil 
habitantes a que beira Cariacica chegar em 
pouco tempo. Não temos nem estrutura física, 
nem tempo. E nesse tempo de economia, para 
que nós pudéssemos sair da décima sexta 
Assembleia que mais gastava no Brasil para a 
mais econômica por deputado, temos que 
segurar o bolso, enxugar os custos e os gastos, 
para que possamos continuar sendo referência 
em gestão pública nas Assembleias desse Brasil.  

Mas vocês estão aqui para representar 
esses quatrocentos mil habitantes da sociedade 
civil organizada, homens e mulheres que 
ajudaram, ajudam e que, a partir de hoje, terão 
mais responsabilidade ainda em continuar 
ajudando na construção, na consolidação e no 
crescimento desse município que é importante 
para a Grande Vitória e para o Espírito Santo. E 
que tem brilhantes representantes nesta Casa, 
que lutam por melhorar a qualidade de vida 
daquela população nas diversas áreas, seja na 
saúde, na educação, na segurança pública, nos 
investimentos em infraestrutura, seja tentando 
implantar um hospital geral, seja tentando 
colocar ali indústrias, empresas, para a geração 
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de emprego e renda, que hoje assola mais de 
doze milhões de irmãos e irmãs nossos, 
brasileiros desempregados.  

E a Assembleia não podia, Marcelo, se 
furtar – num momento em que a cidade 
completa cento e vinte nove anos – de fazer um 
gesto, um gesto de gratidão, um gesto de 
reconhecimento, que esta Casa faz aqui, hoje, a 
todos vocês que contribuem  para que Cariacica 
possa ser, cada dia mais, um lugar melhor para 
se viver, para se morar, para se visitar, para criar 
os filhos, para criar os netos, e assim por diante. 

Estou muito feliz de abrir esta sessão. 
Quero agradecer aos meus colegas que me 
confiaram, pela segunda vez, presidir o Poder 
Legislativo Estadual. Eu que este ano completei 
trinta e dois anos de idade, assumi o meu 
primeiro mandato com vinte e sete, assumi a 
minha primeira presidência com vinte e nove e, 
aos trinta e dois, pelo aval dos meus colegas, 
que confiam no nosso trabalho e que me 
ajudam a carregar esse piano que não é leve, é 
um fardo pesado, me ajudam a fazer essa 
transformação. 

É importante ressaltar, e toda 
oportunidade que eu tenho eu falo e propago 
para que vocês levem para dentro das casas de 
vocês, para o ambiente dos ciclos de amizades e 
assim por diante, a Assembleia hoje conta com 
emissão de identidade de forma gratuita à 
população. A Assembleia hoje conta com uma 
Delegacia do Consumidor, que fica a três metros 
de um Procon que atende as pessoas de forma 
gratuita. A Assembleia hoje conta com sistema 
wi-fi integrado, dando modernidade e 
celeridade, gestão eficiente e transparência nos 
atos. E numa última pesquisa, agora, feita pelo 
Globo e pela Folha de São Paulo, 
aproximadamente quinze dias atrás, fomos 
considerados a Assembleia mais transparente 
do país e a que menos gasta por custo de 
deputado. 

É importante dizer isso porque os 
poderes legislativos são duramente atacados, 
muitas das vezes, e por esses ataques vão 
diluindo a sua imagem e, muitas das vezes, 
também perdendo a sua funcionalidade. Mas 
aqui nós temos andado da contramão disso. 
Para vocês terem ideia, no Rio de Janeiro o 
custo por gabinete, de verba indenizatória, é de 
vinte e seis mil e quinhentos reais. Aqui é de 
quatro mil e quinhentos reais. Nós estamos 

falando de praticamente um valor cinco vezes 
menor do que o de um estado vizinho nosso, de 
deputados que têm a representatividade, que 
trabalham e trabalham muito, e que passam por 
esse processo de fortalecimento do Poder 
Legislativo Estadual e de demonstração de que 
nós estamos, de fato, nos tornando a Casa do 
Povo. 

Quando assumi, em 2017, a Assembleia 
tinha mil e duzentas, mil e trezentas pessoas, 
diárias, internamente aqui, entre servidores e 
visitantes. Hoje nós passamos de quatro mil. 
Pessoas que podem usar um restaurante a custo 
barato, pessoas que têm um estacionamento de 
forma acessível, têm bancos, têm serviços, e nós 
vamos ampliar esses serviços. Implantamos 
agora uma feira agroecológica, da agricultura 
familiar, para fomentar a agricultura familiar do 
nosso estado aqui dentro. 

Vamos agora implantar um núcleo, 
Fernando, de atender aqui as crianças vítimas 
de abuso sexual. Então, vamos aqui atender as 
mulheres, estamos de portas abertas ao 
consumidor, vamos fazer esse acolhimento das 
crianças, estamos encaminhados com a Amages 
e com o Tribunal de Justiça para fazer um 
núcleo, nossa doutora, uma vara de conciliação 
aqui dentro, porque a gente vai dando 
funcionalidade e deixando de ser uma 
Assembleia meramente autorizativa e de 
debates de projetos, que são importantes, mas 
partimos também para a prestação de serviço 
direto às pessoas. 

No mais, o que posso dizer a vocês? 
Continuem acreditando no sonho de vocês. 
Nada na vida da gente acontece, primeiro, se 
não for da vontade e da permissão de Deus; 
segundo, ninguém constrói nada sozinho na 
vida; terceiro, isso são pilares que eu carrego e 
sempre falo 
em todas as oportunidades: Deus não dá um 
fardo maior do que a gente não consiga 
carregar. Que possam continuar trabalhando, 
produzindo. A partir desse reconhecimento da 
Assembleia, do deputado Marcelo Santos, 
possam produzir mais, trabalhar mais. Que esse 
certificado, que essa placa não seja apenas uma 
moldura numa parede, mas que possa ser uma 
injeção de ânimo, de recarga de bateria, de 
aumento de responsabilidade para vocês 
continuarem fazendo de Cariacica um belíssimo 
município. 
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 Um forte abraço! Fiquem com Deus! 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – É convidado a compor a 
Mesa de honra o vereador Edson Nogueira, de 
Cariacica. (Pausa) 
 
  (Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 
 
 Neste momento, fará uso da palavra o 
vice-presidente e proponente desta sessão 
solene, senhor deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Mais uma vez boa noite, senhoras e 
senhores. É uma alegria muito grande, além da 
emoção de poder estar aqui homenageando as 
pessoas que representam o universo de quase 
quatrocentos mil habitantes da cidade que eu 
nasci, que eu cresci, que estudei, que constituí 
família, mulher e filhos. A cidade que me deu 
oportunidade de ingressar na vida pública, 
tendo sido vereador pelo município de Cariacica 
e de estar exercendo hoje o quinto mandato 
consecutivo. E, olhando nos olhos de vocês, a 
gente percebe nitidamente que não é diferente 
dos outros olhares das pessoas que aqui não 
estão, que é de perseguir o sonho de 
transformar Cariacica num lugar cada vez 
melhor de se viver. 
 E esta sessão solene é justamente isso: 
reconhecer as pessoas que continuam 
acreditando nesse sonho e que, podem ter 
certeza, vai se tornar realidade. Cariacica, 
independente da administração de quem esteja 
à frente dela, se produziu mais ou menos ou se 
não produziu, a população que nela mora, 
aqueles que produzem na cidade conseguiram 
carregar a duras penas a cidade para que ela 
pudesse chegar aonde chegou. 
 Então, inicio a minha fala agradecendo a 
oportunidade de prestar homenagem a vocês. E 
a vocês eu peço uma salva de palmas 
começando a sessão. Parabéns e muito 
obrigado! Obrigado mesmo! (Palmas) 
 Aqui nós temos algumas figuras que já 
foram citados os nomes. E é importante sempre 
registrar, porque eu fiz questão de convidá-los, 
fiz questão que essas pessoas pudessem estar 
aqui mostrando a importância delas, de quem 
vai receber a homenagem e de quem compõe a 

Mesa, que também grande parte recebe a 
homenagem, a importância de cada um, da 
contribuição que cada um de vocês tem e dessa 
responsabilidade.  

Quero cumprimentar aqui o presidente 
Erick Musso, meu amigo. Conheci o Erick 
carregando o avô dele, Heraldo Musso, meu 
colega deputado quando ele ainda tinha 
quatorze anos de idade. Eu acho que ele até 
passou a minha idade um bocado. Quero 
cumprimentar a deputada Janete de Sá, minha 
amiga, cariaciquense. Quero cumprimentar o 
deputado José Rocha Esmeraldo. E eu falo 
Rocha, e as pessoas até acham que tem 
sobrenome Rocha. Não é; é porque é um 
homem de palavra. Cumprimentar e agradecer 
pelo apoio que tem dado, por ser cariaciquense 
e continuado sempre nas suas ações ajudando a 
nossa cidade de Cariacica. De igual modo, 
cumprimentar o deputado Euclério Sampaio, 
que nunca deixou de promover ações e todas as 
vezes, seja ele o provocador principal ou todas 
as vezes que nós o convocamos, esteve ao 
nosso lado para que tudo aquilo que é 
importante para a nossa cidade de Cariacica, o 
deputado Euclério Sampaio sempre esteve 
presente. Muito obrigado, deputado Euclério, 
obrigado mesmo!  

Quero cumprimentar aqui os dois 
deputados, Gilsinho Lopes e Sandro Locutor, 
que fizeram um trabalho muito bacana aqui 
nesta Casa, que colocaram o pé na estrada para 
disputar e subir mais um degrau, tentando 
alcançar o cargo de deputado federal. Uma 
eleição difícil, de mudança, mas que fizeram e 
cumpriram um papel importante, tanto na 
disputa eleitoral quanto no papel que 
desempenharam aqui, todas as vezes que 
exerceram mandato de deputado estadual. 
Todos os dois, também, de Cariacica, ajudando a 
nossa cidade a tentar crescer e se desenvolver. 
Muito obrigado, Gilsinho! Muito obrigado, 
Sandro Locutor!  

Cumprimentar a doutora Carmen Lúcia, 
nossa diretora do Fórum. Muito obrigado! É 
uma honra muito grande a senhora estar aqui 
conosco. A história do Fórum de Cariacica 
começou com meu pai, Aloísio Santos.  Edson 
Nogueira era presidente da Câmara, fizemos a 
primeira pedra fundamental. Não é o maior 
Fórum do Espírito Santo, mas é o melhor fórum 
do Espírito Santo, é o que tem as melhores 
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acomodações. Não é obra faraônica, mas é o 
melhor administrativamente. Não estou falando 
porque é só de Cariacica não, porque foi o 
Fórum melhor planejado na estrutura do 
Judiciário. Então, doutora Carmen Lúcia, muito 
obrigado pela presença da senhora.  

Quero cumprimentar o comandante do 
7.º Batalhão. Muito obrigado pela presença. Um 
coronel operacional que tem ajudado muito a 
cidade de Cariacica a exercer, a cumprir o seu 
papel enquanto Polícia Militar, polícia ostensiva. 
Sabemos das dificuldades que Cariacica enfrenta 
na área de segurança. Nós temos um problema 
do compartilhamento das ações. A Prefeitura 
ainda não tem aquilo que a maioria das cidades 
da Região Metropolitana têm, que é guarda 
civil, guarda municipal. O efetivo, quando tem 
uma ação dessas forças no município, é muito 
pequeno. Nós ainda teremos uma guarda civil 
municipal que vai colaborar com as forças 
policiais. Então, quero cumprimentar o 
comandante 7.º Batalhão. 

Também cumprimentar e agradecer ao 
comandante do Corpo de Bombeiros do 
município de Cariacica. Tive a honra de 
pessoalmente despachar com o ministro dos 
Transportes para que ele pudesse ceder aquela 
área para o Governo do Estado, e ter a 
oportunidade de dizer que participei, 
efetivamente, para que aquele batalhão do 
Corpo de Bombeiro pudesse estar lá em 
Cariacica.  

Quero cumprimentar o nosso procurador 
da Assembleia, Rafael. Muito obrigado pela 
presença. Cumprimentar a nossa delegada. 
Muito obrigado! A Polícia Judiciária tem um 
papel importante, por mais que o efetivo da 
Polícia Civil e Militar esteja defasado, há uma 
crise enorme, o Estado não pode dar passos 
maiores do que a perna, porque senão nós 
estaremos retornando a um passado não tão 
distante, onde o servidor público para receber o 
seu salário tinha que pegar empréstimo 
consignado, ou seja, pagar para receber. E essa 
irresponsabilidade nem o Governo anterior tem 
e nem este atual Governo. É um momento de 
esperar, porque a incerteza do Governo central 
é muito grande. Nós não sabemos até agora 
para onde a biruta do aeroporto está 
apontando: ora é para frente, ora é para trás. E 
o país não consegue dar passo que possa 
garantir - seja para o cidadão mais simples ou 

aquele empresário que quer investir o seu 
capital em Cariacica ou em qualquer lugar do 
Brasil - que dê a segurança exata para fazer isso. 
Então, todo mundo está com o freio de mão 
puxado. Os mais responsáveis estão ali 
segurando para poder ver como que o país vai 
se dar.  

Quero cumprimentar o meu amigo, 
vereador Edson Nogueira. Foi meu presidente 
quando fui vereador na Câmara de Cariacica. 
Vereador por sete mandatos, cinco mandatos 
de presidente da Câmara. Uma experiência 
enorme. E cumprimentar o Grupo Moxuara que 
sempre nos dá oportunidade de escutar boa 
música.  

Escrevi um texto, mas é difícil a gente 
que é acostumado a falar sem ler, porque a 
emoção é muito grande num dia como hoje. A 
gente vai escrevendo tanta coisa que gostaria 
de falar, mas eu tenho certeza também de que o 
grande momento e o momento mais importante 
é o de fazer as entregas dos certificados. É o que 
o presidente Erick Musso disse aqui, não é 
meramente um pedaço de papel simples, não é 
meramente um pedaço de papel que vai para 
uma moldura. É o reconhecimento da 
Assembleia Legislativa por todos vocês, homens 
e mulheres, empresários, líderes populares, 
policiais civis e militares, bombeiro militar, 
políticos, pastores, padres, de qualquer religião 
que seja que acreditam na nossa cidade. E esse 
certificado é para mostrar a nossa gratidão 
diante da crença de vocês, para que nossa 
cidade não possa paralisar no tempo e sim o 
futuro dessa criancinha que está sentada aqui 
possamos enxergar e dizer que ela vai ter um 
futuro melhor, que ela vai poder ter um lugar 
para poder brincar, que ela vai ter oportunidade 
de estudos, de se qualificar e, quem sabe um 
dia, estar aqui na Assembleia Legislativa, ou 
ocupando qualquer um cargo de destaque.  

Então é muito importante esse papel que 
nós estamos fazendo aqui agora de 
agradecimento a cada uma das senhoras e dos 
senhores.  

Como eu disse, a sessão melhor ainda é 
com a música tão bacana como essa da Banda 
Moxuara da nossa querida Terra Cariacica.  

Além de celebrar nossa cidade, também 
celebramos o seu povo através de cada um de 
vocês que vão receber o certificado de honra ao 
mérito por serem personalidades que se 
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destacam no cenário cariaciquense. São vocês 
que ajudam a cidade a melhorar a cada dia. Esta 
sessão é uma das formas que eu encontrei de 
poder reconhecer esse trabalho.  

 São cento e vinte e nove anos de 
história. O aniversário oficial da cidade, como eu 
disse, é no dia 30 de dezembro, quando a cidade 
se emancipou em 1890. Mas no direito o 
costume faz as leis e o costume virou uma lei, a 
cidade comemora no dia 24 de junho, que foi 
ontem, o aniversário.  

Isso não foi ontem, anteontem. Ao longo 
dos anos a gente celebra o aniversário da cidade 
no mês de junho por conta de seu padroeiro São 
João e isso virou uma referência para a cidade; 
festas foram organizadas. E até hoje a própria 
Câmara Municipal realiza a sessão solene que 
reconhece cidadãos cariaciquenses justamente 
nesta data e, por conta disso, fizemos alteração 
inclusive desta sessão para que nós pudéssemos 
alcançar as pessoas que assim hoje estarão 
recebendo essas homenagens.  
 Quatrocentos mil motores que fazem a 
nossa Cariacica funcionar. Que ela não pare! É 
por causa dessas pessoas iguais a vocês que 
tenho imenso orgulho de representar e 
apresentar essa homenagem. É com orgulho 
que digo que é minha cidade, a cidade onde 
nasci, cresci, constituí família.  

Orgulho-me de dizer que nasci às 
margens do valão Maria Preta, aos pés do 
antigo Morro da Favela - e Gilsinho sabe disso, 
aos pés do antigo Morro da Favela, e aqui está 
Dinei, meu colega de infância - que hoje é 
conhecido como São Geraldo.  

Sou filho adotivo de pai e de mãe. A 
minha mãe morreu no ato do meu nascimento, 
praticamente, de câncer no cérebro aos vinte e 
três anos de idade. Daí voltei para casa com 
minha avó Amélia e meu avô Alfredo Coutinho, 
carroceiro.  

E aí a ironia do destino, com a 
participação de Deus, efetivamente, trouxe um 
nordestino de Brejo Grande para cá com nove 
anos de idade, que aqui estudou, foi amigo do 
pai de Gilsinho, seu Gilson, se formou contador 
e advogado, casou com Alice, que era irmã da 
minha mãe que falecera.   

Tive oportunidade de chamar uma 
pessoa de pai e uma pessoa de mãe. Essa cidade 
me deu essa oportunidade de ter alguém que 
pudesse me adotar e me colocar para dentro de 

casa. Fui tutelado por Aloísio porque meu avô e 
minha avó Alice, judicialmente, doutora, me 
entregaram a eles porque não tinham recursos 
para bancar minha alimentação de tão pobre 
que eram.  

E daí para diante a minha história 
começou em Cariacica. Eu dei os primeiros 
passos com aquele baixinho careca de quem 
tenho orgulho da história, Aloízio Santos, que foi 
prefeito, político de Cariacica num tempo que 
não é o tempo atual, de um tempo que não é o 
nosso, do tempo do assistencialismo que era a 
política normal brasileira. Mas, mesmo naquela 
época, ele foi o prefeito que conseguiu romper 
um ciclo muito ruim na nossa cidade de 
Cariacica.  

Para se ter ideia, Fernando Machado, em 
vinte anos Cariacica teve dezoito mudanças de 
prefeitos. Lá, se matou prefeito, lá um prefeito 
inclusive ao limpar a arma com o cano apontado 
para si e atirou nele próprio. Essa, pelo menos, 
foi a história que foi contada; foi assassinado. 
Lá, se cassou prefeito. Dezoito mudanças de 
prefeitos em vinte anos.  

É como se você fizesse uma casa para 
alugar, tivesse uma renda e, a cada mês, 
durante um ano, entrasse uma nova família. 
Não tem casa que aguente! Cariacica já não 
estava mais aguentando até que Aloízio Santos 
chegou à prefeitura. Foi o primeiro prefeito a 
cumprir o mandato de quatro anos. Depois, 
entrou Cabo Camata que, definitivamente, 
acabou arruinando com a cidade, com a política 
do novo, do moderno, e a cidade deu um passo 
atrás. 
 Dessas dezoito mudanças de prefeito em 
vinte anos, Cabo Camata, sozinho, conseguiu 
voltar vinte anos para trás. E aí, depois, Aloízio 
Santos, meu pai, volta à prefeitura, e consegue, 
de novo, concluir os quatro anos. Depois, 
chegou o Helder, que não está aqui presente 
porque está lá na Câmara Federal, a quem 
quero aqui também prestar uma homenagem. 
Fez um bom trabalho em Cariacica. Fez um bom 
trabalho em Cariacica, independente das 
posições políticas partidárias! Nós não podemos 
aqui olhar o partido. Se partido fosse o que 
transformasse as pessoas em boas ou ruins, nós 
formaríamos aqui, agora, o partido dos homens 
e das mulheres sérias, e todo mundo se filiaria 
nele; e não é isso que vai resolver. O problema 
do Brasil não é partido político, é caráter, é 
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personalidade, é experiência, é vontade de fazer 
e ver feito. E o Helder fez isso; é importante 
registrar isso aqui. 
 Então, esse foi um bocado da minha 
história na cidade de Cariacica, e essa é a 
história que se repete em inúmeras casas. Às 
vezes, eu conto a minha história um bocado 
para as pessoas e eu não conto para que elas 
sintam pena de mim. Essa é uma história que se 
repete na maioria dos lares de Cariacica, de 
pessoas que foram adotadas, pessoas que não 
foram adotadas, que não tiveram a 
oportunidade que eu tive.  

Na minha certidão de nascimento tem 
filho de Alaidia Coutinho, minha mãe que 
falecera; pai, não declarado. Agora, depois de 
muito tempo, eu consegui, na Justiça, fazer a 
alteração de registro civil, e lá está o sobrenome 
Santos. Porque não era Santos, só ia até o 
Coutinho. Agora, eu ingressei na Justiça pelo 
reconhecimento de paternidade socioafetiva 
para incluir, na minha certidão de nascimento e 
na minha identidade, que tem a ausência de pai, 
aquele baixinho careca chamado Aloízio Santos. 
(Palmas) 
 Nesse tempo todo de Cariacica para 
chegar aos cento e vinte e nove anos, tem uma 
história muito legal. A cidade teve um potencial 
agrícola muito forte, depois industrial, 
Braspérola, Cofavi, e tantas outras indústrias 
que fizeram com que a economia de Cariacica 
pudesse ser pujante, até a década de 70. 
Depois, a curva de queda aconteceu e a 
economia saiu enfraquecida; a receita da cidade 
caiu muito. Nós éramos, até a década de 60, 
quarenta mil habitantes, e, hoje, nós estamos 
chegando a quase quatrocentos mil habitantes.  
 O que nós precisamos hoje é refletir um 
bocado mais. O que vai mudar a história de 
Cariacica? Somos nós mesmos. O que vai dizer 
que Cariacica pode crescer ou não é 
responsabilidade nossa. Por isso que eu faço 
questão de dizer que vocês merecem o nosso 
respeito, Gelsinho, por acreditarem, Kazinho, na 
nossa cidade.  
 Nós temos um processo eleitoral 
legítimo, democrático, Rafael, e quem escolhe 
quem vai governar a cidade somos nós. Quem 
escolhe os vereadores representantes 
componentes da Câmara Municipal somos nós; 
os deputados que vão representar Cariacica, 
somos nós. Nós podemos contribuir, e muito, e 

começar a fazer uma reflexão da cidade que 
queremos. 
 Recentemente, eu tive a oportunidade 
de ser relator de dois fundos. Talvez, eu vou 
arriscar dizer, Fernando, que foram os dois 
maiores projetos que esta Casa de Leis, coronel, 
apreciou na história do Espírito Santo.  

Diferente do que atravessa o Estado 
Brasileiro, onde os estados estão com o pires na 
mão, buscando recurso, ampliando a alíquota 
dos seus impostos, contingenciando pagamento 
dos servidores aposentados, não pagando o 
décimo terceiro, o Espírito Santo tem a 
capacidade de criar o primeiro fundo soberano 
brasileiro aqui nas terras capixabas. E por quê? 
Porque não foi fácil. Porque, quando você diz 
que não vai fazer isso, é a responsabilidade que 
um chefe de família tem com o filho quando ele 
chega para o pai na data do aniversário se 
aproximando e fala: Pai, eu quero aquela 
bicicleta. E o filho olha para o pai. Um pai 
responsável diz para o filho: Sua mãe não está 
trabalhando, só tem o papai segurando a bronca 
aqui. Eu não posso comprar essa bicicleta. 
Talvez, no final do ano, se a gente conseguir 
economizar e nada der errado, sua mãe voltar 
para o mercado de trabalho, a gente vai poder 
te dar essa bicicleta. Esse é o pai responsável 
que tem que saber dizer não. E o pai 
irresponsável, o filho pede a bicicleta, hoje o 
dinheiro é de plástico, cartão de crédito, vai lá 
na loja, compra, parcela em doze pedaladas, 
olha para cima e diz: Me ajuda aí, Deus. Deus 
não avaliza mau pagador. Deus não quer 
pessoas irresponsáveis. 

Esse foi o trabalho que nós fizemos, que 
o Governo anterior fez, que o Governo anterior 
que foi do Renato Casagrande fez e que está 
fazendo agora. Economizamos para não passar 
o que o Rio de Janeiro está passando.  

O Rio de Janeiro é um paciente em 
estado terminal, falência múltipla dos órgãos. Se 
alguém passar lá e esbarrar no botão desliga, 
ele vai quebrar, como já quebrou.  

Agora, sabe quem vai pagar essa conta? 
Não é a população fluminense apenas, não são 
os cariocas puxando o s que a gente acha tão 
bacana. Quem vai pagar a conta somos todos 
nós brasileiros, fruto da irresponsabilidade do 
Estado fluminense. Como também vamos pagar 
do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Não tem 
fórmula mágica. Quando você recebe mil reais e 
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tem despesa de mil e quinhentos, uma coisa 
está errada. Se você é gestor e não consegue 
enxergar isso, você tem que voltar para a escola 
e começar a tentar, pelo menos, fazer economia 
doméstica, que a dona de casa, chefe de família, 
sabe o que é isso.  

É essa cidade que nós precisamos 
colocar o pé no chão. O Governo apresentou o 
Fundo Soberano e o Fundo de Infraestrutura. 
Muitos investimentos acontecerão em Cariacica. 
Tem ferrovia ligando o Espírito Santo ao Rio de 
Janeiro. Tem porto no Sul, porto no Norte, tem 
investimentos enormes, e tudo passa por 
Cariacica. São duas rodovias: a Rodovia BR-262 e 
a Rodovia BR-101, federais. Duas estaduais: a 
Leste-Oeste e a rodovia José Sette. E, agora, 
temos a rodovia do Contorno de Aroaba, mais 
uma rodovia. Vamos ter agora a 447, também 
cortando Cariacica. Temos duas ferrovias, a 
Centro-Atlântica e a Vitória-Minas. Estamos no 
eixo metropolitano da Grande Vitória, 
oportunidade mil de aproveitar tudo isso que 
está acontecendo.  

E o que nós estamos planejando? Nada! 
É pensando no futuro que nós temos que, 
agora, discutir no presente quais serão os 
passos que daremos, para que aquele 
menininho, a família dele saiba o futuro que ele 
vai ter.  
 Então, esta sessão é justamente para 
isso, para que nós possamos refletir, além de 
homenageá-los, o papel de cada um. A 
homenagem à instituição Polícia Militar, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar é 
agradecendo o trabalho. Vocês são os heróis da 
resistência. Diuturnamente, com profissionais 
reduzidos nas suas unidades, vão para a rua 
enfrentar bandido, apagar fogo, salvar vidas que 
estão ali por conta de pessoas que, talvez, 
dirigindo embriagadas. Está lá o Corpo de 
Bombeiros, está lá a Polícia Militar na rua e está 
lá a Polícia Judiciária trabalhando em prol de 
Cariacica, uma das cidades mais violentas do 
Espírito Santo, que mais comete violência 
doméstica. O índice de tráfico de drogas é um 
dos maiores. O fórum está aqui e a nossa 
diretora do fórum sabe o que estou dizendo, do 
percentual de processos que tramitam na vara 
criminal, a maioria é tráfico ou associação a ele. 
E é tráfico mesmo.  

Então, é prestar homenagem a essas 
pessoas e instituições que ajudam a nossa 

cidade a se manter, assim como o papel das 
igrejas. A igreja tem um papel fundamental que 
ultrapassa a parede de seu templo, não é só ali 
orando, pregando o Evangelho. Enquanto nós 
estamos aqui, quantos religiosos, católicos, 
protestantes estão na rua ali levando alimento 
para quem tem fome, levando agasalho para 
quem tem frio ou estão no final de semana no 
presídio tentando ressocializar preso na 
ausência do Estado. Isso não é papel da igreja, 
não! Mas quando o braço do Estado não 
alcança, essas instituições funcionam, e a igreja 
é uma delas, muito importante. 

A Assembleia Legislativa, o papel dela 
não é só meramente subir na tribuna e fazer um 
discurso bacana.  Não é, meramente, além de 
tudo que nós fizemos, que o presidente falou, 
debater políticas públicas.  

Recentemente, nós fizemos fiscalizações 
aqui na Segunda Ponte e agora está saindo a 
reforma. E por que saiu? Porque a população 
nos cobrou e nós fomos lá fiscalizar. Está lá! 
Todo mundo dizia que aquilo ali era balela. Está 
lá! Estão reformando por quê? Porque tem 
problema. Ela vai cair? Não! Mas é o papel do 
parlamentar.  

O aquaviário vai voltar, podem acreditar 
nisso. Até o final do ano nós teremos 
embarcações dentro da água e quem mora em 
Cariacica, em especial Porto de Santana, vai 
navegar de Porto de Santana indo para Vitória e 
Vila Velha. Vai navegar.  
 Nós temos, agora, um projeto da Quarta 
Ponte que era um sonho no passado. Hoje, tem 
capital estrangeiro querendo investir para 
construir a Quarta Ponte ligando Vitória a 
Cariacica. Esse é o papel da Assembleia. 

Um outro papel importante, 
importantíssimo: o da imprensa, que cobre, 
divulga os problemas, cobra dos municípios, 
cobra do gestor público, cobra de nós 
deputados, lá na Câmara Municipal, cobra do 
prefeito.  

Precisamos ter uma avaliação do que foi 
prometido no processo eleitoral e as pessoas 
têm que parar de demonizar a política. Tem que 
demonizar os maus políticos. A política, não. É 
uma ferramenta de transformação. Não é 
porque um político erra todos estão errados. 

O novo... O que é novo na política? É 
alguém que tenha dezenove anos? Não! Tem 
gente com oitenta anos com cuca de dezoito, e 
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tem um cidadão com dezoito com cuca de nada. 
O que é bom na política é estar atualizado, é 
entender que as pessoas querem mudança, não 
querem mais uma obrazinha que se promete 
hoje e termina daqui a dez anos.  

E aí, esse recado eu mando para os 
órgãos de controle. De quem é a verdade 
quando, por exemplo, o Ministério Público, 
quando, por exemplo, o Tribunal de Contas 
paralisa uma obra? Não, eu acho que está 
errado! E quem está gerindo aquela obra é o 
prefeito, é o governador, é o diretor do DER. Por 
que o Ministério Público é dono da razão? O 
Tribunal de Contas é dono da razão? Por que 
não se ouve a parte do prefeito, do governador, 
do diretor do DER? Ele também tem razão. 
Então, vamos lá. Cinquenta por cento tem razão 
de um lado, cinquenta do outro. Vamos discutir, 
agora, a saída. O que eu não posso é paralisar 
uma obra se esquecendo de que ela tem um 
custo muito maior paralisada. E quem paga essa 
conta não é o Ministério Público, não é o 
Tribunal de Contas, não é a Assembleia, não é o 
governador, não é o Marcelo, não é o DER, 
somos todos nós cidadãos que contribuímos 
com os impostos. Temos que chamar para isso 
atenção.  
 Então, gente, essa é uma fala de quem 
está na política já há algum tempo e na hora 
que eu entender, através de vocês, como 
mercadoria na gôndola do supermercado, que 
eu já venci, eu vou botar o pé na estrada, para 
que novas ideias, pessoas que estão mais 
antenadas do que eu possam chegar aqui.  

Por isso que a Assembleia é composta 
por trinta deputados. É um colegiado de cabeça 
diferente, de região diferente, de partido 
diferente, e que militam, talvez, em área 
diferente. Eu, por exemplo, desde cheguei aqui 
estou na Comissão de Infraestrutura. Aliás, foi 
eu que a criei, como criei, também, a Comissão 
de Petróleo, Gás e Energia. E desde então 
trabalho nessas áreas provocando debates 
intensos e me aperfeiçoando, pelo menos 
tentando, ouvindo mais. Aí você começa a 
aprender mais. E foi ouvindo mais que a gente 
começa a entender da responsabilidade de cada 
um.  

É homenageando vocês que nós 
chamamos a atenção dos governantes e eu me 
incluo, como parlamentar, mas principalmente 
da nossa cidade de Cariacica, que não dá para 

ficar justificando que não se pode fazer isso ou 
aquilo por conta da crise. Dá sim! Talvez você 
não faça muito, mas você pode fazer.  

Não dá para dizer que o PA do Trevo não 
consegue atender as pessoas. Eu vou dizer por 
que não atende. Porque a unidade de saúde 
básica do bairro não funciona. Então, o cidadão 
sai da unidade do bairro vai para o PA. Se ele 
não atende, vai para o hospital. O Hospital Geral 
de Cariacica vai ser entregue, mas não vai 
resolver o problema da saúde de Cariacica. 
Porque ninguém tem febre e vai ao hospital. Ele 
vai lá à unidade de saúde do bairro dele. Se está 
de porta fechada, se não tem médico, se não 
tem seringa, se não tem medicamento, vai para 
o PA. Se não tem médico, como passa na TV 
todo dia, se não tem seringa, se não tem álcool, 
se não tem tudo aquilo de que necessita, vai 
para o hospital, e aí o hospital está superlotado.  

Então, é uma conta muito exata. É isso 
que nós temos que começar a refletir: o papel 
de cada um, o papel do cidadão de cobrar. Nós 
podemos cobrar. Queremos que não exista 
corrupção, queremos uma administração 
melhor, queremos que tenha licitude em tudo.  

E nós estamos praticando isso? Não 
existe Governo corrupto com população 
honesta. Essa é a máxima. Nós é que temos que 
transformar. E é essa a cidade que eu quero em 
Cariacica, essa é a cidade com que eu sonho. Eu 
não estou falando isso, me colocando na 
condição de qualquer pretendente futuro na 
eleição, não! Estou aqui me despindo de 
qualquer vaidade. Estou dizendo da cidade, que 
daqui a pouquinho, quando terminar esta 
sessão, vou para casa, na Rua Dois Irmãos, 392. 
 Enfrento o dia a dia de vir para a 
Assembleia todos os dias. A cidade que eu quero 
que não tenha buraco, a cidade que eu quero 
que tenha pavimentação, que tenha, pelo 
menos, um planejamento de hoje a dez anos, 
que até hoje eu não conheci. Tenha um 
planejamento, pelo menos, de cinco anos, que 
possa debater, e a Câmara possa cobrar e 
exercer o seu papel fiscalizador. Não é fazer 
oposição por fazer oposição. 
 Então, minha gente, para não me 
alongar, por mais que eu tenha falado um 
bocado, mas é importante falar isso, porque é 
uma cidade que está no meio do eixo. Está no 
eixo metropolitano, que tinha uma cidade 
chamada Viana, que era a cidade com a maior 
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área territorial rural. Ela é maior do que 
Cariacica. Tem uma área rural maior do que 
Cariacica. Era uma das menores receitas per 
capita e agora ela passou Cariacica no 
desenvolvimento, na receita, na oferta do 
serviço público.  
 Quando você vai ao PA do Trevo e não 
encontra a porta aberta, você vai ao PA Arlindo 
Villaschi, em Viana, que é menor, que tem 
população menor, receita menor, e tem um PA. 
Cariacica tem o dobro, aliás, o triplo de 
população, receita maior e também só tem um. 
É essa conta que nós temos que fazer. 
 Então, obrigado. Muito obrigado a vocês 
pelo trabalho que vocês desenvolvem. Parabéns 
pela homenagem! Ela é justa, ela é necessária, 
como disse o presidente Erick, que ela não seja 
meramente um pedaço de papel numa moldura 
pendurado na parede, como uma honraria. Não! 
Que ela seja aquela adrenalina necessária para a 
gente continuar perseguindo o sonho de 
transformar Cariacica num lugar melhor de se 
viver. 
 Parabéns! Boa noite! Vamos às 
homenagens. Obrigado. (Palmas) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Registramos e 
agradecemos a presença de mais um integrante 
do Grupo Moxuara, Flávio Vezzoni.  
 Agora, será exibido um vídeo de cinco 
minutos, com a prestação de contas do 
deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
 
  (É exibido o vídeo) 
 
 Neste momento, o senhor deputado 
Marcelo Santos fará a entrega de certificados 
aos homenageados.  
 Para acompanhar o deputado na 
entrega, é convidado o deputado José 
Esmeraldo. (Pausa) A cada grupo de cinco 
homenageados, eu convidarei um deputado 
para comparecer, e um ex-deputado.  

A primeira homenagem é para o 
deputado estadual José Esmeraldo de Freitas. 
(Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
   

O próximo homenageado é o 7.º 
Batalhão da Polícia Militar, em Cariacica, 
representado por seu comandante, coronel 
Paulo Roberto Schulz Barbosa. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
   

Allan Batista Oliveira. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Aloir João Palaoro. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Arivan Eduvirges. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Próximo grupo de entregas; convido o 
deputado Euclério Sampaio para auxiliar 
Marcelo Santos na entrega das honrarias.   

Próximo homenageado: 
  
Claudiney Alves. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

6.º Batalhão de Bombeiros Militares, 
representado pelo tenente-coronel Márcio 
Nascimento Rodrigues. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Dalvina de Fátima Diniz Rodrigues. 

(Pausa) 
 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Departamento de Polícia Judiciária de 
Cariacica, representado pela delegada Arminda 
Rosa Rodrigues. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Éderson Jorge de Lima. 



Vitória-ES, terça-feira, 02 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 69 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Eduardo da Costa Viana. 
 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Emerson Magno Santana Ribeiro, 

conhecido como Emerson Xumbrega. 
   

(Procede-se à entrega do 
certificado)  

 
Próxima homenagem para o deputado 

estadual Euclério de Azevedo Sampaio Junior. 
(Pausa)  

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Agora a deputada Janete de Sá está 
auxiliando o deputado Marcelo Santos na 
entrega.  

Estas fotos estarão disponíveis amanhã 
no site da Assembleia Legislativa e também nas 
redes sociais do deputado Marcelo Santos. 

 
Eumar Barbosa do Rosário. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Evandro Erlacher. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Rádio FM Líder e Rádio América, 

representadas por Alessandro de Mello Gomes. 
(Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Fórum desembargador Américo Ribeiro 

Coelho, representado pela doutora Carmen 
Lúcia Corrêa. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Francisco Bernardes de Souza. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Gélson Da Silva Souza Júnior. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Próxima homenagem a Gilson dos Santos 
Lopes Filho, ex-deputado Gilsinho Lopes. 
(Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
A partir das próximas homenagens, é 

convidado a auxiliar o deputado Marcelo 
Santos, o ex-deputado Gilson dos Santos Lopes 
Filho.  

 
Grupo SIM de Comunicação, 

representado por João Resegue Lopes. (Pausa) 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Grupo SVA, representado por Teila 

Rocha da Silva e Clintiston José da Silva. (Pausa) 
 

            (Procede-se à entrega do 
certificado)  

  
  Itamar Pereira de Souza. (Pausa) 
 

           (Procede-se à entrega do 
certificado)  

 
Teremos agora uma homenagem 

póstuma para Jamy Amorim, representado por 
sua filha Zuleide Amorim. (Pausa) 

 
           (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Próxima homenagem, deputada Janete 

Santos de Sá. (Pausa) 
O ex-deputado Sandro Locutor 

auxiliando o deputado Marcelo Santos. 
 
           (Procede-se à entrega do 

certificado) 
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            Jonas Inácio Rodrigues Neto. (Pausa)  
 

            (Procede-se à entrega do 
certificado) 

  
José Ad ão Ferreira Peixoto. 

(Pausa) 
Convidar o vereador por Cariacica Edson 

Nogueira para também auxiliar nas entregas. 
 
           (Procede-se à entrega do 

certificado) 
   

            José da Vitória Maciel. (Pausa) 
 
 

           (Procede-se à entrega do 
certificado)   

 
Luciana Stein. (Pausa)  
            

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
Lucimar Geraldo Schafer. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Maria das Graças Veiga Lima. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Maria Jesus Ferreira. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Marli Da Penha Lazarini da Silva. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Noelma Viana de Deus Pinheiro. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Paula Maria Brasil de Souza Schaydegger. 

(Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Paulo César Pasti. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Priscila Caetano e Silva. (Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

TV Gazeta, Rádio CBN e Rádio Litoral, 
representadas por Eduardo Fachetti. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega dos 
certificados) 
 
Rádio FM Super, representada por 

Antônio Carlos Quinteiro Lopes, Kazinho. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

  Raylander Barbosa Freitas. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Deputado Euclério e deputado Gilsinho 
para auxiliarem nas próximas entregas, 
substituindo Sandro Locutor e o vereador 
Edson.  
 O homenageado é Renato Kill Helker. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Roberto Pereira Costa. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Ronney Rocha de Carvalho. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

  Sandro Heleno Gomes de Souza, 
representado pelo ex-deputado Sandro Locutor. 
(Pausa) 



Vitória-ES, terça-feira, 02 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 71 

 
 (Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

As próximas homenagens: TV Vitória e 
Rádio Jovem Pan, representadas por seu diretor 
Fernando Machado Ferreira. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega dos 
certificados) 

 

 Peço desculpas ao ex-deputado Sandro 
Locutor. Eu não conhecia o nome completo 
dele, Sandro Heleno Gomes de Souza. Acho que 
quase ninguém. 
 E encerrando as homenagens, Vanildo 
Nunes Santos. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Mais uma homenagem, Carla Gonçalves 
dos Santos Pimentel. (Pausa) 
 São convidados para a entrega o 
deputado Sandro Locutor e o vereador Edson 
Nogueira. 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 E agora é convidado para uma foto com 
o deputado Marcelo Santos os três integrantes 
presentes do Grupo Moxuara. (Pausa) 
 
  (É feito o registro fotográfico) 
 
 Encerrada a entrega de homenagens 
nesta noite. 
 É convidado para falar em nome dos 
homenageados, pelo tempo regimental de cinco 
minutos, Edinho Lima. 
 
 O SR. ÉDERSON JORGE DE LIMA – Boa 
noite, senhoras e senhores! Boa noite à Mesa! 
Boa noite, deputado Marcelo Santos, 
proponente desta importante homenagem à 
cidade de Cariacica! 

Falando em nome das pessoas que 
fazem da cidade de Cariacica uma cidade mais 
humana, que são os Cariaciquenses.  
 Como o próprio deputado Marcelo 
Santos deu aqui uma saudação muito calorosa, 
uma salva de palmas, eu gostaria, mais uma vez, 
de dar uma salva de palmas a todo o povo 
cariaciquense, àqueles que nos assistem, que 

fazem desta cidade uma cidade para se viver. 
(Palmas) 
 Cidade de onde trago, deputado Marcelo 
Santos, o abraço de um amigo vizinho, o 
prefeito de Viana Gilson Daniel, que não pode 
estar aqui porque está em viagem, mas que 
aprecia muito a sua pessoa, e também trago um 
abraço de todos aqueles que são líderes das 
igrejas. Eu, que frequento a igreja até hoje na 
cidade de Cariacica, constitui família na cidade 
de Cariacica, falo também em nome de um dos 
maiores eventos do meio gospel, o Jesus Vida 
Verão, do qual sou apresentador há vinte anos. 
E a cidade de Cariacica também nos acolheu ao 
realizar este evento, um evento que traz paz, 
amor e esperança, e é isso que o povo de 
Cariacica mais deseja e mais almeja. 

Temos muitos desafios. Não vou falar da 
questão política, mas da questão humana, de 
como somos, um povo que acredita no povo. E é 
por isso que agradecemos, primeiramente a 
Deus, que nos dá o fôlego de vida e, em 
especial, a este povo que luta, povo de fibra, 
que, independente da situação, está lá, todos os 
dias, acordando cedo, na madrugada, indo 
trabalhar, pegando trânsito, indo trabalhar 
todos os dias, para fazer uma cidade mais justa 
e mais humana. 

Temos muitos desafios. E como o próprio 
deputado disse, eles dependem de nossas 
escolhas. E é por isso que temos que escolher o 
melhor para a nossa família. E é por isso que 
continuo acreditando na cidade de Cariacica, 
que continuo caminhando na cidade de 
Cariacica e continuarei, porque amo esta 
importante cidade, a cidade de Cariacica. 

Por isso, viva Cariacica nos seus cento e 
vinte e nove anos!  

Deus seja louvado!  
Boa noite a todos. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Neste momento, para o 
encerramento desta sessão solene, a palavra 
volta para o deputado proponente, vice-
presidente desta Assembleia, Marcelo Santos.  

Antes, o cerimonial, mais uma vez, 
agradece o competente trabalho da equipe do 
gabinete do deputado Marcelo Santos, na 
realização desta sessão solene. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Muito obrigado. Mais uma vez, 
obrigado pelas presenças ilustres dos 
homenageados, homens e mulheres. Quero 
destacar aqui uma figura que chegou: Flavinho. 
Não reconheci você, Flavinho, mas a voz 
continua a mesma. A voz continua a mesma. A 
banda Moxuara, de Cariacica, que sou fã, que, 
dê fato, é uma excelente banda. Os 
componentes, com Flavinho liderando com uma 
voz maravilhosa. 

Esta é Cariacica. Da diversidade, da 
Cultura, do trabalhador, do homem, da mulher, 
dos sonhos. 

Agradecer à Mesa composta e agradecer 
a vocês por estarem sempre lutando pelo 
desenvolvimento econômico sempre seguido do 
social; à imprensa aqui presente; ao  
Casinho, figura importante da nossa cidade, 
pelo desenvolvimento, pela notícia, pela super 
notícia que faz chegar à nossa cidade de 
Cariacica, e que é muito importante para todas 
as rádios aqui homenageadas e citadas por mim 
também; Enfim, a todos. 

Sei que todos têm que voltar para casa. 
Amanhã terá sessão aqui na Assembleia, pela 
manhã e, naturalmente, vou presidir a sessão. 

Vou encerrar a sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras deputadas e os senhores 
deputados para a próxima, conforme prevê o 
regimento.  

Muito obrigado. Vão com Deus para casa 
e parabéns pela homenagem. Que ela sirva de 
estimulo para que possamos continuar o sonho 
de transformar Cariacica em um lugar melhor 
para se viver. Viva Cariacica! 

Boa noite.  
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária, dia 26 de 
junho de 2018, à hora 
regimental, cuja Ordem do Dia 
foi anunciada na quinquagésima 
quinta sessão ordinária, 
realizada dia 25 de junho de 
2019) 

 
Encerra-se a sessão às vinte e uma 

horas e trinta e oito minutos.  
 

*As inserções em negrito trata-se de 
previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
 

 

 
DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 25 DE JUNHO 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. 
 Nós estamos recebendo hoje, com muito 
prazer, a visita da doutora Valéria Valim Cristo, 
representante da Sociedade de Reumatologia 
do Espírito Santo, e também de Estela Barth 
Machado, voluntária da Anfibro, Associação 
Nacional de Fibromialgia. 
 Elas vieram à nossa comissão hoje fazer 
apresentação desse trabalho tão importante, 
que muita gente não conhece, e que você que 
está em casa precisa conhecer. 
 Como sempre faço, antes de começar a 
nossa apresentação das duas representantes, 
quero lembrar do 7.º Congresso Médico 
Jurídico, que será realizado no Centro de 
Convenções de Vitória, em 16, 17 e 18 de 
setembro. Esse congresso é um congresso que 
mostra as dificuldades dos orçamentos 
municipais e estaduais também, com relação às 
ações judiciais. 
 O cidadão, hoje, tem que recorrer à 
Justiça para conseguir um direito que ele tem, 
que está baseado na Constituição de 88, que 
escreveram o seguinte: A saúde é direito de 
todos e dever do Estado. Quando se fala Estado, 
é Estado poder público, é o município, Estado 
Federado, que é o Estado do Espírito Santo, São 
Paulo, Rio de Janeiro e outros, e poder público 
também, Estado é o poder público central, que 
é Brasília.  
 Infelizmente, deram o direito que o 
cidadão tem, o dever que o Estado tem, só não 
deram o dinheiro. Então, não se faz uma boa 
saúde pública sem dinheiro e sem uma boa 
gestão. Felizmente, estamos chegando ao final 
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de um ciclo em que deputados, senadores, 
prefeitos indicavam os gestores de saúde. Quem 
não entende de gestão de saúde, não se meta a 
administrar a saúde porque não vai dar certo. 
Nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. 
 Era muito comum o deputado: Ah, eu 
quero que coloque no hospital x fulano de tal 
que trabalhou para mim para deputado. Isso é 
um erro muito grande. Mesmo porque hospital 
é a empresa mais complexa que tem, de todas 
as atividades. Hospital tem recepção...  

Vou lembrar de algumas delas porque eu 
fiz Administração Hospitalar, eu dirigi hospital 
vinte anos, hoje não tenho capacidade mais de 
dirigir hospital porque as coisas mudaram muito 
e eu não acompanhei essas mudanças. Então, 
quem acompanhou que deve administrar 
hospitais, especialmente hospitais, e saúde de 
um modo geral.  

Secretário municipal de Saúde, prefeito 
tem que acabar com esse negócio de botar cabo 
eleitoral para ser secretário de Saúde. Não vai 
dar certo, em lugar nenhum, não vai dar certo!  

Mas hospital tem recepção, 
faturamento, comunicação, tem almoxarifado, 
tem farmácia, tem restaurante, lavanderia, 
rouparia, Centro de Esterilização – CME, eu vou 
esquecer de alguma coisa, tem RH, tem mais o 
quê? E tem uma coisa que empresa nenhuma 
tem, eu costumo falar isso, a não ser se ela for 
direcionada só para isso: funerária e necrotério. 
O hospital tem necrotério, tem que ter 
necrotério.  

Então, desde nascer até morrer, hospital 
tem essa diversificação de atividades. Então, se 
você não estiver preparado para dirigir hospital, 
não se meta nisso. Se você não estiver 
preparado para ser secretário municipal de 
Saúde, também cai fora, assim como secretário 
estadual também.  

Bom, é o nosso recado.  
Agora, vamos passar a palavra, 

inicialmente, para a apresentação, ou da 
doutora Valéria ou da Estela. Qual vai 
apresentar primeiro? Pode subir aqui, por favor. 

A doutora Valéria que vai começar a 
fazer a sua apresentação. Temos aqui o Dr. 
Emílio Mameri, ele é nosso vice-presidente. É 
médico também, colega de profissão e colega 
deputado. 

 

A SR.ª VALÉRIA VALIM CRISTO – Bom dia 
a todos. Eu cumprimento, então, o Doutor 
Hércules Silveira pela oportunidade de estar 
aqui nesta Casa, para falar um pouco sobre essa 
condição que é a fibromialgia. E dizer que eu 
estudo dor crônica e fibromialgia desde 1995, e 
é sem dúvidas um problema de saúde pública, 
como vou mostrar a seguir.  

Eu trouxe para poder ilustrar a história 
de Frida Kahlo. A Frida Kahlo é uma artista 
mexicana do início do século XX. A Frida Kahlo 
teve dor crônica e fibromialgia, ela teve 
poliomielite aos seis anos de idade. Aos dezoito 
anos de idade, ela sofreu um acidente. Esse 
acidente foi um acidente bastante traumático, 
que gerou a ela várias cirurgias ortopédicas e ela 
evoluiu com dor crônica e fibromialgia. 

Ela desejava ser médica, mas devido a 
todas as incapacidades e dores, ela não pôde 
seguir essa carreira, mas foi uma brilhante 
artista e no seu autorretrato, ela mostra um 
pouco do sofrimento do que é um paciente com 
dor crônica e com fibromialgia. 

Então, próximo aos olhos existem 
lágrimas. Se vocês observarem, o corpo é 
cravejado de espinhos e ela está num deserto, 
porque dor crônica é uma travessia. É uma 
travessia, porque especialmente essa condição, 
ela é invisível, porque os exames 
complementares podem não mostrar nenhuma 
alteração. 

Então, eu acho que a história de Frida 
Kahlo pode exemplificar um pouco do 
sofrimento dos pacientes que têm essa doença. 
Pode passar para o próximo. 

Essa é uma doença de alta prevalência. 
Nós fizemos um estudo aqui, no Espírito Santo, 
mesmo sabendo que o resultado seria 
semelhante a outros estudos internacionais. 
Trinta por cento da nossa população tem dor 
musculoesquelética não traumática. E nós 
quisemos fazer esse estudo aqui, no Espírito 
Santo, exatamente para mostrar a nossa 
epidemiologia, a nossa história. 

Desses trinta por cento de pessoas que 
têm dor musculoesquelética não traumática, 
dois por cento, somente, precisariam estar num 
centro de referência hospitalar. Isso significa 
que nós podemos fazer muito por esses 
pacientes, se nós tivermos uma atenção básica 
preparada.  
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Essa frequência aumenta com a idade, 
chega a trinta por cento das pessoas com mais 
de setenta anos. É mais comum nas mulheres, é 
mais comum em pessoas que têm outras 
doenças crônicas, especialmente doenças 
inflamatórias, e acomete as pessoas numa fase 
produtiva da vida. Em torno dos trinta e até os 
cinquenta e cinco anos a doença se inicia. 

Não é muito fácil explicar, até porque a 
medicina também não compreende plenamente 
o que é uma fibromialgia, o que é essa doença, 
que se caracteriza por dor no corpo todo. Então, 
é dor para cima e para baixo da cintura, à direita 
e à esquerda do corpo, na coluna e nos braços e 
pernas. Isso acontece por uma alteração na 
modulação da dor. A modulação da dor é no 
sistema nervoso. 

Então, nessa pessoa há uma amplificação 
dolorosa, a pessoa sente dor espontânea, sem 
que haja um estímulo álgico, sem que haja um 
estímulo que, realmente, em outra pessoa, não 
seria doloroso, naquela pessoa que tem 
fibromialgia, essa dor, ou ela é espontânea ou 
ela é deflagrada por um estímulo pequeno. 
Então, isso acontece por uma alteração em 
neurotransmissores, isso acontece por uma 
alteração tanto nas vias de processamento 
quanto nas vias de condução da dor. 

Esse processamento da dor está do lado 
do sistema límbico, ele está integrado, na 
verdade, ao sistema límbico, que é o sistema 
das emoções. Então, existe uma relação muito 
estreita, muito próxima entre dor crônica e 
alterações emocionais, porque o processamento 
da dor é integrado a essas vias da emoção. 

Por que isso acontece? A gente não tem 
todas as respostas, mas existe uma associação, 
primeiro genética, então, existe um risco 
familiar, e essa susceptibilidade genética 
responde por cinquenta por cento da causa; 
mas existe também uma associação com 
hipermobilidade, então as crianças muito 
flexíveis, muito hipermóveis têm mais chance de 
desenvolver fibromialgia na idade adulta. Na 
verdade, a dor do crescimento ósseo já é uma 
alteração na modulação da dor, porque ali não 
existe uma alteração realmente estrutural no 
osso que justifique a dor, já é uma criança com 
mais risco de desenvolver dor crônica na vida 
adulta. O stress emocional, então, a síndrome 
do stress pós-traumático, pessoas que sofreram 
algum trauma, seja ele físico ou emocional, 

como é a história de Frida Kahlo; abuso sexual 
na infância pode ter também alguma relação; o 
sedentarismo, eu acho que essa é uma 
informação muito relevante porque as pessoas 
que fazem atividade física regular têm menos 
chance de desenvolver dor crônica. 

Um pesquisador chamado Moldovsky 
observou que a privação do sono, quando a 
pessoa aprofundava o sono ele tocava uma 
sinetinha e ele confirmou, constatou, 
comprovou que a interrupção do sono 
desencadeia dor. Mas ele fez uma observação 
muito relevante, que os atletas, as pessoas que 
faziam atividade física regular não 
desenvolveram dor, mostrando a importância 
que tem a atividade física no tratamento e na 
prevenção de dor crônica. 

As pessoas que têm doenças 
inflamatórias, principalmente artrites, também 
têm mais chance de desenvolver uma 
amplificação dolorosa não inflamatória; e o 
distúrbio do sono. Então, o distúrbio do sono 
pode ser causa e pode ser consequência, porque 
é na fase profunda do sono que alguns 
neurotransmissores, como a serotonina e 
noradrenalina, são produzidos. Então, quem 
dorme mal tem mais dor e quem tem dor dorme 
mal. É um círculo vicioso.  

Muito bem! Não tem dúvida que esse 
paciente, com tantos sintomas que apresenta, 
porque não é só dor, esse paciente pode ter 
mais dor de cabeça, pode ter alteração no 
trânsito intestinal, pode ter palpitação, pode ter 
uma bexiga incontinente, que a gente chama de 
cistite intersticial, pode ter distúrbio do sono, 
pode ter disfunção da articulação 
temporomandibular. Não tem dúvida de que 
esse paciente procura o sistema de saúde por 
diversas pontas, por diversos especialistas, e 
demora um pouco para ele conseguir um 
diagnóstico e um tratamento adequado. Então, 
é um itinerário de sofrimento que, como na 
história de Frida Kahlo, esses pacientes, às 
vezes, se sentem num deserto. Porque muitos 
exames são normais e esse paciente vai a vários 
profissionais sem receber um diagnóstico. 

Um termo que se abre para essa doença 
é a síndrome do stress polissintomático. É outro 
termo que está sendo usado para se referir a 
essa doença. 

A fibromialgia é um conjunto de 
sintomas que se relaciona a um stress 
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psicológico e sintomas físicos, incluindo fadiga, 
alteração de memória e concentração, distúrbio 
do sono e dor. O diagnóstico é clínico, a gente 
não precisa de nenhum exame complementar. 
Então, a história de dor difusa, no corpo todo, 
com fadiga, com distúrbio do sono, com 
alteração de memória e a presença de dor à 
palpação daqueles pontos destacados em 
vermelho, isso define o diagnóstico de 
fibromialgia. É um diagnóstico simples, é um 
diagnóstico clínico.  

A fibromialgia vem junto com uma série 
de comorbidades. Essas comorbidades se 
associam porque, de novo, a modulação da dor, 
do sono, do humor, tudo isso está integrado no 
sistema nervoso. Existe uma frequência grande 
de fibromialgia com transtorno de ansiedade e 
depressão, de fibromialgia com fadiga, de 
fibromialgia com distúrbio do sono, e existe um 
risco aumentado de suicídio e transtornos 
psiquiátricos nesses pacientes oito vezes maior 
do que na população geral. 
 Então, embora não tenha nenhuma 
perda do movimento articular, não tenha 
nenhuma alteração na estrutura, esses 
pacientes têm sim um grande impacto na sua 
qualidade de vida e no seu desempenho. Então, 
tanto as suas atividades de vida diária quanto o 
seu desempenho profissional podem ser 
prejudicados por essa doença. 
 Nessa estatística, que é uma estatística 
brasileira de três hospitais universitários aqui no 
Brasil, nós observamos que somente 9,9% 
estavam recebendo algum benefício; 12,13% 
estavam recebendo auxílio-transporte, mas 42% 
tinham mudado de profissão ou tinham pedido 
demissão do trabalho, porque não conseguiam 
mais trabalhar.  
 Esse é um dado americano. Então, lá, nos 
Estados Unidos - e é um custo aproximado ao 
Canadá também, a gente não tem um dado 
brasileiro -, esse paciente custa cerca de dez mil 
dólares/ano. E muito desse custo é custo 
indireto por faltas ao trabalho e por também 
poderem estar recebendo algum tipo de auxílio-
doença ou ficarem desempregados. 
 O tratamento é da mesma maneira que a 
doença. Se a doença é multidimensional e 
complexa, claro que não é um remedinho. 
Então, medicamentos antidepressivos e 
anticonvulsivantes e analgésicos, a psicoterapia 
é importante e os exercícios físicos. Esses são os 

três pilares para o tratamento da fibromialgia. 
Existem vários estudos científicos. Então, isso é 
medicina baseada em evidência. 
 Lá, no Hospital Universitário, nós nos 
sentimos felizes, porque a gente consegue dar 
um tratamento multiprofissional para os 
pacientes que a gente atende. Então, existe um 
centro de referência de dor crônica, no qual a 
gente tem uma equipe com vários profissionais 
e também vários tipos de intervenção. Só que 
eu me sinto extremamente frustrada, porque 
todos os dias batem à porta ou somos 
solicitados pela Secretaria de Saúde para 
aumentarmos o número de vagas, porque a 
gente sabe que o pequeno número de vagas 
que a gente oferta não resolve um grande 
problema de saúde pública que nós temos. 
Então, nós precisamos encontrar a solução que 
não seja só montar centro de referência de alta 
complexidade; a gente precisa fazer com que a 
atenção primária seja mais resolutiva para um 
problema que acomete duzentos mil capixabas 
com um grande impacto sobre a qualidade de 
vida e sobre o seu desempenho profissional. 
Então, a gente precisa de solução para isso, e a 
solução não é impossível. 
 Algumas ideias: a gente precisa organizar 
a rede de atenção do paciente com fibromialgia 
e dor crônica. Isso pode ser feito por 
treinamento, isso pode ser feito tendo equipes 
multiprofissionais na atenção primária. O 
educador físico e o fisioterapeuta são 
fundamentais, terapias de grupo com psicólogo, 
com fisioterapeuta, com educador físico são 
fundamentais. Isso sem dúvida é uma economia 
para o sistema, porque, se a gente conseguir 
que o médico e o enfermeiro da atenção 
primária deem um diagnóstico mais precoce, 
não precise passar por tantos especialistas, 
consiga instituir um programa de exercício, 
consiga instituir um apoio psicológico em 
terapia de grupo, com certeza a gente vai estar 
economizando tempo e saúde para essas 
pessoas. 
 Uma coisa importante, - eu falei que 
estudo fibromialgia desde 1985 - as opções de 
tratamento na rede pública são as mesmas há 
trinta anos. E já existem medicamentos mais 
baratos, que agora até já são medicamentos 
eficazes, que agora já até estão mais baratos, 
não são medicamentos caros. Estou falando de 
medicamentos que custam de trinta a sessenta 
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reais por mês. Mas isso não é acessível à rede 
pública. Então, outras doenças caminharam nas 
opções de tratamento, mas a fibromialgia não. A 
gente ainda está usando a mesma coisa que 
usava há trinta anos. 
 É importante dizer o seguinte: imagine se 
a hipertensão dependesse do cardiologista ou 
do nefrologista para a gente prescrever o 
medicamento! Esses medicamentos que são 
prescritos na farmácia cidadã para acesso via 
farmácia cidadã precisam do especialista para 
prescrever. Essa é uma doença da atenção 
primária, o clínico-geral tem que poder 
prescrever esses medicamentos também. Então, 
essa é outra ação importante. 
 E nós precisamos enfrentar o desafio de 
um sistema previdenciário falido, que a gente 
está discutindo isso na sociedade, uma doença 
que não tem uma destruição articular, mas que 
tem um impacto laboral. Então, nós precisamos 
avançar em maneiras de pensar uma limitação 
que é parcial. Por exemplo, esse paciente 
poderia ter sua jornada flexibilizada, reduzida 
para que ele consiga fazer os tratamentos. Esse 
é um paciente que não pode fazer plantão 
noturno, ele tem que trabalhar de dia, porque 
ele tem uma doença que tem tudo a ver com o 
ritmo de sono. Então são coisas que eu acho 
que podem ser regulamentadas, sem nós 
falarmos especificamente em afastamento do 
trabalho definitivo. Nós queremos recuperar 
essas pessoas.  

Nesses trinta anos, acredito que é uma 
doença passível de tratamento, realmente 
acredito. Só que as pessoas precisam ter acesso 
ao tratamento. 

Lá na universidade, nós temos esse 
projeto, que é um projeto que nós estamos 
apresentando para a Secretaria de Saúde que é 
um projeto de telesaúde em reumatologia, com 
foco em dor crônica, em que a gente - além de 
webconferências - também pode fazer 
teleconsultoria síncrona e assíncrona, de forma 
em que a gente possa ir tirando dúvidas dos 
profissionais da atenção primária, para que eles 
possam resolver esses casos sem precisar 
encaminhar. 

 Nós podemos fazer um centro de 
referência móvel. Então a gente ir com todo 
aporte para aqueles casos que precisam de 
alguns procedimentos como infiltrações, 
bloqueios, a gente ir até atenção primária num 

centro de referência móvel, para que a gente 
realmente consiga não trazer o paciente para 
Atenção Terciária, mas que a gente consiga 
qualificar a atenção primária para resolução 
desse problema de saúde.  

Então, concluo falando desse quadro da 
Frida, que é um quadro quando ela estava no 
auge da dor, ela pintou. O nome do quadro é 
Sem Esperança. Mas ela conseguiu transcender 
ao sofrimento, e ela tem essa frase que é uma 
frase memorável também: Para quê preciso de 
pés se tenho asas para voar.  

Então, quando a gente oferece o 
tratamento, conforto, a gente estar junto na 
travessia do paciente, a gente pode trazer para 
ele esse sentimento de transcender, e ser feliz 
apesar do sofrimento. Muito obrigada. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, doutora 
Valéria. 

Agora a Estela quer fazer alguma 
complementação, apresentação? 

 
A SR.ª ESTELA BARTH MACHADO - Bom 

dia a todos! Primeiramente quero agradecer a 
V. Ex.ª, deputado Doutor Hércules, pelo convite 
para estarmos aqui nesta reunião. Meu nome é 
Estela, eu tenho vinte e sete anos, e costumo 
dizer que eu moro dentro de um corpo de 
setenta anos. 

No primeiro trimestre do ano de 2018, 
após um trauma emocional no meu local de 
trabalho, eu fui diagnosticada com fibromialgia. 
Uma doença que basicamente faz sentir dores 
difusas por todo o corpo, exaustão e uma 
depressão danada por não conseguir fazer dez 
por cento daquilo que gostaria. É uma luta 
constante sem saber se vou vencer. Não sei se 
vou acordar bem, se vou conseguir me levantar, 
se vou conseguir sorrir, ou se só terei vontade 
de chorar durante todo o dia. 

O que eu sei é a certeza de que eu não 
finjo, eu tenho uma doença crônica, e ela é real, 
por mais que não apreça. Às vezes as pessoas 
nos olham e acham que a gente está superbem, 
mas a fibromialgia existe e ela é real, a dor é 
real porque a gente sente. E as consequências 
em mim são dores no corpo, fadiga, sono não 
reparador, visão turva, dor de cabeça, eu tenho 
muita enxaqueca, formigamento nos pés e nos 
braços, intestino irritado, ansiedade e luto 
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contra a depressão. E também não posso ser 
mãe, pelo menos não agora. A minha medicação 
pode causar uma má formação fetal e eu não 
posso ficar sem ela.   

Minha vida mudou completamente 
depois que eu descobri a fibro, é assim que a 
gente costuma dizer. E foi aí que eu descobri a 
Anfibro que é a Associação Nacional de 
Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas. 

 A Anfibro nasceu no encontro das 
pessoas com fibromialgia no ano passado, 
através de redes sociais. E desde então, a gente 
tem lutado para conseguir algo melhor para a 
gente, para que a gente conseguir viver melhor.  

Hoje, a Anfibro vem fazendo grandes 
movimentos durante todo esse percurso, de 
2018 até aqui. A gente tem lutado em todo 
território nacional.  

A fibromialgia é uma síndrome clínica, 
como a doutora mesmo falou, que se manifesta 
principalmente com dor em todo corpo. Muitas 
vezes fica difícil definir se a dor é nos músculos, 
nas articulações, na pele, nos ossos, na carne. 
Costumamos dizer que não há nenhum lugar no 
corpo que não doa. Muitos dizem que até o 
cabelo dói.  

Poderia ser um sofrimento suficiente a 
dor que nos acompanha, mas não é.  

Os principais sintomas que caracteriza a 
fibromialgia são: dor generalizada de modo que, 
às vezes, sequer é possível falar onde dói, 
sensibilidade ao toque, síndrome do intestino 
irritável, síndrome das pernas inquietas, dores 
abdominais, queimação, formigamento, 
cefaleia, cansaço, sono não reparador, variação 
de humor, insônia, falta de memória e 
concentração, ansiedade, depressão.  

Ainda não há cura para a fibromialgia, 
sendo o tratamento parte fundamental para 
que não se dê progressão da doença que, 
embora não seja fatal, implica severas restrições 
na exigência digna dos pacientes. Sendo pacífico 
que eles possuem uma queda significativa na 
qualidade de vida, impactando negativamente 
nos aspectos sociais, profissional e afetivo de 
sua vida.  

Estamos buscando ajuda em todas as 
esferas de Governo. Nossos membros da 
Anfibro estão sendo incentivados a participar 
dos conselhos de saúde de suas cidades.  

Em fevereiro deste ano, iniciamos com a 
apresentação do projeto de lei para garantir 

vagas de acesso em estacionamento e 
preferência em filas nas Câmaras Municipais do 
país. Hoje, já estamos com tramitação em mais 
de duzentos municípios espalhados pelo Brasil. 
No Espírito Santo o projeto já foi entregue na 
Grande Vitória, sancionado em Santa Teresa, na 
Região Serrana, e aprovado pelos vereadores de 
Vila Velha. E, por isso, estamos aqui hoje nesta 
Casa.  

Pedimos que sejam criadas políticas 
públicas em nosso estado que atendam a essa 
população. Medidas simples como: garantir 
menos tempo de espera em filas, usar assentos 
reservados para as pessoas com deficiência em 
ônibus intermunicipais, um local de 
estacionamento mais perto e oferecer um 
tratamento adequado ao Sistema Único de 
Saúde, como tratamento multidisciplinar e 
medicamentos para o tratamento, tendo em 
vista a dificuldade de fazer o tratamento pelo 
SUS, as consultas demorarem meses e muitas 
vezes não tem medicamentos para os 
portadores de fibromialgia.  

São pequenos atos que podem fazer a 
diferença entre buscar atendimento de uma 
unidade de pronto atendimento ou até mesmo 
ir trabalhar. Não é questão de comodidade e 
sim de saúde. Também pedimos a capacitação 
de profissionais de saúde para que sejam aptos 
a diagnosticar a síndrome o mais cedo possível, 
evitando assim consultas desnecessárias com 
diversas especialidades que geram custo ao 
Sistema Único de Saúde e demora na resolução 
do quadro de paciente.  

Também é importante que se inclua no 
calendário do Estado o dia 12 de maio como 
data de conscientização a fibromialgia com o 
objetivo de conscientização dos capixabas sobre 
a doença.  

Nós acreditamos que se o Governo 
iniciar por esta Casa, demonstrar reconhecer a 
nossa enfermidade, a sociedade também o fará, 
e fundamental adotar medidas que promovam e 
disseminem a conscientização e o 
enfrentamento da fibromialgia.  

Muito obrigada.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado, nossa 
querida Estela.  

Eu quero, antes de passar a palavra aos 
nossos membros da Mesa, registrar, com 
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satisfação, a presença de Beatriz do Carmo Alves 
Xavier, paciente com fibromialgia. Muito 
obrigado pela presença. Aryznilda Maria da 
Silva. É um nome bem diferente, deve ser nome 
de pai e mãe, ou de dois parentes. Não é? Mais 
ou menos. Paciente com fibromialgia também. E 
Sara Almeida Teixeira, paciente também com 
fibromialgia.    

Eu quero registrar também a presença 
de Wilton Alvarenga, já é conhecido nosso da 
comissão, vice-presidente do Grupaes, Grupo de 
Portadores de Doenças Reumáticas do Espírito 
Santo. 

Só queria fazer uma observação aqui, 
Wilton, esse termo portadores está sendo muito 
questionado, inclusive vem sendo questionado 
pelo Siqueira, presidente do Conselho de 
Pessoas com Deficiência, é até de Vila Velha, um 
amigo nosso de longas datas, e ele argumenta – 
até saiu uma matéria no jornal na semana 
passada – que portador é aquele que carrega 
alguma coisa que, na hora em que deixar aquilo 
de lado, não será portador mais.  

Na verdade, o Siqueira está lutando para 
tirar esse termo portador. Pessoas com doença 
reumática ou com fibromialgia. Isso é uma 
sugestão para vocês olharem se realmente é 
isso. 
 Vou passar a palavra agora para o vice-
presidente da nossa comissão, Dr. Emílio 
Mameri. 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Bom dia a todos. Quero saudar nosso 
presidente, Doutor Hércules, que faz um 
trabalho brilhante nesta Comissão de Saúde; o 
nosso colega, doutor Hudson Leal, também 
membro efetivo da comissão; a doutora Valéria, 
uma pessoa querida, que eu conheço há muito 
tempo, e sei do trabalho e da sua luta em prol 
das doenças reumáticas, de uma maneira geral, 
e a fibromialgia se encaixa nesse portfólio de 
patologias. Nem sei se isso é uma patologia, 
acho que é uma síndrome, não é, a fibromialgia? 
Mas, de qualquer maneira, é muito importante. 
Foi mostrado aqui a sua prevalência, a sua 
incidência, os impactos, o que tem a ver com o 
aparecimento dessa síndrome. 

Quero saudar também a Estela, que está 
aqui conosco e fez um depoimento brilhante 
falando em nome da Anfibro. Nós estamos aqui 
para apoiar. Aquilo que vocês precisarem, nós 

estamos aqui para apoiar. Toda a comissão, a 
gente está pronto para ajudar naquilo que é 
possível. O movimento tem que ser feito, vocês 
têm que ter apoio, e, com certeza, vocês terão 
apoio aqui na Comissão de Saúde. 

Valéria, eu conheço bem o programa, 
você sabe muito bem disso, na época, fui diretor 
do hospital, e, antes mesmo, nós trabalhamos 
juntos na Universidade Federal do Espírito 
Santo. Já era com muito carinho que a gente 
procurava tratar o nosso trabalho na área de 
reumatologia, doenças crônicas, de uma 
maneira geral. Eu fico feliz. Não é fácil fazer as 
coisas dentro de uma instituição federal, tem 
muitas dificuldades, mas nós conseguimos 
avançar – não é, Valéria? – com muito trabalho, 
com muita luta.  

Eu percebo que, ao sair da direção do 
hospital, o doutor Sobral me sucedeu, e, agora, 
a professora Rita, a doutora Valéria é diretora 
do hospital, atualmente, diretora clínica – não é, 
Valéria? – do hospital, e a gente percebe que o 
trabalho vai se aprimorando com todas aquelas 
dificuldades que foram colocadas aqui. 

Então, o que nós precisamos trabalhar, 
no meu entendimento? Sempre nós falamos na 
atenção básica. Tudo o que se faz, poderia se 
resolver uma boa parte desses problemas com a 
atenção básica. Precisamos ter uma capacitação 
melhor dos nossos médicos que atuam na 
atenção básica. 

Existe um projeto nesses projetos de lei 
que foram aprovados pela Assembleia 
Legislativa, depois de ser muito discutido com o 
nosso secretário, doutor Nésio, e a equipe, no 
sentido de se criar uma residência em Medicina 
Comunitária e da Família, dando qualificação 
aos médicos que vão trabalhar na atenção 
primária. Existe todo um planejamento para 
isso, para que eles possam, sim, resolver, na 
ponta, de setenta e cinco a oitenta por cento. As 
estatísticas mundiais nos mostram que dá para 
fazer isso. 

No momento em que estiver 
acontecendo uma melhoria da atenção básica, 
como a doutora Valéria colocou aqui, com 
certeza a demanda vai diminuir, e, diminuindo, 
ela vai ser mais utilizada em pacientes mais 
graves, que têm um controle mais difícil, que 
precisam de alguns medicamentos especiais. 
Com isso, nós podemos diminuir um pouco essa 
procura por serviço de reumatologia, até 
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porque, o médico que está lá na atenção básica, 
às vezes, nem faz um relatório do que está 
encontrando, ele só diz assim: Ao 
reumatologista. Ao reumatologista. Ao 
reumatologista.  

Nós sabemos que não temos condições, 
hoje, de serviços qualificados, de ponta, para 
que possamos atender todos esses pacientes, 
até porque um percentual significativo, já foi 
colocado pela doutora Valéria, poderia ser 
resolvido lá na ponta, e, inclusive, com a 
autorização, naturalmente, dos médicos 
clínicos, que estão na base, de poderem fazer a 
prescrição. Eu acho isso fundamental, muito 
importante para que ele possa conseguir um 
medicamento sem ter que passar por um 
reumatologista.  
 Então, eu quero parabenizar o trabalho, 
mais uma vez, o trabalho de reumatologia na 
Universidade Federal do Espírito Santo, muito 
bem conduzido em parceria com a fisioterapia e 
com uma equipe multidisciplinar. Isso é muito 
importante na condução desses problemas. 
Espero que a gente consiga avançar, estou aqui 
colocando o meu mandato à disposição. Já 
estivemos conversando no Hospital 
Universitário. Não é, Valéria? Já fui lá, você 
estava presente e a professora Rita também, 
para que qualquer demanda que aparecer no 
Hospital Universitário, nós aqui da Comissão de 
Saúde, estou até falando pelo nosso presidente 
e pelo doutor Hudson, porque nós formamos 
aqui uma equipe coesa, nós vamos estar 
presentes para apoiar e defender todas as 
iniciativas que são importantes para a 
população capixaba.  
 Muito obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Muito bem, Dr. Emílio. 
 Doutor Hudson Leal. 
 
 O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Bom dia a 
todos. Cumprimentar o presidente deputado 
Doutor Hércules, Dr. Emílio, parabenizar a 
colega Valéria. Anestesista não sei se pode falar 
que é colega. Como o pessoal brinca, o 
anestesista é aquele aluno que não foi bem na 
faculdade, deixa ele fazer a anestesia. Estou 
brincando. 
 Parabéns, Estela. Prestei bastante 
atenção na sua fala, perdi parte da Valéria, uma 

coisa muito técnica. Então, assim, é difícil dar o 
diagnóstico para a maioria dos médicos. O que 
ela está dizendo sobre dor, a gente, como 
anestesista, vive isso o dia todo. Tanto que tem 
colegas que são especialistas em dor. Só que 
quando você fala do ciclo da dor, que não leva 
ao óbito, você falou alguma coisa... Não, assim, 
no meu ponto de vista, eu vou fazer um ciclo da 
dor muito simples. 
 A fibromialgia levando à depressão, mas 
passa por várias coisas. Aí a depressão volta, 
você toma medicamento. Então, você com dor, 
você tem dificuldade de dormir, dificuldade de 
sono. É habitual, ninguém consegue dormir com 
dor. Você vai tomar um medicamento, qualquer 
coisa, e isso aí vai ter efeito. Então, uma jovem 
colocando o seu relato, sensibiliza a gente, e é 
ver o que a gente pode fazer. Vocês que têm 
que trazer, como bem disse o Dr. Emílio, qual 
que pode ser a atitude da Assembleia, o que a 
gente pode fazer de prático para resolver. 
 Ah! Vai ter dinheiro, medicamento caro. 
A gente sabe que isso é difícil, os gestores 
seguram. Então, assim, como vocês 
representam a minoria, o que sensibiliza o 
gestor executivo? Nós estamos aqui unicamente 
para fiscalizar, ver para onde que vai o dinheiro, 
a gente indicar para onde que passa. A gente 
não tem poder nenhum de falar assim: Vai para 
aqui, vai para ali. Nós não podemos fazer isso. A 
gente pode, com a nossa união aqui na 
Assembleia, como está sendo uma Assembleia 
diferente, a gente está pleiteando e está 
conseguindo muitas coisas em relação ao 
Governo, e pressionando. Porque quem são os 
representantes do povo somos nós, deputados. 
Nós representamos parte da população.  
 O humor. Não adianta, a pessoa com dor 
não tem bom humor. Então, às vezes, no 
trabalho, a pessoa fala: Poxa, essa fulana de tal 
reclama e tal. Então, assim, é um ciclo que você 
vai... 
 Nível de energia. Às vezes, um bom 
profissional te tira a dor. Certo? Consegue te 
medicar, controlar a dor não só com 
medicamento, mas com outras atividades 
esportivas, com pessoa técnica, um preparador 
físico, um massoterapeuta para tirar aqueles 
pontos de acúmulo de energia de ácido lático. A 
gente não acreditava, não, mas aquilo tira, 
funciona. 
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Aí você é uma jovem, estou falando 
você, quando está sem dor, você fala assim: 
Vou aproveitar o meu tempo que eu não tive e 
vou fazer a academia e não sei o quê. Então, 
você volta para a dor. Então, você não sabe o 
que você pode fazer naquele momento. Tem 
período de dor e período de não dor. Quando 
você está com dor, você não pode fazer. Você 
está sem dor, você vai tentar fazer uma 
atividade física, coisa que é comum, e a dor 
volta. A gente sente isso aqui, pelo menos eu, 
pela idade, então, a gente tem esse problema. 
Você não consegue tirar esse tempo. Você 
tem um tempo para tudo. 

E os efeitos colaterais dos 
medicamentos que você tem. Qualquer 
medicamento que você tomar, é natural você 
ter efeito colateral. Então, isso tudo, a dor, 
você vai levar à depressão, é natural, e a 
depressão você pode ter um ciclo não é 
muito, que é o extremo que a gente briga, a 
gente fala, que é o suicídio.  
 Valéria, sinta-se representada por nós 
aqui, através do presidente Doutor Hércules. 
Eu acho que a Comissão de Saúde, acho que 
hoje só estamos nós três aqui, são três da 
comissão, você pode ter certeza, o que for 
necessário para fazer para a gente tentar 
sensibilizar o secretário de Saúde... Até 
convido vocês para virem aqui na prestação 
de contas, que é uma audiência pública, na 
próxima sexta-feira agora, dia 28, para tentar 
sensibilizar, falar, os outros representantes, 
não é só fibromialgia, são outras patologias.  
 Quando a gente atenta para a atenção 
básica, isso aí a gente aprende no currículo 
que o caminho é esse, a atenção básica, só 
fala, mas ninguém faz. Parece que o secretário 
quer fazer isso efetivamente, então, vai sobrar 
investimento para poder colocar. Não da 
maneira que vocês querem, que é o 
necessário, mas o mínimo para começar 
alguma coisa. Então, usa a Comissão de Saúde. 
É mais forte que um deputado sozinho. Tá 
joia? Parabéns! Eu me sensibilizei com o seu 
relato. Tá bom, Estela?  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Antes de passar a palavra 
para Beatriz, eu queria fazer duas perguntas à 

Valéria. O diagnóstico é demorado, é difícil. Os 
médicos da atenção primária estão preparados 
para isso? Porque tem algumas patologias, eu 
vou falar da minha especialidade, ginecologia, 

que às vezes o médico leva dez anos para fazer 
o diagnóstico de endometriose. Mas, é porque 
não conversa com a paciente, porque não faz 
uma história bem feita. Porque, às vezes, o 
médico no interior, também, tem que fazer 
tudo. Quantas vezes eu fazia anestesia com a 
mão esquerda e operava com a mão direita. 
Então, isso foi, realmente, é uma coisa errada, 
mas é uma realidade, a gente tem que 
trabalhar com isso. Então, o diagnóstico. Tem 
outra doença, que nós já trouxemos aqui mais 
de uma vez, doutora Faradiba, para falar 
sobre angioedema, que às vezes leva vinte 
anos para fazer o diagnóstico e a pessoas 

morrem sem o diagnóstico.  
É outra dificuldade que as faculdades 

não têm treinamento, também, para isso. Daí 
a Comissão de Saúde poderia mandar para as 
faculdades de Medicina para sugerir colocar 
na grade curricular pelo menos noções. 
Deveria saber mais dessas patologias, dessas 
doenças que às vezes são raras. Nós temos 
duzentas pessoas no estado, mais ou menos. 
Em quatro milhões de habitantes nós temos 
cerca de duzentas pessoas.  
 Com relação ao medicamento, que 
você falou, que às vezes não encontra 
medicamento barato e que nós, a Comissão 
de Saúde poderá encaminhar ofício para o 
secretário com todas as reivindicações que 
vocês fizeram para que ele possa. Às vezes ele 
não tomou providência ainda porque também 
não chegou até o secretário. Então, nós 
precisamos fazer chegar ao secretário. Como o 
doutor Hudson mesmo falou, nós não 
queremos que chegue por um deputado. 
Chega pela comissão. A comissão tem mais 
força do que ele, do que esse, do que eu. 
Então, juntos a gente pode ser mais forte. 
 Vou passar a palavra para a Beatriz do 
Carmo Alves Xavier, que é voluntária da 
Anfibro.  
 

 
 A SR.ª BEATRIZ DO CARMO ALVES 
XAVIER – Muito bom-dia!  
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Meu nome é Beatriz, eu tenho cinquenta 
e um anos. Há três anos eu fui diagnosticada 
com fibromialgia por um neurologista, doutor 
Paulo Roberto Rosa. Desde então eu trabalhava 
como técnica em enfermagem em um hospital 
na Serra e, devido às constantes dores, 
mudanças de humor, o que é comum, 
infelizmente, em nosso caso, eu cheguei a ser 

demitida em fevereiro. Eu estou 
desempregada, há três meses sem a 
medicação. Eu faço uso da Duloxetina 90mg 
toda manhã, e o Donaren Retard um 
comprimido e um terço à noite. Perguntem-
me se eu estou fazendo uso dessa medicação? 
Não. Eu não tenho condições de comprar. 
Estou desempregada e estou nessa luta 
porque a gente está dependendo muito da 
ajuda do Governo. Graças a Deus, em Serra, 
nós temos o vereador Cabo Porto, que 
protocolou para a gente essa petição.  
 Como vocês falaram, eu também 
venho afirmar que não sou portadora de 
fibromialgia. Eu tenho a síndrome 
fibromiálgica. Então, é uma dor que fiquei de 
sexta até ontem, de cama, sem conseguir 
levantar. Hoje, graças a Deus, foi Deus que me 
deu forças e me trouxe até aqui para poder 
estar presente nesta reunião. Então, quero 
muito agradecer a vocês. Realmente, gente, é 
muito difícil conviver com essa síndrome. E 
temos várias. 
 Depois que eu coloquei no grupo da 
Anfibro, que hoje teria esta audiência, no 
caso, então, apareceram muitas e muitas 
pessoas falando comigo que tinham a 
síndrome da fibromialgia. Por quê? Eu tratei 
de problema de coluna, espondilose, por cinco 
anos e, num exame físico, o médico descobriu 
o meu problema. Todos os pontos que ele 
tocou em mim doeram. E são dezoito pontos 
ou mais, né, Estela, que acusam a fibromialgia. 
Então, a gente sente muita dor. É uma dor 
irreparável e, sem a medicação, a gente não 
consegue. E sem o reumatologista, na rede 
pública, fica impossível de a gente continuar 
um tratamento e fazer um tratamento 
específico. 
 Então, era isso, gente. Agradeço muito 
a oportunidade. Espero realmente a ajuda de 
vocês. Muito obrigada. 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) - Obrigado, Beatriz. 
 O Dr. Emílio quer fazer alguma 
complementação, alguma pergunta? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Não chega a ser uma complementação. Acho 
que a gente já discutiu bastante. 
 Nós temos que agir do ponto de vista 
prático. A gente fica conversando muito e, às 
vezes, a gente não consegue evoluir. Como o 
deputado Hudson falou, talvez fosse 
interessante vocês, Valéria, colocar os pontos 
importantes que a Secretaria de Saúde pode 
ou não agir, mas ela tem que dar uma 
resposta para que nós protocolássemos na 
Secretaria, via Comissão de Saúde.  
 Neste caso específico, é melhor... Você 
já colocou aqui a respeito do que seria 
importante o SUS fazer. Às vezes, alguma 
complementação chegando às nossas mãos, 
não é, Doutor Hércules, nós vamos poder, em 
grupo, a própria comissão fazer essa 
representação na Secretaria de Saúde. 
 Era só isso que eu queria falar. Muito 
obrigado pela presença de vocês. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) - Muito bem. 
 Doutor Hudson. 
 
 
 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - A sua fala 
é importante.  
 Gostaria de fazer duas perguntas à 
Valéria. Se tem profissionais suficientes para 
atender ao SUS e uma constatação nossa, 
minha, né? Não adianta, o profissional médico 
precisa trabalhar, precisa ser remunerado, e o 
que você recebe pelo SUS não atende o 
profissional. O valor da consulta, Doutor 
Hércules deve saber, sempre ele toca nisso. 
Acho que o valor de consulta é muito baixo. 
  Então, gostaria de saber se tem e uma 
opção não adianta. Não tem profissional, a 
gente sabe que é difícil a gente ter 
reumatologista. Muito difícil! Pelo menos eu 
te conheço pelo nome. Você sempre está na 
imprensa falando, mas são pouquíssimos 
reumatologistas. Eles não ficam nem no plano 



82 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 02 de julho de 2019 

de saúde. Nem no plano de saúde. A maioria 
dos planos de saúde tem dificuldade de 
marcar.  
 E uma dúvida minha que eu queria te 
perguntar, porque sei que o diagnóstico é 
essencialmente clínico. Hoje existe algum 
avanço tecnológico, de diagnóstico, não de 
diagnóstico por imagem de algum exame, de 
algum marcador que tem? Isso aí é uma... 
Para minha satisfação. 
 
  A SR.ª VALÉRIA VALIM CRISTO -  Bom, 
em relação a alguma inovação, a biópsia de 
pele mostra uma densidade  reduzida de 
fibras finas, mas isso é algo que é muito 
distante da prática clínica. E realmente, se a 
gente potencializa a capacidade de diagnosticar, 
via equipe de saúde, porque a gente pode, 

através de questionários estruturados, treinar 
o enfermeiro, por exemplo, para uma triagem. 
Então isso aumenta nossa capacidade de dar o 
diagnóstico, se a gente estrutura o 
atendimento na atenção primária, para poder 
chamar a atenção para o diagnóstico.  
 Então, assim, só com os 
reumatologistas, nós temos sessenta no 
estado. Eu acho que, na rede pública, muito 
poucos. Então, talvez, aí: concurso, ou 
designação temporária. Eu não sei qual é a 
política, em detalhes, da Secretaria de Saúde, 
mas sei que existe uma política para a 
construção de Centros de Referência, ligados 
à atenção primária. Eu torço para que esse 
projeto do doutor Nésio dê certo. Eu acho que 
será um avanço, se tudo o que está sendo 
proposto acontecer.  

Então eu acho que, se estiver 
integrando a equipe de saúde da atenção 
primária não só o médico, mas também o 
enfermeiro, na triagem de pacientes, e se a 
gente tiver foco na prevenção, por exemplo: a 
atividade física previne e trata inúmeras 
comorbidades. Eu acho que a promoção do 
exercício físico regular, no nível do município, 
precisa acontecer. A gente precisa ter uma 
política para estimular a atividade física 
regular. Eu acho que isso é uma medida muito 
importante.  

Em relação a esse projeto Telessaúde, 
eu acho que ele é uma maneira de 

potencializar a capacidade do especialista de 
prover, de dar alguma retaguarda, alguma 
segurança para esse profissional da atenção 
primária. E, talvez, o que falte para o médico 
da atenção primária seja a segurança de, sem 
nenhum exame complementar, dizer: isso é 
fibromialgia! Então isso, numa teleconsultoria, 
não precisa do especialista examinar o 
paciente: ele pode tirar dúvida, por 
teleconsultoria, a esses médicos da atenção 
primária. Então, eu acho que esse é um 
modelo que pode dar certo.  

A gente tem uma equipe bastante 
entusiasmada no Hospital Universitário, 
inclusive para poder liderar os 
reumatologistas que estão na rede pública, 
para a gente fazer acontecer esse projeto. Eu 
acho que é um projeto que pode dar certo, e 
que pode reverter, talvez, até para um 
modelo nacional.  

O Espírito Santo, na área da saúde, é 
vanguardista. Nós estamos à frente do cenário 
nacional em relação a várias doenças. Eu acho 
que, se a gente conseguir oferecer uma 
solução para a dor crônica, que é um 
problema, que é uma epidemia, vamos dizer, 
é um problema de alta proporção e impacto, 
eu acho que a gente pode ser mais um 
modelo de sucesso na saúde no cenário 
nacional.   
 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) – Permita-
me, deputado Doutor Hércules. Eu cheguei 
atrasado na apresentação, e não sei se você 
colocou, como representante da sociedade, o 
número de pacientes que têm fibromialgia no 
estado do Espírito Santo. Você tem esse 
número? 

 
A SR.ª VALÉRIA VALIM CRISTO – 

Duzentas mil pessoas. É um bocado de gente, 
não é? 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Muito bem. Nós temos 
alguns minutos, ainda. Nós começamos às 9h 
em ponto.  

Quero convidar o Cabo Porto, vereador 
de Serra, a fazer parte da nossa Mesa. E dizer 
da importância do vereador. Na verdade, o 



Vitória-ES, terça-feira, 02 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 83 

vereador é o político mais importante que nós 
temos no cenário político. Porque a primeira 
porta que a necessidade bate, é à porta do 
vereador. Ele é vizinho da necessidade. Então, 
vereador, faz favor. (Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa a 

referida autoridade) 

 
Gosto muito do vereador conosco.  
Fui vereador seis vezes. Uma delas, 

vereador voluntário. No meu tempo em 
Cachoeiro, onde eu nasci, eu fui vereador sem 
salário: vereador porque a gente, realmente, 
queria mudar a nossa cidade.  

Vereador trabalhar muito! A maioria dos 
vereadores trabalha muito. E nós estamos, hoje, 
com o nosso querido Cabo Porto, vereador lá do 
município de Serra.  

Eu quero registrar, com satisfação, a 
presença dos alunos da escola Clotilde Rato, do 
bairro De Fátima, na Serra. Também, vereador, 
está vendo? A Serra, hoje, está bem 
representada aqui, não é? (Pausa) Um abraço 
para todos. É o primeiro ano do Ensino Médio. 
Professora Meiriele Alves. Cadê a professora? 
(Pausa) Essa daí é a segunda mãe de vocês, viu? 
É a professora, que só é lembrada em época de 
campanha política. A maioria só se lembra dos 
professores em época de política. Depois, vira as 
costas para os professores.  

E, também, o nosso Ricardo Patrick, que 
está ali. (Pausa)  

É o monitor, futuro deputado, também. 
Com certeza, não é?  

Nós estamos discutindo, aqui – para os 
meninos que chegaram agora – uma doença que 
se chama fibromialgia. Nós temos aqui a 
doutora Valéria, médica, especialista nessa 
causa. Nós temos, também, o vice-presidente 
Wilton, que está sentado do lado de lá. Temos 
aqui a Estela, que é uma paciente de 
fibromialgia, e também  temos a Beatriz, que 
vieram dar um depoimento das dificuldades que 
eles têm na rede pública de tratamento. 

É uma doença que às vezes é de difícil 
diagnóstico porque precisa de tempo para fazer 
uma história clínica bem feita. Isso, 
infelizmente, a maioria dos médicos não estão 
tendo tempo para isso porque o sistema é 
muito injusto com todo mundo, especialmente 

com o paciente. Quem sofre – acaba sofrendo 
essa dificuldade – é o paciente. 

Quero antes de a gente terminar a nossa 
reunião, passar a palavra para o nosso Cabo 
Porto, para se ele quiser fazer alguma 
consideração e ao mesmo tempo dando os 
parabéns por esse trabalho que ele desenvolve 
na Serra. 

 
O SR. CABO PORTO – Bom dia! Saúdo a 

Mesa através do deputado. Todos se sintam 
cumprimentados. 

Fui visitado, doutor, há umas duas 
semanas, por duas senhoras – a Beatriz e a dona 
Fátima – e me ensinando uma causa que acho 
que todas as câmaras municipais, a Assembleia 
têm que vestir a camisa. 

Quando estava sentado ali, ouvi a 
doutora respondendo que em torno de 
duzentas mil pessoas têm fibromialgia. É algo 
que a gente tem que verificar demandas de leis. 
Elas pediram algumas situações como filas em 
supermercados, vagas de estacionamento e 
muito mais. Estou com o meu jurídico lá, quero 
pedir a ajuda do deputado em relação a isso. É 
algo que quero aqui aprender e estou para 
somar. 

Sinto-me muito satisfeito, quero ter 
uma aula. Depois vou chamar, com muito 
orgulho, o senhor na câmara também para 
poder falar sobre a fibromialgia. Beatriz e 
dona Fátima sintam-se também amparadas. 
Estou para aprender com vocês. Casa dessa, 
bonita.  

Doutora, quero também pegar o 
contato da senhora e no que puder somar, 
estou para vestir a camisa. Está bom? O meu 
muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, vereador 
Cabo Porto. Obrigado pela sua presença. 

Quero ainda pedir ao Gabriel, temos 
que deliberar dois assuntos. Não vou ler a ata, 
não. Vamos deixar, estamos chegando ao final 
da reunião. 

Quero pedir aos meus pares, doutor 
Hudson e Dr. Emílio, deliberar audiência 
pública para debater mediações, saúde, 
atendendo à solicitação do doutor Igor Vieira 
Macedo, vice-presidente da Associação dos 
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Mediadores e Conciliadores Judiciais e 
Extrajudiciais do Espírito Santo, com data a 
definir.  

Esse é o requerimento também do Dr. 
Emílio que trouxe essa causa muito 
importante para aqui, a questão dos 
mediadores. Então peço ao Dr. Emílio como 
vota? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Sou Favorável. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) –  E o doutor Hudson? 
 
O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – Sou 

favorável, inclusive assinamos aqui uma 
proposta de audiência pública já, não é? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) –   Eu acompanho.  
Aprovada, então. 
E também a visita do senhor Bruno 

Marinho Ravaglia, diretor-geral da BRK 
Ambiental, no dia 13 de agosto, terça-feira, às 
nove da manhã, aqui no mesmo plenário, para 
discorrer sobre o tema: A BRK Ambiental 
frente da gestão dos serviços de água e esgoto 
no município de Cachoeiro de Itapemirim. 

Poucos sabem, mas Cachoeiro tem a 
captação e tratamento de esgoto há muitos 
anos. Então queremos trazer aqui, porque 
esta é a nossa Comissão – Saúde e 
Saneamento – e saneamento é saúde, são 
duas coisas que se complementam. Então 
quero perguntar ao Dr. Emílio como vota? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto Favorável. Esse assunto de saneamento 
é muito importante, está no âmbito da 
Comissão de Saúde e essa oportunidade de 
trazer o senhor Bruno Marinho, aqui, para 
falar sobre esse tema, com certeza trará 
benefícios para toda a sociedade capixaba. 
Sou favorável. 

 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) –  Muito bem. Doutor 
Hudson? 

O SR. HUDSON LEAL – (PRB) – 
Favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu acompanho. 
Aprovado, portanto. 

Queremos lembrar – e também já foi 
dito aqui pelo doutor Hudson e reforçado pelo 
Dr. Emílio, que sexta-feira, nove da manhã, o 
secretário estadual de Saúde estará fazendo a 
prestação de contas do primeiro quadrimestre 
de 2019. Naturalmente, obedecendo ao 
disposto no parágrafo 5.º, do art. 36 da Lei 
Complementar n.º 141/2012. Vai começar às 
9h da manhã no plenário Dirceu Cardoso. 
 É uma boa oportunidade também para 
vocês trazerem as reivindicações. Vou explicar 
para vocês como funciona a audiência pública. 
O secretário faz a sua apresentação; o 
Ministério Público também participa. O 
Ministério Público, é a doutora Inês que 
representa a procuradora de saúde no estado, 
que acompanha todos os investimentos, todas 
as despesas de saúde. A Mesa fala, os 
deputados. Primeiro fala o secretário, 
segundo, a comissão, a Mesa, em seguida a 
gente passa a palavra para o público, usuários 
e qualquer pessoa, Conselho Estadual de 
Saúde, Conselhos Municipais de Saúde que 
queiram participar. É assim que funciona.  

Então, reforçamos esse convite para 
sexta-feira agora, dia 28, nove da manhã, no 
plenário Dirceu Cardoso.  
 Muito bem! Mais uma vez, muito 
obrigado pela presença. E com relação à aula, 
quem poderá dar aula melhor é a doutora 
Valéria. Nós podemos ajudar, acompanhar. 
Apesar de sermos médicos nós três aqui, a 
gente não tem o conhecimento, a capacidade, 
que a doutora Valéria tem, a gente pode 
acompanhar para ajudar nesse mister, ok? 
 Muito obrigado. 
 Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa reunião, convidando a 
todos para a próxima que será sexta-feira, no 
plenário Dirceu Cardoso, às nove da manhã, 
na prestação de contas do secretário Nésio.  
 Bom dia a todos! Obrigado.  
 

(Encerra-se a reunião às 10h) 
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