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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

DECRETOS 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.190 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a DOUGLAS CAUS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 
Resolução: 
 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, a Douglas 
Caus, concedendo-lhe as insígnias e o Diploma 
do respectivo Grau. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de maio de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.191 

 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a JOSEMAR MOREIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 
Resolução: 
 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, a Josemar 

Moreira, concedendo-lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de maio de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1529 
 

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

EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, JULIANA VIEIRA VOSS 
SCALFONI, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, a partir de 
03/06/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 1530 
 

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, DEYVID ALBERTO HEHR, do 
cargo em comissão de Supervisor-Geral de 
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Gabinete de Representação Parlamentar, código 
SGGRP, do gabinete do Deputado Fabrício 
Gandini, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 192123/2019, a partir 
03 de maio de 2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1531 

 

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, JANDERSON ROCHA DE 
ANDRADE, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado José 
Esmeraldo, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 192133/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1532 

 
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, REINALDO GOMES NERI DA 
SILVA, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado José 
Esmeraldo, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 192135/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 1533 
 

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, VANDER BORGES DOS 
SANTOS, do cargo em comissão de 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, do gabinete do 
Deputado Fabrício Gandini, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
192123/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1534 

 
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, TIAGO DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Marcelo Santos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 192129/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1535 

 
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, VANDER BORGES DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor-
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Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SGGRP, no gabinete do 
Deputado Fabrício Gandini, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
192123/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1536 

 

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, JANDERSON ROCHA DE ANDRADE, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, no gabinete do Deputado José 
Esmeraldo, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 192134/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1537 

 

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, REINALDO GOMES NERI DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do 
Deputado José Esmeraldo, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
192136/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 1538 
 

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, GABRIELA MEIRELES MARCOLINO, 
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 
192130/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1539 

 

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 180942, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora ANNA 
PAULA WANDEKOKEN GATTI, matrícula 
205817, ocupante do cargo em comissão de 
Supervisor de Gabinete da Procuradoria Geral, 
código SGPG. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1540 

 

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



4 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 04 de junho de 2019 

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 191922, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora 
CRISTIANE SILVA NEVES, matrícula 34746 – 
aposentada no cargo efetivo de Técnico 
Legislativo Júnior, código ETLJ. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1541 

 
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 191949, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora JEANNY 
GRAZIELLE GARCIA, matrícula 209945, ocupante 
do cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1542 

 

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 191970, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora HINGRID 
LACERDA DA CRUZ, matrícula 209890, ocupante 
do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ADGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1543 

 

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 191956, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor RAFAEL 
SILVA COSTA, matrícula 205801, ocupante do 
cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1544 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
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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 192033, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor MARCOS 
VINICIUS PIMENTEL, matrícula 208884, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1545 

 

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 191968, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor 
ANTÔNIO OLIMPIO MAGALHÃES, matrícula 
205370, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Sênior da Secretaria, código ASS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1546 

 

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

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 15/05/2019 (Data da protocolização 
da averbação), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus YURI BRITO 
RAMOS SALES, matrícula nº 207746, Assessor 
Júnior da Secretaria - AJS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1547 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

Considerando o Ato nº 3260, de 
01/08/2008, publicado em 03/09/2008, alterado 
pelo Ato nº. 267, de 31/03/2010, que 
regulamenta a concessão de Incentivo 
Educacional, resolve: 
 

CONCEDER à servidora DANIELY DA 
SILVA ROSSI DALVI, Técnico Legislativo Sênior - 
ETLS, matrícula nº 209002, o 1º (primeiro) 
INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% (cinco por 
cento) sobre o vencimento do respectivo cargo 
efetivo, a partir de 02/04/2019, conforme art. 
3º. da Lei nº. 8.950/2008, alterada pela Lei 
10.083/2013 e Lei 10.225/2014. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: RICHELE RIBEIRO 
SILVEIRA 
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3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 03.06.2019 a 31.12.2019 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 946,10 (novecentos e 
quarenta seis reais e dez 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

03 de junho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: KATIA CRISTINA 
FURTADO 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 03.06.2019 a 02.06.2020 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 946,10 (novecentos e 
quarenta seis reais e dez 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

03 de junho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 

 
RESUMO DO CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: ANNE RIBEIRO AGUIAR 
FAVORETO 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 04.06.2019 a 03.06.2020 

5. VALOR MENSAL R$ 946,10 (novecentos e 

DO CONTRATO: quarenta seis reais e dez 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

03 de junho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 

Fica rescindido, a partir de 10/06/2019, 
de acordo com a cláusula primeira, do Termo de 
Compromisso de Estágio de Complementação 
Educacional, firmado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e a 
estagiária da  Universidade Federal do Espírito 
Santo - UFES, MARCUS VINICIOS DA SILVA 
FREIRE. 
 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 111 

 
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 da 
servidora abaixo relacionada: 
 

Matrícula Servidora Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209289 
RENATA DE 
SOUZA 
PONTES 

2019 
18/07/2019 

a 
16/08/2019 

05/06/2019 
a 

19/06/2019 
e 

15/07/2019 
a 

29/07/2019 

30 (trinta) 
dias 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de junho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 112 

 
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 

03588901 

Adriana Dos 
Santos 
Ferreira 
Franco Ribeiro 

129 01 24/05/2019 24/05/2019 

20955701 
Adriana 
Soares Ribeiro 

129 01 20/05/2019 20/05/2019 

20995101 
Ana Cleria 
Barcellos De 
Setubal 

129 07 24/05/2019 30/05/2019 

20109201 
Bianca Silva 
De Freitas 

129 01 22/04/2019 22/04/2019 

20900201 
Daniely Da 
Silva Rossi 
Dalvi 

137 180 28/04/2019 24/10/2019 

20856001 

Diovana 
Barbosa 
Loriato 
Hermesmeyer 

142 09 21/03/2019 29/03/2019 

20815601 
Elaine Silva Do 
Couto 

129 01 17/05/2019 17/05/2019 

20722203 
Elizangela Dos 
Santos Hiker 

137 180 20/05/2019 15/11/2019 

20946701 
Geferson 
Junior 
Wolkartt 

129 02 06/05/2019 07/05/2019 

03474501 
Ilma Teixeira 
Faria 

129 07 08/05/2019 14/05/2019 

20853503 
Isabela 
Cordeiro De 
Souza 

129 03 20/05/2019 22/05/2019 

20975501 
Jorge Nunes 
Andreon 

129 03 20/05/2019 22/05/2019 

20975501 
Jorge Nunes 
Andreon 

129 02 23/05/2019 24/05/2019 

20972601 

Karla Rafaela 
Oliveira 
Almeida Dos 
Santos 

129 01 27/05/2019 27/05/2019 

20791201 

Kelly 
Mesquita 
Lacerda 
Ribeiro 

137 180 01/12/2018 29/05/2019 

20791401 

Laryssa Dos 
Santos 
Martins 
Carvalho 

142 02 07/05/2019 08/05/2019 

20162801 
Lea Helena 
Lyrio Peres 

129 03 20/05/2019 22/05/2019 

20921501 
Lorena Garcia 
Santos 

129 06 23/05/2019 28/05/2019 

20112001 

Luciana Maria 
Ferreira 
Oliveira De 
Souza 

129 03 08/05/2019 10/05/2019 

20331901 
Marcos 
Antonio 
Rodrigues 

129 02 16/05/2019 17/05/2019 

20625202 
Paleva Alves 
De Paulo 

142 01 20/05/2019 20/05/2019 

20625202 
Paleva Alves 
De Paulo 

142 03 15/05/2019 17/05/2019 

20625202 
Paleva Alves 
De Paulo 

142 02 13/05/2019 14/05/2019 

20708003 

Pedro 
Augusto 
Teixeira Dos 
Santos 

129 02 28/05/2019 29/05/2019 

20964301 
Polliany 
Martins 
Lourenço 

129 01 16/05/2019 16/05/2019 

20321501 
Roberta 
Paranhos 
Fragoso 

142 01 06/05/2019 06/05/2019 

20892301 
Romell Duarte 
Tabosa 
Delfino 

129 15 06/05/2019 20/05/2019 

20754001 
Sandra Lia 
Arantes 
Navarro 

129 01 24/05/2019 24/05/2019 

20978901 
Silvia Magna 
Da Silva 

129 01 16/05/2019 16/05/2019 

20978901 
Silvia Magna 

Da Silva 
142 01 15/05/2019 15/05/2019 

20962801 
Thiago Nunes 

Loureiro 
129 01 22/05/2019 22/05/2019 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico nº 007/2019 
Processo nº 180244/2018 

 
A Subdireção Geral da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo torna público aos 
interessados que a Mesa Diretora ANULOU o 
Pregão Eletrônico nº 007/2019, referente à 
aquisição de solução de segurança de 
perímetro de internet, compreendendo 
equipamentos de “firewall” e concentrador de 
“logs” e “gateway” de e-mail com “anti-spam” 
pelo período de 04 (quatro) anos, 
compreendendo a instalação de “appliances”, 
implantação, suporte local, atualizações de 
versões e treinamento para 02 (dois) técnicos 
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da Ales, nos termos dos artigos 3º e 49 da lei 
8.666/1993, por vício de legalidade, conforme 
parecer jurídico constante no processo 
supracitado. 
 

Vitória/ES, 31 de maio de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 

037/2019 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 044/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 

019/2018 
 

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 037/2019, conforme descrito abaixo: 

CONTRATADA: ZELLAR EIRELI - ME. 
 
CNPJ: 19.739.122/0001-22. 
 
OBJETO: Fornecimento, instalação, retirada e 
remanejamento de divisórias. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 
Pregão Eletrônico. 
 
VALOR: R$ 17.825,81 (dezessete mil, oitocentos 
e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos). 

 
PROCESSO: 192058 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 04.06.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão Proteção à Criança  e ao Adolescente  

03h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 

04h05 AP: COM. PROTEÇÃO À 
CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE 

Semana de Combate à Pedofilia 

06h35 REUNIÃO ORDINÁRIA CPI Da Sonegação 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo Na TV vai apresentar um dos 17 objetivos do 
desenvolvimento sustentável adotado pelas Nações Unidas, em 
2015, para melhoras a vida das pessoas. Com foco na indústria, 
inovação e infraestrutura.  Objetivo principal diminuir a pobreza  
no mundo. Acompanhe também reportagem sobre a polinização 
do algodoeiro por meio de  abelhas e outras  informações 

08h00 STJ: STJ NOTÍCIAS Confira no programa de hoje uma reportagem especial sobre  
Racismo entre outras noticias 

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

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) CPI dos Crimes Cibernéticos 

11h00 REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA (V) 

Reunião Conjunta: Educação e Cooperativismo 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos 
abordar a violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou 
sofreram e a humanização do parto como resposta as estas 
queixas. A reportagem foi dividida em duas partes. Nesta 
segunda, nós vamos falar sobre a preparação das gestantes para 
um parto humanizado, o papel das doulas e a ajuda que outros 
acompanhantes podem dar. Em toda a reportagem, você vai 
conhecer a história da Ana Paula, da Priscila, da Isadora, da Flavia 
e da Karol, e também ouvir profissionais como a doula Letícia Rios 
e a médica obstetra Maria Angélica Belônia 

12h30 MP COM VOCÊ Improbidade Administrativa 

13h00 DEDO DE PROSA Antônio Marcus Carvalho Machado apresenta o livro “Melodias 
Imortais - A História Musical Capixaba dos anos 50 e 60”, que 
descreve eras e entrevistas com pessoas que participaram de um 
momento importante da música capixaba nas cidades de Vitória e 
Vila Velha  

13h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Justiça 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

14h45 UTILIDADE PÚBLICA Coleta Seletiva 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 A GRANDE REPORTAGEM Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos 
abordar a violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou 
sofreram e a humanização do parto como resposta as estas 
queixas. A reportagem foi dividida em duas partes. Nesta 
segunda, nós vamos falar sobre a preparação das gestantes para 
um parto humanizado, o papel das doulas e a ajuda que outros 
acompanhantes podem dar. Em toda a reportagem você vai 
conhecer a história da Ana Paula, da Priscila, da Isadora, da Flavia 
e da Karol, e também ouvir profissionais como a doula Letícia Rios 
e a médica obstetra Maria Angélica Belônia 

18h30 REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
COMISSÃO ESPECIAL (V) 

Fiscalização da Concessão da Br-101  

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 ORDINÀRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos.
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 
2019. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, registram 
presença os senhores deputados 
Capitão Assumção, Doutor Hércules, 
Hudson Leal, Marcelo Santos, Raquel 
Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski e Torino Marques) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão. 

 
(A convite do presidente, assume 
a 2.ª secretaria o senhor 
deputado Doutor Hércules) 

 
Há quorum para a abertura da sessão, de 

acordo com o painel eletrônico, onde já 
registramos a presença dos seguintes 
parlamentares: Capitão Assumção, Hércules 
Silveira, Hudson Leal, Marcelo Santos, Raquel 
Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, 
Torino Marques, além de outros parlamentares 
que estão acabando de chegar à sessão, como 
Adilson Espindula, o líder do Sul do estado 
Marcos Mansur, e tantos outros parlamentares, 
que estão registrando as suas presenças. 

Convido o deputado Hércules Silveira 
para que possa proferir um versículo da Bíblia. 
E, neste caso, eu desafio o mesmo a proferir o 
versículo, sem leitura. (Pausa) 

Infelizmente ele não veio preparado para 
tal.  

Solicito a todos que se coloquem em 
posição de respeito para a leitura do versículo 
da Bíblia. (Pausa)  

 
(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Dary Pagung e Pr. Marcos 
Mansur) 

(O senhor deputado Doutor 
Hércules lê Provérbios, 3:1) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Obrigado, deputado Hércules. 
Neste momento, peço a V. Ex.ª que 

proceda à leitura da ata da sessão anterior. 
(Pausa) 

 
(O senhor deputado Doutor 
Hércules procede à leitura da ata 
da quadragésima sessão 
ordinária, realizada em 21 de 
maio de 2019) 

 
(A convite do presidente, assume 
a 1.ª secretaria o senhor 
deputado Torino Marques) 
 
(Registram presença os senhores 
deputados Coronel Alexandre 
Quintino, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Dr. Emílio Mameri, 
Engenheiro José Esmeraldo, 
Enivaldo dos Anjos e Freitas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ata declarada aprovada como lida.  
Solicito ao meu 2.º vice-presidente, 

deputado Torino Marques, que proceda à 
leitura do expediente para simples despacho. 

 
(Registram presença os senhores 
deputados Carlos Von e 
Delegado Danilo Bahiense) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
1.Subemenda Aditiva n.º 001/2019, da 

deputada Janete de Sá, ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019, alterando o 
parágrafo 1.º do Art. 1.º da ES 01/2019.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
ES/75368-115724898721052019-assinado.pdf 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/ES/75368-115724898721052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/ES/75368-115724898721052019-assinado.pdf
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2.Subemenda Modificativa n.º 
002/2019, da deputada Janete de Sá, ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 020/2019, 
modificando o inciso I, do Art. 1.º da ES 
01/2019.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
SES/75369-120121758621052019-assinado.pdf  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
3.Emenda Aditiva n.º 004/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 20/2019, que 
dispõe sobre a instituição que cria o Fundo 
Soberano do Estado do Espírito Santo - FUNSES 
e dá outras providências, para incluir artigo no 
Capítulo II.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75396-152451285921052019-assinado.pdf  

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
4.Emenda Aditiva n.º 005/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 20/2019, que 
dispõe sobre a instituição que cria o Fundo 
Soberano do Estado do Espírito Santo - FUNSES 
e dá outras providências, para incluir artigo no 
Capítulo II - Da Gestão e Estrutura 
Administrativa.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75396-152451285921052019-assinado.pdf  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

5.Emenda Modificativa n.º 006/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 20/2019, que 
dispõe sobre a instituição que cria o Fundo 
Soberano do Estado do Espírito Santo - FUNSES 
e dá outras providências, para alterar os 
dispositivos do art. 1º.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75388-150745252421052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Peço a V. Ex.ª que faça a leitura do 
número das emendas do Delegado Lorenzo 
Pazolini, que é o mesmo despacho. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
6.Emenda Modificativa n.º 007/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 20/2019, que 
dispõe sobre a instituição que cria o Fundo 
Soberano do Estado do Espírito Santo - FUNSES 
e dá outras providências, para alterar os 
dispositivos do art. 2º.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75389-151106143521052019-assinado.pdf  
 

7.Emenda Modificativa n.º 008/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 20/2019, que 
dispõe sobre a instituição que cria o Fundo 
Soberano do Estado do Espírito Santo - FUNSES 
e dá outras providências, para alterar os 
dispositivos do art. 4º.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75391-151458456521052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Modificativa. Modificativa. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
8.Emenda Modificativa n.º 009/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 20/2019, que 
dispõe sobre a instituição que cria o Fundo 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/SES/75369-120121758621052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/SES/75369-120121758621052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75396-152451285921052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75396-152451285921052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75396-152451285921052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75396-152451285921052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75388-150745252421052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75388-150745252421052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75389-151106143521052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75389-151106143521052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75391-151458456521052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75391-151458456521052019-assinado.pdf
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Soberano do Estado do Espírito Santo - FUNSES 
e dá outras providências, para alterar os 
dispositivos do art. 5º.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75393-151722019321052019-assinado.pdf  
 

9.Emenda Modificativa n.º 010/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 20/2019, que 
dispõe sobre a instituição que cria o Fundo 
Soberano do Estado do Espírito Santo - FUNSES 
e dá outras providências, para alterar os 
dispositivos do art. 6º.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75394-151940535221052019-assinado.pdf  
 

10.Emenda Modificativa n.º 011/2019, 
do deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 20/2019, que 
dispõe sobre a instituição que cria o Fundo 
Soberano do Estado do Espírito Santo - FUNSES 
e dá outras providências, para alterar os 
dispositivos do art. 8º.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75395-152315488921052019-assinado.pdf  

 

11.Emenda Supressiva n.º 012/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
Projeto de Lei Complementar n.º 20/2019, que 
dispõe sobre a instituição que cria o Fundo 
Soberano do Estado do Espírito Santo - FUNSES 
e dá outras providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75396-152451285921052019-assinado.pdf  

 

 (Registra presença o senhor 
deputado Euclério Sampaio) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Juntem-se todas ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

12.Mensagem n.º 57/2019, do 
Governador do Estado encaminhando Emenda 

Substitutiva ao Projeto Lei Complementar n.º 
020/2019, que cria o Fundo Soberano do 
Estado do Espírito Santo - FUNSES, 
encaminhado à Assembleia Legislativa por 
meio da Mensagem n.º 044/2019.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
ES/74669-154600123603052019-assinado.pdf 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
13.Projeto de Lei n.º 355/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
institui a Semana Estadual de Políticas Sobre 
Drogas, a ser realizada anualmente na quarta 
semana do mês de junho.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75295-165526852117052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do art. 276, do Regimento Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
14.Projeto de Lei n.º 367/2019, do 

deputado Marcelo Santos, que revoga o 
parágrafo único do art. 9.º da Lei n.º 10.577, de 
15 de setembro de 2016, que dispõe sobre a 
adoção de medidas para a continuação de 
obras paralisadas, autoriza a contratação de 
determinados serviços, altera a Lei n.º 9.090, 
de 23 de dezembro de 2008, e dá outras 
providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75331-181946569020052019- 
assinado(9933)(9929).pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120, do Regimento Interno, à Comissão de 
Justiça, de Infraestrutura e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75393-151722019321052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75393-151722019321052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75394-151940535221052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75394-151940535221052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75395-152315488921052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75395-152315488921052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75396-152451285921052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75396-152451285921052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/ES/74669-154600123603052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/ES/74669-154600123603052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75295-165526852117052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75295-165526852117052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75331-181946569020052019-%20assinado(9933)(9929).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75331-181946569020052019-%20assinado(9933)(9929).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75331-181946569020052019-%20assinado(9933)(9929).pdf
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15.Projeto de Lei n.º 369/2019, do 
deputado Fabrício Gandini, que autoriza a 
Companhia Espírito-Santense de Saneamento - 
CESAN a conceder isenção ou redução das 
tarifas de água e de esgoto dos imóveis 
atingidos por enchentes e alagamentos nos 
municípios, e dá outras providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75351-111000986121052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120, do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Saneamento e de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

16.Projeto de Lei n.º 370/2019, do 
deputado Alexandre Xambinho, que acrescenta 
item ao Anexo Único da Lei n.º 10.976, de 14 
de janeiro de 2019, declarando de utilidade 
pública a Associação do Agroturismo da Serra - 
AGROTUR, localizada no município da Serra/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75353-111940346821052019-assinado.PDF 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
17.Projeto de Lei n.º 371/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que autoriza o 
estado do Espírito Santo a fazer uso de veículos 
automotores apreendidos em decorrência da 
prática de ilícitos penais ou de infrações 
administrativas, e dá outras providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75380-144838515521052019-assinado.pdf  
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

18.Projeto de Lei n.º 372/2019, do 
deputado Capitão Assumção, que estabelece 

tempo máximo de espera para atendimento 
nos cartórios extrajudiciais no âmbito do 
Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75381-144919078021052019-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: 
 
19.Projeto de Lei n.º 373/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que veda a 
compra, venda, fornecimento e consumo de 
bebidas alcoólicas nas instituições de ensino, 
públicas e privadas, incluindo aquelas voltadas 
ao ensino superior, e proíbe, expressamente, 
as chamadas festas "open bar", nestas mesmas 
instituições, no Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75382-145012125021052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Devolva-se ao autor. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
20.Parecer n.º 23/2019, da Comissão de 

Justiça, pela manutenção do manutenção 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, do Projeto de Lei n.º 005/2019, da 
deputada  Janete de Sá, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de inclusão de intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais - Libras  em todos os 
eventos públicos oficiais do Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74807&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/74807-155344210110052019-
assinado.pdf#74807  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75351-111000986121052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75351-111000986121052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75353-111940346821052019-assinado.PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75353-111940346821052019-assinado.PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75380-144838515521052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75380-144838515521052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75381-144919078021052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75381-144919078021052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75382-145012125021052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75382-145012125021052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74807&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74807-155344210110052019-assinado.pdf#74807
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74807&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74807-155344210110052019-assinado.pdf#74807
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74807&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74807-155344210110052019-assinado.pdf#74807
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74807&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74807-155344210110052019-assinado.pdf#74807
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21.Parecer n.º 21/2019, da Comissão de 
Justiça, pela manutenção do manutenção 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, do Projeto de Lei n.º 77/2019, do 
deputado Doutor Hércules, que cria o Plano 
Estadual de Desburocratização - Empreenda 
Fácil com o objetivo de simplificar e acelerar os 
processos de abertura, licenciamento e 
fechamento de empresas, e melhorar o 
ambiente empreendedor do Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74794&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/74794-155623632410052019-
assinado.pdf#74794  
 

(Registra presença o senhor 
deputado Luciano Machado) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
22.Parecer n.º 28/2019, da Comissão de 

Justiça, pela inconstitucionalidade, do Projeto 
de Lei n.º 019/2019, do deputado Marcelo 
Santos, que dispõe sobre a proibição de 
comercialização de serviços de valor 
adicionado nos planos de telefonia móvel. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74800&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/74800-163128984607052019-
assinado.pdf#74800 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

23.Parecer n.º 22/2019, da Comissão de 
Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, do Projeto de Lei n.º 085/2019, do 
deputado Doutor Hércules, que proíbe o 
exercício de cargo, emprego ou função pública 
por  pessoa  condenada por violência 
doméstica e familiar contra a mulher.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74785&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/74785-154703306707052019-
assinado.pdf#74785 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
24.Parecer n.º 32/2019, da Comissão de 

Justiça, pela rejeição do despacho denegatório 
do senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei n.º 093/2019, do deputado 
Carlos Von, que dispõe sobre a obrigação das 
empresas prestadoras de serviços de TV a cabo, 
telefonia móvel e fixa, instituições financeiras, 
administradoras  de cartão de crédito, 
provedores de internet, ou quaisquer outras 
que comercializem serviços de natureza 
contínua e periódica, a disponibilizar serviço de 
atendimento telefônico gratuito, através do 
prefixo 0800, bem como dispõe sobre o tempo 
máximo de atendimento que não deverá 
ultrapassar 30 minutos, incluído o tempo de 
eventual espera, sob pena de multa.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74796&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/74796-162052342507052019-
assinado.pdf#74796 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
25.Parecer n.º 33/2019, da Comissão de 

Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, do Projeto de Lei n.º 138/2019, do 
deputado Carlos Von, que dispõe sobre a 
política estadual de estímulo, incentivo e 
promoção ao desenvolvimento local de 
startups.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74799&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/74799-162916468707052019-
assinado.pdf#74799 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74794&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74794-155623632410052019-assinado.pdf#74794
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74794&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74794-155623632410052019-assinado.pdf#74794
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74794&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74794-155623632410052019-assinado.pdf#74794
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74794&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74794-155623632410052019-assinado.pdf#74794
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74800&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74800-163128984607052019-assinado.pdf#74800
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74800&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74800-163128984607052019-assinado.pdf#74800
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74800&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74800-163128984607052019-assinado.pdf#74800
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74800&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74800-163128984607052019-assinado.pdf#74800
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74785&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74785-154703306707052019-assinado.pdf#74785
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74785&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74785-154703306707052019-assinado.pdf#74785
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74785&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74785-154703306707052019-assinado.pdf#74785
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74785&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74785-154703306707052019-assinado.pdf#74785
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74796&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74796-162052342507052019-assinado.pdf#74796
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74796&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74796-162052342507052019-assinado.pdf#74796
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74796&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74796-162052342507052019-assinado.pdf#74796
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74796&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74796-162052342507052019-assinado.pdf#74796
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74799&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74799-162916468707052019-assinado.pdf#74799
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74799&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74799-162916468707052019-assinado.pdf#74799
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74799&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74799-162916468707052019-assinado.pdf#74799
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74799&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74799-162916468707052019-assinado.pdf#74799
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. 

Só um minuto, por favor. No item 15, do 
Projeto de Lei 369/2019, eu solicito que seja 
incluída, além das Comissões de Justiça, de 
Saneamento e de Finanças, a Comissão de 
Infraestrutura. No item 15 da pauta. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
26.Parecer n.º 34/2019, da Comissão de 

Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, do Projeto de Lei n.º 174/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, que  dispõe sobre 
as diretrizes para a Política de Proteção aos 
Direitos da Mulher, no Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74803&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/74803-163911157507052019-
assinado.pdf#74803 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (TORINO 

MARQUES - PSL) - Segunda parte do 
expediente, sujeita a deliberação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Passamos, então, à segunda fase do 
expediente, sujeita a deliberação, que carece da 
presença das senhoras e dos senhores 
deputados para que nós possamos entrar em 
processo de votação. 

Item 27, por gentileza. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

27.Requerimento de Urgência n.º 
060/2019, do deputado Vandinho Leite e 
outros, que ao Projeto de Lei n.º 198/2019, de 
sua autoria,  que veda a suspensão do 
fornecimento de energia elétrica sem aviso 
prévio ao consumidor e dá outras providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RU/74632-094847829603052019-
assinado(9565)(9570)(9569)(9571)(9568)(9564)(
9566)(9572)(9567).pdf 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Concedo a palavra ao líder do Governo. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, não só para ter a honra de 
comunicar aos demais pares que nós contamos, 
hoje, neste plenário, com a honrosa indicação 
do deputado Dary Pagung como vice-líder do 
Governo. O ofício deve estar até na Casa. E eu 
quero demonstrar o meu total acordo e total 
ajuda e apoio. E me senti honrado com essa 
presença tão importante de um deputado 
experiente, um deputado conciliador e que vai 
nos ajudar muito aqui no trabalho.  

E aproveitar para fazer a indicação de 
voto NÃO com relação ao Requerimento de 
Urgência n.º 60. Orientar a bancada aí para 
votar o voto NÃO. 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Marcos Garcia) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O líder do Governo, primeiro item do 
expediente sujeito à deliberação, item 27, 
Urgência n.º 060, encaminha pelo voto NÃO à 
base. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, pela ordem! Os projetos 
meus que foram devolvidos, eu quero recorrer à 
Comissão de Justiça, por favor. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro a V. Ex.ª. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Muito obrigado, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Então, a votação vai seguir da seguinte 
forma. Colocar em votação. Os deputados que 
aprovam o requerimento permaneçam 
sentados; os que rejeitam, em pé. (Pausa) 

Fica rejeitada a matéria, o regime de 
urgência. 

Item 28. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
28.Requerimento de Urgência n.º 

061/2019, do deputado Vandinho Leite e 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74803&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74803-163911157507052019-assinado.pdf#74803
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74803&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74803-163911157507052019-assinado.pdf#74803
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74803&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74803-163911157507052019-assinado.pdf#74803
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74803&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74803-163911157507052019-assinado.pdf#74803
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74632-094847829603052019-assinado(9565)(9570)(9569)(9571)(9568)(9564)(9566)(9572)(9567).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74632-094847829603052019-assinado(9565)(9570)(9569)(9571)(9568)(9564)(9566)(9572)(9567).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74632-094847829603052019-assinado(9565)(9570)(9569)(9571)(9568)(9564)(9566)(9572)(9567).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74632-094847829603052019-assinado(9565)(9570)(9569)(9571)(9568)(9564)(9566)(9572)(9567).pdf
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outros, que ao Projeto de Lei n.º 207/2019, de 
sua autoria,  que obriga as concessionárias 
prestadoras do serviço de fornecimento de 
energia elétrica do Estado do Espírito Santo, a 
disponibilizar na conta de energia informativo 
acerca da data de renovação da tarifa social de 
energia elétrica - TSEE.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RU/74631-093938281503052019(9554)(9558)-
assinado(9555)(9561)(9562)(9557)(9556)(9559)(
9560).pdf 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Com a palavra o líder do Governo. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, a indicação também é pelo 
voto NÃO nesse Requerimento de Urgência n.º 
061. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Os deputados que aprovam 
permaneçam sentados, os contrários ao 
requerimento permaneçam de pé. (Pausa) 

Rejeitada a matéria. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

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

- PDT) - Item 29.  
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 
ordem, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, deputado Assumção. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Eu 
quero retirar de pauta os Requerimentos de n.º 
31, 32, 39, 40, 41 e 42. Por gentileza, senhor 
presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ao arquivo. 
 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Pela 
ordem, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, o deputado Hudson Bocão 
Leal. 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Quero 
retirar o Requerimento de n.º 30 da pauta. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - N.º 30.  

Ao arquivo.  
Defiro.  

 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Pela 
ordem, presidente!  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem deputado, prefeito de 
Guarapari, Carlos Von. 

 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Solicito 

a retirada de pauta do item 36.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Item 36, retirar de pauta.  
Ao arquivo.   
 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 

Obrigado.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem deputado, Lorenzo Pazolini.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Bom dia!  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Parabenizo pelo trabalho de V. Ex.ª 
hoje, principalmente na entrevista no Bom Dia 
Espírito Santo. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Agradeço por acompanhar 
nosso singelo, humilde trabalho. V. Ex.ª, com 
certeza, nos dá audiência qualificada, 
extremamente qualificada.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Obrigado.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, por 
gentileza, peço a baixada de pauta do item 35, 
de nossa autoria.  
 

 (Registra presença o senhor 
deputado Alexandre Xambinho) 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74631-093938281503052019(9554)(9558)-assinado(9555)(9561)(9562)(9557)(9556)(9559)(9560).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74631-093938281503052019(9554)(9558)-assinado(9555)(9561)(9562)(9557)(9556)(9559)(9560).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74631-093938281503052019(9554)(9558)-assinado(9555)(9561)(9562)(9557)(9556)(9559)(9560).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74631-093938281503052019(9554)(9558)-assinado(9555)(9561)(9562)(9557)(9556)(9559)(9560).pdf
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Item 35.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Requerimento de Urgência n.º 
079. Só a baixada de pauta.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - No Regimento não existe baixada de 
pauta; é um deferimento. Estou encaminhando 
ele ao arquivo e aí naturalmente caberá ao 
presidente, no exercício da função, deliberar 
qualquer retomada à pauta.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Ok. Mas não do PL, só do RU, 
não é isso? Só do requerimento de urgência.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Isso.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Só 

da urgência.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Agradeço, presidente.  
  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Não por isso.  
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Pela ordem, senhor presidente! 
Também o número... 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Um minuto. Por gentileza, pela ordem 
ao líder do Sul do estado Marcos Mansur. 
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Eu gostaria também de pedir... 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - V. Ex.ª gostaria ou V. Ex.ª quer?  
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Eu quero, por favor. Eu preciso, eu necessito 
que o senhor retire da urgência também o 
projeto n.º 62, por favor.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - N.º 62, do deputado Marcos Mansur.  
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - E 
também aqui, pelo PSDB, gostaria de pedir... 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - 62? Qual item da pauta, por favor? 
(Pausa) 

Item 29. 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

29, por favor.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Então, retirada a urgência.  
Ao arquivo.  
Defiro.  
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Gostaria que V. Ex.ª olhasse também o 37. 
  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Já olhei. V. Ex.ª quer o quê? 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - E 

agora, por favor, retire também o requerimento 
de urgência, por favor.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Então, depois de ter olhado, vou 
consultar o plenário.  

Os deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Retirada a urgência do deputado 
Vandinho, item 37. 
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Muito obrigado, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Arquive-se.  

Todas as urgências foram arquivadas, 
restando apenas a do Rafael Favatto.  

Item n.º 33. 
Só um minuto, deixa só ele fazer a 

leitura.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Qual item, presidente? 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Item 33 da pauta.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
16? 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não. Três, três.   

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
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33.Requerimento de Urgência n.º 

067/2019, do deputado Dr. Rafael Favatto e 
outros, ao Projeto de Lei n.º 021/2019, de sua 
autoria, que dispõe sobre a gratuidade do 
reconhecimento voluntário da paternidade 
perante os oficiais de registro civil das pessoas 
naturais.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RU/74685-091658092006052019(9616)-
assinado(9617)(9618)(9622)(9623)(9625)(9620)(
9621)(9624).pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Líder do Governo com a palavra.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - O 

encaminhamento é pelo voto Não para esse 
requerimento.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pelo voto Não.  
Os deputados que aprovam o 

requerimento permaneçam de pé; os contrários 
sentados. (Pausa) 

Retirada a urgência. Negada a urgência. 
Item 33. 

Item 34.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

34.Requerimento de Urgência n.º 
068/2019, do deputado Dr. Rafael Favatto e 
outros, ao Projeto de Lei n.º 141/2019, de sua 
autoria, que fica declarado o município de 
Alfredo Chaves Capital do Turismo de Aventura 
no Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RU/74688-093410172506052019(9626)-
assinado(9627)(9628)(9632)(9633)(9635)(9630)(
9631).pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra o líder do Governo.   

  
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, o encaminhamento é pelo 
voto Não. Recomendo à bancada o voto Não.   

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Os deputados que o aprovam 
permaneçam de pé; os contrários sentados. 
(Pausa) 

Rejeitada a urgência. 
Item n.º 38, do deputado Rafael Favatto. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
38.Requerimento de Urgência n.º 

084/2019, do deputado Dr. Rafael Favatto e 
outros, ao Projeto de Lei n.º 186/2019, de sua 
autoria, que proíbe a implantação de 
estabelecimentos prisionais estaduais, sem a 
anuência do município, e dá outras 
providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RU/75126-
102413190114052019(9813)(9814)(9810)(9812)
(9808)(9807)-assinado(9809)(9811).pdf  
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Líder do Governo.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - O 

encaminhamento é pelo voto Não.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Os deputados que o aprovam 
permaneçam de pé; os contrários sentados.  

Os que aprovam permaneçam...  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Gente, é só prestar atenção.   
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Os que aprovam, permaneçam... 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Está sendo muito rápido, senhor presidente. Os 
deputados não estão conseguindo alcançar.   

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ok. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Então, os deputados que votam Não, levantem. 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Vandinho Leite) 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74685-091658092006052019(9616)-assinado(9617)(9618)(9622)(9623)(9625)(9620)(9621)(9624).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74685-091658092006052019(9616)-assinado(9617)(9618)(9622)(9623)(9625)(9620)(9621)(9624).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74685-091658092006052019(9616)-assinado(9617)(9618)(9622)(9623)(9625)(9620)(9621)(9624).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74685-091658092006052019(9616)-assinado(9617)(9618)(9622)(9623)(9625)(9620)(9621)(9624).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74688-093410172506052019(9626)-assinado(9627)(9628)(9632)(9633)(9635)(9630)(9631).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74688-093410172506052019(9626)-assinado(9627)(9628)(9632)(9633)(9635)(9630)(9631).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74688-093410172506052019(9626)-assinado(9627)(9628)(9632)(9633)(9635)(9630)(9631).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74688-093410172506052019(9626)-assinado(9627)(9628)(9632)(9633)(9635)(9630)(9631).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/75126-102413190114052019(9813)(9814)(9810)(9812)(9808)(9807)-assinado(9809)(9811).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/75126-102413190114052019(9813)(9814)(9810)(9812)(9808)(9807)-assinado(9809)(9811).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/75126-102413190114052019(9813)(9814)(9810)(9812)(9808)(9807)-assinado(9809)(9811).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/75126-102413190114052019(9813)(9814)(9810)(9812)(9808)(9807)-assinado(9809)(9811).pdf
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Os que aprovam o requerimento de 
urgência, levantem; os que são contrários, 
sentados. (Pausa) 

Rejeitada a urgência.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 

Ex.ª mudou. Está negada a urgência. V. Ex.ª 
mudou o raciocínio.   

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Não. Porque V. Ex.ª não acompanhou 
meu raciocínio. Já rejeitamos três urgências 
nessa mesma lógica.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Só 

sendo atleta de halterofilismo para poder 
acompanhar.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - De rendimento.  
Item n.º 43, do deputado Vandinho 

Leite.  
Foi retirado de pauta, deputado Mansur?   
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pedi a 

baixa. Já foi pedido inclusive pelo líder do PSDB 
Marcos Mansur.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Marcos Mansur.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Mas esse não é urgência, não.  
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Senhor presidente, pela ordem!  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Então, deputado Vandinho, esse aqui 
não é urgência. É por isso que não está na 
pauta. Eu podia retirar da pauta, se V. Ex.ª 
entender. Esse aqui é solicitação da prorrogação 
do prazo da CPI.  
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - É isso, deputado Vandinho?  

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 

Desculpa, senhor presidente. Esse segue tramite 
normal.  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 

Obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Antes de colocar em votação, com a 
palavra o deputado José Esmeraldo.  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Gostaria que V. Ex.ª em vez de mandar 
sentar e levantar, ou como está, não, tem 
colocar a cara, tem que botar a cara. Eu acho 
que é importante V. Ex.ª fazer a chamada 
nominal: quem vota Sim, quem vota Não. V. Ex.ª 
é de Cariacica-Sede.  

 
(Registra presença o senhor 

deputado Gandini) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Cariacica City.  
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Pois é. Então, eu gostaria que V. Ex.ª 
fizesse a chamada nominal porque não é legal 
senta e levanta. Tem uns que sentam, tem 
outros que... Vamos fazer a coisa dentro da lei, 
correta. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Mas não está na lei... 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - E V. Ex.ª gosta das coisas certas. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Isso aí. Muito obrigado deputado José 
Esmeraldo.  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Então, tomo a liberdade de fazer esse 
pedido. 

 
O SR. DARY PAGUNG - (Sem partido) - 

Senhor presidente, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem deputado vice-líder do 
Governo, deputado, líder da Região 
Metropolitana do Guandu, Dary Pagung. 
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O SR. DARY PAGUNG - (Sem partido) - 
Senhor presidente, primeiro para agradecer o 
governador Renato Casagrande. Ele me 
convidou, eu aceitei ser o vice-líder aqui na 
Casa. Quero o apoio primeiro do nosso líder 
Enivaldo dos Anjos. Vim para ajudar, para 
contribuir e também do Plenário.  

E gostaria muito, a pedido de alguns, que 
V. Ex.ª esclarecesse ao plenário quais os 
requerimentos que foram retirados de pauta 
neste momento. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Todos em regime de urgência. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

presidente... 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Todos em regime de urgência foram 
retirados de pauta, a não ser os regimes que 
votamos inicialmente do deputado Vandinho 
Leite. O item 27, o item 28 foi rejeitado a 
urgência. E o 29 também. E os demais foram 
arquivados a urgência. (Pausa) 

Foram rejeitados.  
Agora, com a palavra o deputado Freitas. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Pois é, eu penso 

que o deputado Dary Pagung pediu e que agora 
é o nosso vice-líder. Eu quero parabenizar o 
governador pelo acerto da escolha. Um 
deputado de muito bom relacionamento nesta 
Casa, muito equilibrado e eu acredito que soma 
muito em fazer com que esta Casa tenha mais 
sintonia e que possamos ajudar o Espírito Santo 
ficar cada vez melhor e desenvolver melhor. 
Mas eu acredito que o que ele requereu é 
importante que fique cada vez mais claro, 
senhor presidente: quais foram retirados e quais 
foram votados e foram negados a urgência?  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Negada a urgência foi do item 27 ao 
item 29.  

 
O SR. FREITAS - (PSB) - vinte e sete, vinte 

e oito e vinte e nove foram negados? 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Negadas as urgências. E os demais 
foram para o arquivo, as urgências, ou seja, a 

matéria continua tramitando. A urgência deixou 
de tramitar.  

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Parabéns. Muito 

bem esclarecido. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Muito obrigado. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Senhor Presidente, eu também quero... 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pois não, deputado José Rocha 
Esmeraldo. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Eu quero também aqui parabenizar 
meu amigo, querido amigo Dary Pagung, 
brilhante deputado estadual. Eu achei 
interessante que o Freitas falou que V. Ex.ª é 
equilibrado e ele estava no seu lugar. Então, 
tiraram ele para botar V. Ex.ª porque ele é um 
desequilibrado. Eu raciocino nessa linha. 

Então, parabéns pelo seu conhecimento, 
pela sua determinação, por você ser um 
brilhante deputado. E eu sou testemunha disso 
nesta Casa e fico honrado que V. Ex.ª, já que sou 
da base do Governo, temos aqui a maioria e V. 
Ex.ª representa muito bem, juntamente com o 
Enivaldo Euzébio dos Anjos. Quando o Enivaldo 
erra eu falo Euzébio. Como ele não tem errado 
eu vou chamá-lo de Enivaldo Euzébio dos Anjos. 
Parabéns ao governador e a V. Ex.ª. Tem 
bagagem para isso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Eu quero também, deputado Dary 
Pagung, cumprimentar V. Ex.ª por estar, a partir 
de hoje, encaminhado para essa designação e o 
aceite de V. Ex.ª em apoiar o nosso líder na 
condição de vice-líder do Governo. V. Ex.ª tem 
uma experiência enorme conosco aqui no 
plenário e sabe que chão de fábrica, que é o 
papel do Parlamento, e quem está no plenário 
tem que ser exercido e vai somar esforços junto 
ao nosso líder Enivaldo dos Anjos.  

Quero também parabenizar o deputado 
Freitas, que também fez um trabalho bacana 
aqui ajudando. Não era vice-líder, mas fez um 
papel similar como se assim fosse. Freitas é 
também um cara muito experiente, que ajudou 
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um bocado aqui também na composição, na 
ausência de uma vice-liderança ele também 
esteve sempre ajudando, como todos os demais 
exerceram ad hoc esse papel de vice-líder. 

Com a palavra o deputado Freitas.  
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Quero lhe 

agradecer pelo esclarecimento que fez, senhor 
presidente, mostra toda a sua capacidade de 
presidir esta Casa. Quem sabe eu esteja 
profetizando, mas eu quero esclarecer... 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Não, meu presidente é Erick Musso. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Quero esclarecer 

para o deputado José Esmeraldo e para os 
nobres colegas que jamais eu estive nessa 
função de vice-líder apesar de fazer todo 
esforço e de ajudar que esta Casa tenha uma 
sintonia, que esta Casa possa compreender a 
posição do governador de fazer uma gestão 
altamente democrática, republicana, querendo 
muito bem ao desenvolvimento do Espírito 
Santo em todas as suas regiões.  

Mas é óbvio que fico feliz com essa 
escolha e penso que o Governo acertou, e 
acertou nas duas escolhas: na escolha do líder e 
na escolha do vice-líder.  

Eu, como partidário, como militante do 
PSB, como correligionário do governador, quero 
é ajudar o vice-líder e o líder a fazer com que 
esta Casa tenha, cada vez mais, harmonia junto 
do Governo do Estado. 
 Parabéns, Dary Pagung.  
 Muito obrigado, senhor presidente! 
 

 (Registram presença as senhoras 
deputadas Iriny Lopes e Janete de Sá) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra o líder isolado do PSDB, 
Marcos Mansur. 
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Senhor presidente, eu quero parabenizar o 
nosso nobre deputado Dary Pagung e quero, 
também, dizer que o nosso amigo deputado 
Freitas, independente de ter nome, de ter 
função ou não, faz um trabalho também de 
conciliador aqui para o nosso Plenário. 
 Quero dizer que todos nós, deputados, 
estamos aqui para colaborar com o estado do 

Espírito Santo e colaborar com o Governo 
também. Só para poder deixar registrado isso.  

Muito obrigado, meu líder! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - A palavra, que antes havia pedido, ao 
vice-líder, que neste momento eu declaro 
empossado na condição de vice-líder, 
independente de documento encaminhado para 
cá, tendo sido comunicado, oficialmente, pelo 
líder do Governo. Com a palavra o deputado 
Dary Pagung, vice-líder do Governo. 
 
 O SR. DARY PAGUNG - (Sem partido) - 
Deputado Marcelo Santos, quero agradecer o 
carinho e o apoio do Plenário. Eu sinto isso aqui 
com todos os trinta deputados estaduais e as 
deputadas. Quero agradecer e dizer que pode 
contar comigo na vice-liderança.  

Apesar de não ser vascaíno, deputado 
Hércules Silveira, mas estou aqui ao lado do 
deputado Enivaldo dos Anjos para ajudar o 
governador Renato Casagrande a passar as suas 
matérias e trabalhar muito para o 
desenvolvimento do estado do Espírito Santo. 
 Obrigado pelo carinho de todos! 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, deputado líder do Governo. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
gostaria de aproveitar a oportunidade e passar a 
liderança do Plenário, do dia de hoje, em 
homenagem à indicação, ao deputado Dary, que 
vai receber a Ordem do Dia das minhas mãos. 
Comunico a todos os deputados da base que ele 
comandará a sessão hoje como líder. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Então, neste momento, ad hoc, o 
deputado vice-líder assume a liderança do 
Governo na sessão ordinária desta quarta-feira 
e eu indico como terceiro suplente da vice-
liderança o deputado Euclério Sampaio. 
 

 O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Pela ordem, senhor presidente! Eu me senti 
ofendido com o líder do Governo agora.  

Deputado Enivaldo dos Anjos, o senhor 
me ofendeu agora, porque o senhor disse que 
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está comunicando apenas à base do Governo, e 
nós somos base também. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Vamos tocar a sessão. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Pela ordem, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, deputado Euclério 
Sampaio. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Só saudar o novo vice-líder do 
Governo, deputado Dary Pagung. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Que está no exercício da liderança hoje. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Da região metropolitana do Baixo 
Guandu, que nos representa aqui como vice-
líder e, agora, assumindo hoje, 
momentaneamente, a liderança, no lugar do 
deputado Enivaldo dos Anjos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Isso! E dizer que tem a vacância da 
liderança da oposição, e eu quero receber as 
inscrições da liderança da oposição. 

Vamos tocar a sessão. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

ordem, senhor presidente! 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Tocando a sessão agora. Capitão 
Assumção, último inscrito a se manifestar. 

 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Eu 
quero também parabenizar o nosso vice-líder do 
Governo. O nosso, não. O vice-líder do Governo, 
pessoa que tem o propósito de unir os 
deputados para trazer governabilidade. 

Mas também quero enaltecer a figura do 
deputado Freitas, que tem feito um bom 
trabalho, representando o partido dele, que é o 
PSB, partido do governador. Inclusive, eu quero 
lembrar aqui, senhor presidente, que, no 
projeto de lei que nós não conseguimos 
derrubar o veto, que era do deputado Sergio 

Majeski, o Projeto de Lei 220/2016, o deputado 
Freitas votou em sintonia com o deputado 
Sergio Majeski.  

Então, com certeza, se ele fosse, hoje, o 
vice-líder, talvez até o líder no futuro, ele vai 
saber representar, com muita dedicação, os 
anseios do Governo nesta Casa. 
 Muito obrigado, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Consulto o Plenário se podemos fazer a 
votação das indicações, porque o despacho é 
uma coisa só, de uma única só vez.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa)  
 Aprovado. 
 Desculpa, antes de fazermos a leitura 
única, colocaremos o item n.º 43, que é de 
autoria do deputado Vandinho Leite, que havia 
confundido como urgência, e eu que salvei V. 
Ex.ª. Ele ia para o arquivo. Então, neste 
momento, passa-se à leitura do item 43. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
43.Requerimento n.º 005/2019, do 

deputado Vandinho Leite, solicita a 
prorrogação do prazo da CPI dos Crimes 
Cibernéticos, por mais 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RPT/75349-105209858721052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em votação. 

Os deputados que aprovam, 
permaneçam como se encontram. Os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Pela 
ordem, senhor presidente! É o Torino Marques 
aqui do seu lado. 

Eu solicito a retirada do pedido de minha 
autoria, por favor, da indicação do item 44. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Autorizado. Defiro. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Muito 

obrigado, senhor presidente. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RPT/75349-105209858721052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RPT/75349-105209858721052019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Faz só a leitura dos números a partir do 
item 45. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
45.Indicação n.º 1065/2019, do 

deputado Carlos Von, ao Governador do 
Estado, para capeamento asfáltico por toda a 
extensão do trecho viário da ES-48.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75322-170628137320052019-assinado.pdf  
 

46.Indicação n.º 1066/2019, do 
deputado Carlos Von, ao Governador do 
Estado, para implantação de medidas 
concretas como água encanada e rede esgoto 
na comunidade Recreio Atlântico (Lameirão), 
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/75323-170734137420052019-assinado.pdf  
 

47.Indicação n.º 1067/2019, do 
deputado Vandinho Leite, ao Governador do 
Estado, para construção de uma nova escola 
estadual, na sede do município de 
Ibitirama/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75302-105828322220052019-assinado.pdf  
 

48.Indicação n.º 1068/2019, do 
deputado Vandinho Leite, ao Governador do 
Estado, para pavimentação asfáltica para a 
Rodovia 164, que liga Alto Mutum Preto à BR 
259, no município de Baixo Guandu/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75304-110743698520052019-assinado.pdf  
 

49.Indicação n.º 1069/2019, do 
deputado Vandinho Leite, ao Governador do 
Estado, para instalação de uma antena de 
telefonia móvel no distrito do Monjolo, zona 
rural do município de Baixo Guandu/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75303-110205275820052019-assinado.pdf  
 

50.Indicação n.º 1070/2019, da 
deputada Raquel Lessa, ao Governador do 
Estado, para implantação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência - SAMU,  no 
município de Nova Venécia/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75334-092728691021052019-assinado.pdf 
 

51.Indicação n.º 1071/2019, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
Governador do Estado, para instalação de torre 
de rebate - telefonia móvel e internet, no 
município de Castelo/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75336-094914084621052019-assinado.pdf  
 

52.Indicação n.º 1072/2019, do 
deputado Fabrício Gandini, ao Governador do 
Estado, para realização de primeiros 
atendimentos, encaminhamentos ou 
procedimentos no Centro de Reabilitação Física 
do Estado do Espírito Santo CREFES, em 
parceria com os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75361-114348303121052019-assinado.pdf  
 

53.Indicação n.º 1073/2019, do 
deputado Torino Marques, ao Governador do 
Estado, para  inclusão do Pico dos Pontões, na 
rota turística do Estado, localizado no 
município de Mimoso do Sul/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75362-114611240921052019-assinado.pdf  
 

54.Indicação n.º 1074/2019, do 
deputado Torino Marques, ao Governador do 
Estado, para asfaltamento dentro da localidade 
de Pico dos Pontões, bem como do distrito de 
Conceição do Muqui ao Pico dos Pontões, no 
município de Mimoso do Sul/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75322-170628137320052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75322-170628137320052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75323-170734137420052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75323-170734137420052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75302-105828322220052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75302-105828322220052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75304-110743698520052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75304-110743698520052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75303-110205275820052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75303-110205275820052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75334-092728691021052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75334-092728691021052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75336-094914084621052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75336-094914084621052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75361-114348303121052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75361-114348303121052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75362-114611240921052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75362-114611240921052019-assinado.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75363-114809585021052019-assinado.pdf 
 

55.Indicação n.º 1075/2019, do 
deputado Torino Marques, ao Governador do 
Estado, para construção de uma ponte de 
cimento na localidade de Barra dos Pontões, 
distrito de Conceição do Muqui, município de 
Mimoso do Sul/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75365-114918522621052019-assinado.pdf  
 

56.Indicação n.º 1076/2019, do 
deputado Torino Marques, ao Governador do 
Estado, para reforma de manutenção/melhoria 
no teatro Stênio Garcia, localizado no 
município de  Mimoso do Sul/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75366-115024819621052019-assinado.pdf  
 

57.Indicação n.º 1077/2019, do 
deputado Torino Marques, ao Governador do 
Estado, para reiterar a Indicação n.º 
1020/2019.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75367-115134804121052019-assinado.pdf  

 
58.Indicação n.º 1078/2019, do 

deputado Adilson Espindula, ao Governador do 
Estado, para construção de Galpões para 
atender aos produtores rurais que não têm 
local adequado para venderem suas 
mercadorias na CEASA/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75370-123343169221052019-assinado.pdf  

 
59.Indicação n.º 1079/2019, do 

deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
Governador do Estado, para criação de posto 
de atendimento da CETURB nos terminais da 
Grande Vitória para atendimento aos 
estudantes na compra de passe escolar.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75371-132447535421052019-assinado.pdf  
 

60.Indicação n.º 1080/2019, do 
deputado Marcos Garcia, ao Governador do 
Estado, para flexibilização/modernização na 
legislação sanitária praticada pelo Instituto de 
Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito 
Santo - IDAF com relação à comercialização da 
carne de sol produzida nos municípios 
pertencentes à região do “Vale do Itaúnas”, 
especialmente  Ponto Belo, Montanha e 
Pinheiros/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75376-140325946921052019-assinado.pdf  
 

61.Indicação n.º 1081/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao Governador 
do Estado, para estabelecer a obrigatoriedade 
da presença de profissionais de odontologia 
nas unidades de terapia intensiva, hospitais 
públicos ou privados e congêneres.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75377-144624765121052019-assinado.pdf  
 

62.Indicação n.º 1082/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao Governador 
do Estado, para que seja inserido no currículo 
disciplinar uma aula semanal de técnicas de 
luta corporal para mulheres no Ensino 
Fundamental e no Ensino Médio, dentro das 
aulas de Educação Física, no Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75378-144716577821052019-assinado.pdf  
 

63.Indicação n.º 1083/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao Governador 
do Estado, para policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Nova Rosa 
da Penha, 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/75383-145057906421052019-assinado.pdf  
 

64.Indicação n.º 1084/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao Governador 
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do Estado, propondo gratuidade para policiais 
Civis, Militares e Bombeiros Militares nas 
praças de pedágio das rodovias estaduais do 
Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75384-145145594021052019-assinado.pdf  
 

65.Indicação n.º 1085/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao Governador 
do Estado, para que seja estendido o 
intinerário dos ônibus de transporte público 
pertencente ao sistema TRANSCOL até a sede 
do município de Fundão/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75385-145234812921052019-assinado.pdf  
 

66.Indicação n.º 1086/2019, da 
deputada Raquel Lessa, ao Governador do 
Estado, para reforma geral da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio Três de Maio, 
no assentamento Castro Alves, 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/75339-100125101821052019-assinado.pdf  
 

67.Indicação n.º 1087/2019, da 
deputada Raquel Lessa, ao Governador do 
Estado, para construção de uma quadra 
poliesportiva, na Comunidade Rural Fazenda 
Carapina, no Córrego Floresta, 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/75348-105935640921052019-assinado.pdf  
 

68.Indicação n.º 1088/2019, da 
deputada Raquel Lessa, ao Governador do 
Estado, para urbanização do entorno da Lagoa 
Augusto Ruschi, 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/75352-111313189721052019-assinado.pdf  
 

69.Indicação n.º 1089/2019, da 
deputada Raquel Lessa, ao Governador do 

Estado, para instalação de torre de telefonia 
móvel no distrito de Alto Calçado, município de 
São José de Calçado/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75358-113413567421052019-assinado.pdf  
 

70.Indicação n.º 1090/2019, da 
deputada Raquel Lessa, ao Governador do 
Estado, para pavimentação asfáltica da estrada 
que liga o distrito de Cristal do Norte ao 
distrito de Floresta do Sul,  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/75340-101953385621052019-assinado.pdf  
 

71.Indicação n.º 1091/2019, da 
deputada Raquel Lessa, ao Governador do 
Estado, para implantação de uma escola com 
funcionamento em tempo integral, “ESCOLA 
VIVA”, no município de São José do 
Calçado/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75356-112950582521052019-assinado.pdf  
 

72.Indicação n.º 1092/2019, da 
deputada Raquel Lessa, ao Governador do 
Estado, para instalação de torre de telefonia 
móvel no distrito Divino Espírito Santo, no 
município de São José do Calçado/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75359-113657130321052019-assinado.pdf  
 

73.Indicação n.º 1093/2019, da 
deputada Raquel Lessa, ao Governador do 
Estado, para instalação de iluminação nos 
campos de futebol de Alto Calçado e Divino 
Espírito Santo, ambos do município de São José 
do Calçado/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75360-114118115321052019-assinado.pdf  
 

74.Indicação n.º 1094/2019, deputado 
Doutor Hércules, ao Governador do Estado, 
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para instituição do Programa de Estímulo à 
Cidadania Fiscal.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75374-135719243021052019-assinado.pdf  
 

75.Indicação n.º 1095/2019, deputado 
Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 
asfaltamento para área rural, do distrito do 
Córrego do Farias até Lagoa Canto Grande, 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/75403-160135165921052019-assinado.pdf  
 

76.Indicação n.º 1096/2019, deputado 
Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 
construção de ponte sobre o Córrego Santa 
Rita, na estrada principal que liga o Córrego 
Capivara a Comunidade de Santa Rita, 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/75404-161447433321052019-assinado.pdf 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO 
SIALES 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Então, do item 45 da pauta até o item 
76, indicação de diversos deputados, em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir. 
Em votação. 
Os deputados que aprovam, 

permaneçam como se encontram. (Pausa) 
Aprovadas todas as indicações. 
Com a palavra o deputado Sergio 

Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, pela ordem! Eu gostaria de propor a 
inversão da pauta, uma vez que só tem um 
projeto para votação e os demais são de leitura, 
preservando a ordem da lista, hoje, que é por 
ordem alfabética, mas que possamos fazer a 
votação, primeiro, desse projeto, que é o único 
que está na Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Vou deferir, porém observando que a 
fase das Comunicações só será alcançada até o 
horário previsto na deliberação do Colégio de 
Líderes: de uma hora. Aí, passa-se, depois, ao 
Grande Expediente.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - OK. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Os deputados que aprovam, 
permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado. 
Passamos, então, à fase da Ordem do 

Dia. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  1 - Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
09/2019, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 25/2019. 

Neste momento, os pareceres orais, em 
conjunto, das Comissões de Justiça, de 
Cidadania e de Finanças, pela 
constitucionalidade/legalidade. Na Comissão de 
Proteção ao Adolescente, o deputado Lorenzo 
Pazolini se prevaleceu de prazo regimental e 
colocaria a matéria na votação de hoje. 

Convoco a Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente para oferecer parecer 
oral à matéria. Com a palavra o deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DELEGADO LORENZO PAZOLINI - Sem partido) 
- Senhor presidente, eu agradeço.  

Inicialmente, parabenizo o deputado 
Dary Alves Pagung pela assunção aqui da 
liderança do Governo, hoje em exercício nesta 
sessão, e da vice-liderança perene, de forma 
permanente, agora nesta legislatura. 

Senhor presidente, vou avocar a matéria 
para relatar. Trata-se de alteração no disposto 
na Lei n.º 314, de 03 de janeiro de 2005, que 
altera e reorganiza a estrutura organizacional 
básica do Instituto de Atendimento 
Socioeducativo. É uma proposta de alteração no 
art. 8.º, inserindo um representante classista 
junto ao conselho. Ou seja, nós vamos inserir 
um representante, pela proposta do Governo, 
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pela mensagem que chegou até a esta Casa, do 
sindicato dos servidores do Iases no Conselho 
de Administração. 

É uma matéria importante, relevante 
que traz um ganho para toda a coletividade, que 
permite que os servidores sejam representados, 
talvez, por um fórum de consenso, evitando 
conflitos, evitando manifestações e atuando de 
forma conciliadora, para evitar qualquer tipo de 
paralização, ou seja, uma demanda para 
resolver problemas classistas. Isso é importante 
e merece ser valorizado. 

O deputado Danilo Bahiense está 
solicitando que seja realizada... 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Em conjunto? 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DELEGADO LORENZO PAZOLINI - Sem partido) 
- Isso. Em conjunto com a Comissão de 
Segurança.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Tem consenso? 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DELEGADO LORENZO PAZOLINI - Sem partido) 
- Sim. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Então, é consenso o conjunto. Então, 
neste momento, designo V. Ex.ª para presidir, 
ao mesmo tempo, relatando nas comissões 
reunidas. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(DELEGADO LORENZO PAZOLINI - Sem partido) 
- Isso. Eu agradeço a deferência, excelência. 

Nós vamos relatar, então, pela 
aprovação da matéria, uma matéria que atende 
aos servidores, atende também ao pleito do 
Governo do Estado. Tivemos um diálogo com os 
servidores, então, vamos relatar pela 
aprovação. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, vou 

colher os votos, primeiro, da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente. 

O meu voto é favorável relatando a 
matéria. 

Como vota o deputado Luciano 
Machado?  

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Com 
o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(DELEGADO LORENZO PAZOLINI - Sem partido) 
- Deputado Vandinho Leite.  

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Com o 

relatório do relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(DELEGADO LORENZO PAZOLINI - Sem partido) 
- Aprovado à unanimidade. 

Vamos à Comissão de Segurança. 
Deputado Danilo Bahiense, presidente 

da Comissão de Segurança. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(DELEGADO LORENZO PAZOLINI - Sem partido) 
- Deputado Coronel Alexandre Quintino. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Com o relator, excelência.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(DELEGADO LORENZO PAZOLINI - Sem partido) 
- Deputado Euclério Azevedo Sampaio Junior. 
(Pausa) 

O deputado Euclério Sampaio vota 
favorável e acompanha o relator. 
 Deputado Capitão Assumção. (Pausa) 
 Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 

Presidindo a sessão.  
 Deputado Enivaldo Euzébio dos Anjos. 
(Pausa) 
 Deputado Dr. Emílio Mameri.  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Com o relatório do relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(DELEGADO LORENZO PAZOLINI - Sem partido) 
- Novamente, deputado Luciano Machado.  
 

 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Com 
o relator, meu presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(DELEGADO LORENZO PAZOLINI - Sem partido) 
- Matéria aprovada à unanimidade.  
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 Devolvo à Mesa.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
 Não havendo orador inscrito, encerrada 
a discussão.  
 Informo que a votação é nominal, por se 
tratar de PLC. Quorum qualificado.  
  
  (Procede-se ao registro dos 
votos) 
 
 O SR. DARY PAGUNG - (Sem partido) - 
Senhor presidente, como vice-líder do Governo 
peço aos senhores deputados que votem SIM ao 
projeto de lei do governador do Estado.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Líder do Governo ad hoc, deputado Dary 
Pagung, encaminha pela votação, pelo voto SIM.  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, o PSL libera os deputados.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O líder do PSL libera a bancada para 
votar conforme entender melhor.  
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Líder do PSDB.  
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - O 
líder do PSDB, em homenagem ao nosso novo 
líder de Governo, que está presidindo, hoje, 
aqui, a base, o PSDB encaminha voto SIM em 
homenagem ao novo líder, em homenagem ao 
governador do Estado, não desprezando o nosso 
grã-líder Enivaldo dos Anjos.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Deputado Mansur, a pergunta que eu 
faço é: é consenso em toda a bancada? 
 

 O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Consenso fechado e articulado pró-Governo.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Vamos encerrar a votação.  
 Neste momento o 2.º vice-presidente 
está votando, deputado Torino Marques, com 

seu novo visual. Aliás, isso não é um corte de 
cabelo, isso é um projeto arquitetônico que ele 
carrega sobre a cabeça.  
 Mais algum deputado ainda falta votar? 
(Pausa) 
 Deputado Hércules Silveira votando, 
deputado e Pr. Mansur votando, os dois últimos 
votos para que eu possa concluir a votação. 
Temos vinte e três votos, uma abstenção, sendo 
vinte e dois SIM e zero NÃO.  
 Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
 Vamos finalizar a votação. 
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não votou o 
senhor deputado Renzo 
Vasconcelos) 

  
(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Freitas, 
Gandini, Hudson Leal, Iriny 
Lopes, Janete de Sá, Luciano 
Machado, Marcos Garcia, Pr. 
Marcos Mansur, Raquel Lessa, 
Sergio Majeski, Torino Marques 
e Vandinho Leite) 

 

 Vinte e quatro SIM, zero NÃO, uma 
abstenção, totalizando vinte e seis votos.  
 Fica aprovada.  
 À Secretaria para extração dos 
autógrafos.  
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
Registrar, então, a primeira vitória, já, do nosso 
líder em exercício, hoje, Dary Alves Pagung. 
Fazer o registro das notas taquigráficas aqui e 
parabenizar o nosso vice-líder no exercício da 
liderança, deputado Dary Alves Pagung. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Do item 2 até o item 11, todos são de 
discussão especial em segunda sessão.  
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(2.Discussão especial, em 2.ª 
sessão, da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 07/2019; 
3.Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 12/2019; 4. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
206/2019; 5.Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 220/2019; 6.Discussão 
especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
226/2019; 7.Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 241/2019; 8.Discussão 
especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Resolução 
n.º 09/2019; 9.Discussão 
especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Resolução 
n.º 24/2019; 10.Discussão 
especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Resolução 
n.º 27/2019; 11.Discussão 
especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Resolução 
n.º  28/2019) 

 
Como não há deputado inscrito, essas 

matérias vão para terceira sessão.  
 Neste momento, então, nós passamos, 
conforme proposta do deputado Sergio Majeski, 
à fase das Comunicações.  

Agora são 9h33min, nós temos até 
10h33min. Peço apoio da Mesa que nós 
terminemos a fase das Comunicações às 
10h33min, para que possamos passar, depois, 
ao Grande Expediente.  
 Com a palavra a ilustre parlamentar, 
liderança do Noroeste, Raquel Lessa. 
 Antes de a deputada Raquel Lessa usar a 
tribuna, eu transfiro a Presidência e, neste 
momento, também, eu nomeio V. Ex.ª 
presidente da Assembleia ad hoc.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok, presidente Marcelo Santos.  
 Quero dizer que o projeto arquitetônico 
é do mesmo cabeleireiro, meu e de V. Ex.ª.  
 

 A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - Bom dia 
a todos! Eu quero aqui saudar o presidente, 

deputado Torino Marques, saudar todos os 
deputados e deputadas.  
 Quero, aqui, fazer um convite, hoje, para 
a nossa agricultura. Quero convidar todos os 
nossos agricultores, todos os nossos produtores 
rurais para o marco, para o início da colheita, 
para o início da safra de 2019, onde nós teremos 
várias presenças de palestrantes, que vão fazer 
algumas palestras sobre o café, teremos a 
presença do nosso governador Renato 
Casagrande, do nosso secretário de Agricultura 
Paulo Foletto, mas teremos uma presença, 
também, ilustre, a da ministra Teresa Cristina, 
que estará presente. Então, é uma forma de a 
gente estar presente.  
 Vai ser em Águia Branca, no Km 79, na 
propriedade do senhor Gilbert Kubit. Então, é 
uma propriedade muito conhecida no Km 79. A 
gente precisa fazer uma movimentação para 
estar presente todo o setor da cafeicultura, 
todos os produtores rurais, a agricultura 
familiar, a agricultura de pequena, média, 
grande, estarem presentes nossos produtores 
rurais, porque é a hora de a gente dar um grito. 
Nós precisamos gritar socorro! 
 Nós estamos com a nossa cafeicultura - e 
agora quero falar da nossa cafeicultura - 
estamos iniciando a safra, onde nossos 
agricultores estão todos endividados, nossos 
agricultores não têm mais onde pedirem 
socorro. Meu filho é agricultor, é produtor rural, 
então eu posso falar de cadeira. Sou filha de 

produtor rural, de Pancas, meu pai tinha uma 
propriedade, era café arábica, não era conilon, 
mas eu nasci num berço onde agricultura era 
muito forte e posso dizer isso de cadeira por 
ser mãe de agricultor, por participar, por 
morar num município que é completamente 
agrícola, que é São Gabriel da Palha, e dizer a 
todos que os nossos agricultores estão 
endividados, estão sem esperança. 
 Há três anos, gente, que temos uma 
seca; há três anos que não temos preço do café; 
há três anos que estamos endividados. Os 
nossos bancos prorrogaram algumas dívidas, 
mas cortaram o crédito. O que adianta 
prorrogar dívida e não termos crédito? O 
agricultor não tem mais crédito, não tem mais 
onde procurar. Estamos com alguns agricultores 
deixando o café no pé, Marcos Garcia. Deixando 
o café no pé, que vai trazer outro problema 
muito grave, que é a broca. Então, por quê? 
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Porque eles abandonaram, porque não têm 
dinheiro para colher, para fazer essa colheita, de 
tão sério. É muito sério!  

Nós precisamos ter eco. A nossa fala aqui 
precisa ter eco em Brasília. Estamos aqui com a 
nossa Comissão de Agricultura, uma comissão 
atuante que a deputada Janete preside. É uma 
comissão muito atuante, mas não adianta só a 
gente ficar aqui gritando se não tiver eco em 
Brasília, se não tiver eco com os nossos 
deputados federais, se não tiver eco com os 
nossos senadores e senadora Rose de Freitas. 
Precisamos que tomem uma atitude, que 
possam se unir, porque o agricultor não aguenta 
mais. 
 Estive, nesses dias, à frente de um banco 
conversando com cinco agricultores, produtores 
rurais, e eles falaram: Nós não vamos pagar os 
bancos. O agricultor não é caloteiro. O agricultor 
não quer dar calote em bancos e em ninguém, 
só que ele não tem mais condição, chegou ao 
fundo do poço. Não dá mais! Ele precisa de um 
socorro. Os nossos produtores rurais precisam 
de socorro! 

O que vejo é uma tristeza muito grande. 
Esses dias estava ouvindo uns áudios e até era 
um rapaz de Linhares falando o seguinte: 
Jovens, os jovens... Meu filho tem trinta anos e é 

jovem, está na agricultura com toda a 
esperança do mundo. Perderam a esperança! 
Não têm mais ânimo. Perderam os CPFs deles. 
Eles não têm mais CPF para nada mais! Como 
que um jovem de trinta anos... Os jovens 
estão saindo da nossa agricultura. Se os jovens 
estão desanimados, imaginem os outros 
agricultores de maiores idades?  
 Nós já vimos. O deputado José 
Esmeraldo passou e falou: êxodo rural. Há 
muitos anos nós vimos quando nossos 
produtores rurais foram para Rondônia. A 
esperança deles era em Rondônia, com terras 
mais baratas. Foram para lá. E aí nós vimos aqui, 
sentimos na pele o que nós passamos: o 
enfraquecimento, a pobreza.  

E aí, gente, quero falar para vocês. Sou 
de uma cidade do interior, moro em São Gabriel 
da Palha, onde a cafeicultura é muito forte, 
onde nós temos a maior cooperativa de café 
conilon do Brasil, que é a Cooabriel. E lá eu vejo. 
Sabe o que eu vejo? Que quando a agricultura 
está fraca, quando nossos cafeicultores estão 
sem recursos, quando não tem preço, quando a 

quebra é de mais de trinta por cento, sabe o 
que eu vejo? Comércio fechando. Vejo as 
pessoas desanimadas e os comércios fechando. 
Isso, quando a agricultura está fraca, quando 
não tem preço, quando tem o desânimo, 
quando não se tem mais valor e quando tem o 
endividamento. Estamos vendo as nossas 
cidades, todas, enfraquecidas. Aí, a gente vê o 
empobrecimento.  
 Estava falando agora com o nosso 
deputado Lorenzo Pazolini, que é delegado, que 
a gente vê, sabe o quê, vindo para a Grande 
Vitória? A gente vê pessoas vindo; o 
empobrecimento; passando fome. Aí começam 
a vir os assaltos. Aí começam a mexer com 
coisas erradas. E, aí, a gente vê tudo isso se 
misturando, em tudo? De quê? A falta da 
agricultura forte! A falta de apoio à nossa 
agricultura!   

Do que precisamos? Precisamos de 
socorro! Precisamos de socorro!  

As pessoas que estão na Grande Vitória, 
que estão aqui não sabem o que estamos 
passando no interior! É um caos que está se 
formando, e que vai enfraquecer o nosso estado 
do Espírito Santo. Este estado tão organizado! 
Este estado...  

 
O Sr. Pr. Marcos Mansur - (PSDB) - Um 

aparte, deputada? 
 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - Só um 
minuto, deputado.  

Este estado organizado! Estamos aqui e 
temos orgulho de falar que moramos no estado 
do Espírito Santo. Mas, como, se não vamos 
socorrer a nossa agricultura? Iremos ter um 
estado empobrecido; vamos ter problema, 
seríssimo, social. E isso é muito importante. E 
precisamos de socorro! A agricultura pede 
socorro! Os produtores rurais pedem socorro! 

Por isso essa movimentação de ir a Águia 
Branca mostrar à nossa ministra, uma mulher 
que tem sensibilidade, que precisamos de um 
olhar especial para nós, para a nossa agricultura, 
para os nossos cafeicultores.  

Deputado Mansur, com a palavra.  
 

O Sr. Pr. Marcos Mansur - (PSDB) - 
Deputada Raquel Lessa, parabéns pela 
pertinência do tema que V. Ex.ª aborda.  

Nas nossas andanças por este estado, 
temos estado muito preocupado com a 
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realidade que V. Ex.ª coloca neste momento. E 
por conta disso, dessas dívidas, da falta de apoio 
e da falta de condições, mesmo, de tocar a vida 
no campo, os nossos agricultores estão, 
literalmente, abandonando as suas casas, as 
suas propriedades. Está acontecendo 
exatamente o que V. Ex.ª coloca: vêm para as 
cidades, grandes centros como Cachoeiro de 
Itapemirim, ali no Sul do estado; e aqui na 
Grande Vitória, aumentando os nossos bolsões 
de miséria, os nossos bolsões de problemas 
sociais.  

Parabéns pelo tema! Estamos juntos 
nessa demanda.  
 

A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - 
Obrigado, deputado Pr. Mansur.     

Então, a nossa fala é esta aqui, hoje. É de 
pedir socorro, de pedir ajuda. 

A união dos trinta deputados nós temos. 
Nós temos essa união aqui. Mas a gente precisa 
de Brasília. Precisamos de Brasília. E, aí, o 
Governador Renato vai colocar para votar, aqui, 
o Fundo Soberano.  

Estivemos conversando com o 
presidente, doutor Júlio, da Faes, mas tinha 
mais algumas entidades. E, ali, pedimos ao 
Governador Renato: Por favor, governador, 
coloque esse Fundo aqui, Soberano. Lembre-se 
dos nossos produtores rurais, que estão 
endividados.  

Eles não querem nada de graça. Eles não 
estão querendo dinheiro de graça, não! Eles não 
estão querendo recursos de graça. Eles querem 
um recurso para dar um socorro. Eles precisam 
de socorro!  

E, aí, eles não são caloteiros. Eles não 
dão calote. Eles vão pagar direitinho. Só 
precisamos de um socorro para a nossa 
agricultura, para os nossos produtores rurais, 
que não aguentam mais! 

Deputado José Esmeraldo. 
 

O Sr. Engenheiro José Esmeraldo - 
(MDB) - Deputada Raquel Lessa, quero 
parabenizar V. Ex.ª, pelo seu brilhante discurso. 
V. Ex.ª é uma guerreira, uma lutadora, uma 
parlamentar da agricultura, a gente pode falar 
que V. Ex.ª é da agricultura. V. Ex.ª sabe das 
dificuldades desse povo. E assino embaixo por 
todo o seu brilhante discurso, que V. Ex.ª fez 
hoje, nesta quarta-feira, aqui na Assembleia 
Legislativa.  

Meus parabéns, porque V. Ex.ª é uma 
grande representante da região, principalmente 
do interior, em função dos nossos irmãos, 
amigos agricultores, que estão em dificuldade.  

 
A SR.ª RAQUEL LESSA - (PROS) - Muito 

obrigada, deputado José Esmeraldo. O senhor 
também está na nossa luta.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Obrigado, deputada Raquel Lessa.  
Passamos para o próximo orador, na fase 

das Comunicações, deputado Renzo 
Vasconcelos. (Pausa) 

Não respondendo, ao deputado com a 
elegância de um lorde: Sergio Majeski. Ele não 
anda, ele desfila e bem. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Obrigado, presidente.  
Bom dia à Mesa, bom dia aos colegas 

que estão no plenário, aos funcionários da Casa, 
àqueles que estão nas galerias no dia de hoje e 
aos que nos assistem pela TV Assembleia. 

É preocupante o que vem ocorrendo no 
país nos últimos tempos. A demonização 
generalidade da política e das instituições - que 
são os esteios da democracia - ameaça as 
conquistas que o país teve até hoje. E parte da 
população parece não perceber isso porque 
uma questão - e a democracia é assim... As 
pessoas podem criticar o Judiciário, podem 
criticar o Legislativo, podem criticar o Executivo, 
podem defender as suas causas, as suas 
ideologias, enfim, isso tudo compõe uma 
democracia, faz parte do próprio processo 
democrático. Não há, porém, de se confundir a 
crítica àqueles que comandam as instituições e 
os poderes com os próprios poderes, no sentido 
de que é possível se criticar a Assembleia 
Legislativa, as câmaras de vereadores, o 
Congresso Nacional, mas não é possível que se 
comece a acreditar que uma democracia pode 
prescindir disso: que podemos fechar o 
Congresso Nacional, que podemos fechar as 
Assembleias Legislativas, que podemos fechar as 
câmaras de vereadores e que uma democracia 
possa sobreviver sem esse poder. A mesma 
coisa para o Judiciário e para outras instituições 
também.  

É grave quando aqueles que compõem o 
poder contribuem para essa demonização da 
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política e dos poderes, conforme vem 
ocorrendo nos últimos tempos.  

Mais uma vez friso: uma questão é 
criticar deputados, criticar senadores, 
vereadores e exigir a moralização das 
instituições. Isso não só faz parte da 
democracia, como é necessário - e as pessoas 
têm que fazer mesmo. Agora, não dá é para as 
pessoas incentivarem o fato de que, porque o 
Congresso ou o as Assembleias não funcionam, 
possam ser fechados, que possa se prescindir 
desses poderes. Isso é altamente perigoso. 

Como disse o grande estadista Churchill, 
da Inglaterra, uma vez: A democracia é o pior 
dos regimes políticos, excetuando-se todos os 
outros. Ou seja, não existe um regime melhor do 
que a democracia, mesmo com as suas falhas e 
com seus problemas. 

Hoje, no Brasil, há um maniqueísmo 
muito grande: ou você apoia uma causa ou 
determinadas pessoas ou então você é 
considerado inimigo dessas causas e dessas 
pessoas. Ora, não existem só dois lados e as 
pessoas não são obrigadas a concordar com 
absolutamente nada. É claro que críticas e 
aquilo que se defende deveriam ser feitos com 
muito fundamento e não de forma rasa. 

Então, hoje, não se pode criticar o 
Governo Federal porque você é tachado de 
comunista, é tachado de lulista, é tachado de 
não sei mais o quê. E por aí vai. Assim acontecia 
também na época em que o PT estava no poder. 
Não podia se criticar o Lula porque você logo 
era tachado também de coxinha, de reacionário, 
de não sei mais o quê. Isso é péssimo para a 
democracia. As pessoas têm o direito de criticar, 
sim. Por que não? E as outas pessoas têm o 
direito de defender aquilo que bem entendem. 
Agora, o que não dá é para as pessoas acharem 
que você tem que concordar com tudo. 

É necessário que críticas sejam feitas - e 
precisam ser feitas - e ninguém é obrigado a 
concordar com nenhum ato de quem quer que 
seja. Então, parece que nós estamos 
retrocedendo a uma idade, a uma época, muito 
ruim, onde as pessoas são patrulhadas o tempo 
inteiro, seja no dia a dia, seja nas redes sociais. E 
isso é muito preocupante.  
 Semana passada, ocorreram grandes 
manifestações Brasil afora em defesa da 
educação e contra os cortes na educação. 
Tentou-se desqualificar essas manifestações, 

dizendo que elas eram manifestações de 
esquerdistas, de manipulados ou, como disse o 
presidente, idiotas úteis, imbecis. Eu estive 
presente numa dessas manifestações, não sou 
idiota, não sou imbecil, não sou massa de 
manobra, eu sempre defendi a educação e 
continuarei defendendo, não interessa se o 
Governo é de esquerda, de direita, de centro, de 
cima ou de baixo. 
 Em grandes manifestações você não tem 
como controlar se pessoas vão ali não por 
aquela causa que a maioria está e começam a 
gritar ou levam outros tipos de cartazes, 
defendendo outras coisas, sempre foi assim. 
Agora, desqualificar todo um movimento em 
prol da democracia, chamando os 

manifestantes... 
 Eu encontrei nessa manifestação uma 
quantidade imensa de professores. Colegas 
que conheço há anos, professores altamente 
gabaritados, não são idiotas úteis, não são 
imbecis, não são massa de manobra, muito 
pelo contrário, são pessoas que, 
historicamente, sempre lutaram pela 
educação e merecem todo o respeito. Numa 
democracia, qualquer manifestação merece 
respeito, as pessoas têm direito de se 
manifestar.  

Agora, quando começa a se convocar 
manifestação para atacar o STF, para atacar o 
Congresso Nacional e não sei mais o quê, aí 
isso realmente é muito perigoso.  

Eu já disse aqui e volto a dizer: 
ninguém cobra resultado de um Governo em 
quatro, cinco meses, mas é necessário que 
Governos mostrem caminhos, que apontem 
metas, de tal forma que a sociedade entenda 
para onde nós estamos indo. 

Na semana passada, e ontem os jornais 
voltaram a falar isso, sobre pesquisas dos órgãos 
que trabalham com indicadores aqui no Brasil, 
se considerarmos o número de desempregados, 
de subempregados e de desalentados, isso já 
chega a quase quarenta milhões de pessoas no 
Brasil. E é disso que nós deveríamos estar 
falando, nós deveríamos estar preocupados com 
isso, isso é para ontem, e não com discussões 
vazias, com trocas de ofensas e não sei mais o 
quê. Isso não é normal. E nem é normal acusar 
uma pessoa que critica a posição de outra ou 
critica uma determinada conduta como se essa 
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pessoa fosse um desqualificado e ainda 
deturpar também aquilo que as pessoas estão 
falando.  

E aqui eu faço uma defesa, com todas as 
vênias ao deputado proponente da sessão de 
segunda-feira à noite, mas os manifestantes que 
vieram aqui à Assembleia para se manifestar 
contra a ministra Damares não são apoiadores 
da pedofilia e nem de pedófilos. As pessoas 
vieram aqui se manifestar contra as posturas da 
ministra, com discursos polêmicos que muitas 
vezes incentivam, sim, o preconceito, uma 
ministra que mentiu sobre sua própria formação 
acadêmica, uma ministra, inclusive, que pesa 
sobre ela a suspeita de ter roubado filhos de 
indígenas. Então foi a isso que essas pessoas 
vieram aqui, com todo o direito. Ninguém veio 
aqui à Assembleia para apoiar pedófilos ou 
pedofilia.  

Então meu respeito por todas as 
organizações que sempre lutaram pelo direito 
das crianças, dos adolescentes, das mulheres e 
das minorias. 

Pois não, deputada Iriny.  
 

(Registram presença os senhores 
deputados Dr. Rafael Favatto e 
Erick Musso) 

 
A Sr.ª Iriny Lopes - (PT) - Deputado 

Majeski, eu quero me somar a suas palavras e à 
reflexão da sua fala. O papel de um ministro de 
Estado é respeitar o Estado laico que está 
presente na nossa Constituição, respeitar o 
contraditório, respeitar as opiniões divergentes. 
Não cabe a ministros de Estado fazer ataques a 
setores sociais e nem fazer determinações de 
quem deve fazer o quê, de que forma se vestir, 
de que forma se portar. O que cabe a um 
ministro de Estado é o encaminhamento de uma 
política pública determinada pelo seu Estado. E 
fazer comentários e posturas dessa maneira não 
é encaminhar políticas, é tomar um lado e uma 
posição. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 
obrigado, ministra, muito obrigado, presidente! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Ok, Deputado Majeski. 
 Com a palavra o deputado Torino 
Marques, nosso queridíssimo Torino Marques. 
(Pausa) 

 Desculpa, deputado, quero antes dizer, 
nem vou chamar para a fala, que antes de V. 
Ex.ª seria o momento da fala do deputado 
Theodorico Ferraço, que declinou por ter que se 
ausentar. 
 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Ok. Ou 
seja, não respondendo. 
 Agora, faltando quatro minutos para dez 
horas da manhã, quero desejar uma excelente 
manhã de quarta-feira às pessoas que assistem 

à TV Assembleia neste exato momento. Muito 
obrigado pela sua audiência, obrigado aos 
pares que estão aqui, aos nobres deputados, 
obrigado à Mesa. 
 Eu queria falar que, hoje, quarta-feira, 
faltam quatro dias para o movimento que vai 
acontecer neste domingo. Eu acho que, como as 

palavras do deputado Sergio Majeski aqui, eu 
acho que a pessoa tem que ter liberdade de se 
expressar. E a gente tem que respeitar, claro, 
o direito de cada um de nós que temos de 
reivindicar dias melhores, momentos 
melhores para o Brasil, e é isso que nós 
fizemos na última eleição, tentando fazer uma 
mudança porque a mudança é sempre 
importante para que melhore a condição de 
nós, seres humanos. 
 Senhoras e senhores, o movimento do 
domingo, dia 26, é pelo Brasil. É bom lembrar 
disso. E eu queria avisar a todas as pessoas 
que vão participar desse movimento, no 
domingo, que o nosso movimento é pelo 
Brasil.  

A reflexão que está diante de todos nós 
é o que nós queremos para o nosso país. 
Elegemos o atual presidente da República, Jair 
Messias Bolsonaro, para que ele tomasse 
essas medidas emergenciais que estão sendo 
encaminhadas. É necessário. E é muito 
necessário mesmo. É uma pauta do país, que 
vai ser votada no Congresso. E esta Casa não 
pode fechar os olhos, de jeito nenhum, para o 
momento delicado que nós vivemos. Não 
podemos mais deixar para depois.  

Eu queria pedir até ao Luciano. Luciano, 
que você colocasse aquele vídeo. Que tem um 
vídeo no YouTube muito bom. É um comercial. 
Eu queria que você voltasse um pouquinho, 
Luciano. Luciano, você pode voltar ele porque 
queria que os amigos prestassem atenção. 
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  (É exibido o vídeo) 
 
 Esse é apenas um material que está no 
YouTube para as pessoas poderem assistir. E eu 
quero dizer o seguinte, a gente vai para as ruas, 
no domingo, para a reforma da Previdência, o 
Pacote Anticrime, do Sérgio Moro, que continue 
a Operação Lava-Jato, sem interferência de 
quem não deveria interferir, que a Medida 
Provisória n.º 870, que enxuga a estrutura do 
Governo, seja mantida. Então, é por isso que eu 
repito e pergunto mais uma vez: o que 
queremos para nosso Brasil, para o nosso País?
 O Brasil está quebrado, mas eu acredito 
que dias melhores virão. Só depende de cada 
um de nós.  

Reforço, aqui, o convite para que no 
próximo domingo, dia 26, os que puderem ir às 
ruas, vamos de forma ordeira, organizada, 
consciente, com moderação, por favor, 
equilíbrio e respeito ao nosso país. Vamos 
concluir essa reflexão. Vamos pensar no que nós 
vamos querer para o nosso Brasil. 
 

 O Sr. Capitão Assumção - (PSL) - 
Deputado, um aparte? 
 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 
Deputado Capitão Assumção, aparte dado. Pode 
ficar à vontade. 
 
 O Sr. Capitão Assumção - (PSL) - 
Primeiramente, quero parabenizar V. Ex.ª, 
deputado Torino Marques, por esse 
esclarecimento do que vai acontecer no dia 26, 
às 14h, com a saída lá no Moby Dick e, às 15h, 
na Praça do Papa.  É um movimento cívico. 
Ninguém está indo para as ruas, no dia 26, para 
pedir a destituição do STF. 
 

 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - De 
forma alguma. 
 

 O Sr. Capitão Assumção - (PSL) - Se bem 
que o STF está aparelhado. 
 

 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - É. Mas 
os poderes têm que continuar, não é? 
 

 O Sr. Capitão Assumção - (PSL) - Já não 
decide mais pelos brasileiros há muito tempo. 
 

 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - É 
verdade. 

O Sr. Capitão Assumção - (PSL) - Nós não 
precisamos, hoje, mais de um aparelho televisor 
para tomarmos, para fazermos a nossa opinião. 
As redes sociais mostram isso em tempo 
instantâneo, só não enxerga quem não quer ver 
mesmo. 

Os formadores de opinião tem que ter 
essa capacidade de informar àqueles que não 
têm acesso às redes sociais de dizer aos 
brasileiros qual é o papel que está tendo o STF, 
hoje, aparelhado do jeito que está, e não 
decidindo pelo cidadão brasileiro. Mas não é 
esse o motivo dos cidadãos, os patriotas, 
aqueles que vão fazer as manifestações. Não 
culpo os patriotas, como o doutor Rafael, que 
está aqui presente e vai participar conosco, 
também. Mas não é aquele movimento das 
bandeiras vermelhas, não. É o movimento 
daqueles que respeitam o Hino Nacional. 
Quando o Hino Nacional é cantado, todo mundo 
deve fazer a deferência e não ficar fazendo, 
trazendo transtornos para um momento cívico 
como é o do Hino Nacional. 

Então, vai ser o movimento da família. 
Vão ter lá os casais, os filhos, os amigos, as 
bandeiras nacionais. Então, vai ser um 
movimento ordeiro, para poder abrir o olho do 
brasileiro para esse novo momento da política 
nacional. O que se está pretendendo com isso é 
abrir o olho para que as reformas, que têm que 
alcançar o mais necessitado, venham ter êxito, 
venham ter plenitude e acabar com essa 
desinformação de que o Governo Bolsonaro é 
isso ou aquilo. Não tem mais Governo 
Bolsonaro. É o Governo que tem que dar certo. 
Nós temos que torcer pelo pragmatismo. Esse é 
o grande motivo.  

Eu parabenizo V. Ex.ª por estar 
divulgando esse evento aí. É importante. Não é 
um movimento partidário, não é um movimento 
do PSL ou de qualquer tipo de partido. Mas é 
um movimento pragmático para que o Brasil 
ande no rumo do desenvolvimento. Esse é o 
nosso esclarecimento, senhor deputado. 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Muito 
obrigado, Capitão Assumção. 

Eu queria lembrar mais uma vez que nós 
não vamos para as ruas para pedir que 
Bolsonaro seja o presidente do Brasil. Bolsonaro 
já é o presidente do Brasil. 
 

O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 
Um aparte? 
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O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Nós 
vamos para as ruas para pedir a Reforma da 
Previdência; que seja mantido o Pacote 
Anticrime, aprovado, de Sérgio Moro; que 
tenhamos um STF mais sério e mais justo. Não é 
para acabar com o STF. Os poderes têm que 
continuar. E que a operação Lava-Jato continue. 

Fique à vontade, V. Ex.ª, Delegado Danilo 
Bahiense. 

 
O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 

Deputado Torino Marques, gostaria de 
parabenizá-lo pelo vosso pronunciamento e 
dizer que, no domingo, estaremos ali em Vila 
Velha, no Posto Moby Dick, a caminho de 
Vitória, para esse grande evento que ocorrerá. E 
convoco também todos os nossos cidadãos 
canela-verdes e todos do estado do Espírito 
Santo, para que saiam às ruas vestidos de 
amarelo. 

Vou um pouco mais além, com relação, 
por exemplo, ao decreto das armas, nós temos 
no estado do Espírito Santo, eu estive à frente 
da delegacia de armas no estado, onde havia, 
naquela ocasião, isso em 1993 e 1994, quase 
cinquenta mil armas registradas. Com o advento 
da Lei n.º 9.437, de 1997, o Estatuto do 
Desarmamento, foi dada uma anistia, passou a 
competência para a Polícia Federal e foi dada 
uma anistia para que as pessoas registrassem as 
armas que estariam registradas anteriormente 
na Polícia Civil. Posteriormente, com o advento 
de nova lei que entrou em vigor em 23 de 
dezembro de 2003, foi também dada uma nova 
anistia pelo prazo de noventa dias, prorrogado 
para quem tivesse as armas em casa e que não 
estivessem registradas, que fossem registradas.  

O que eu quero dizer com isso? Foram 
registradas muito poucas armas. O volume de 
armas hoje, no nosso estado, sem registro, só 
com base no que nós tínhamos na época na 
Delegacia de Explosivos, Armas e Munições, da 
Polícia Civil, ultrapassa trinta mil armas que não 
foram registradas. 

Nós fizemos uma sugestão ao Governo 
Federal para que desse uma anistia com ampla 
divulgação para que o Governo, para que o 
Estado tivesse o controle dessas armas. Então, 
eu apelo humildemente aqui da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo para que 
o Governo Federal dê anistia para o registro 
dessas armas. Mas com plena divulgação e 

informação. Muitas armas deixaram de ser 
registradas porque o cidadão não tinha, 
obviamente, a informação de que ele não 
precisava trazer a arma do interior do estado 
até a Polícia Federal, bastava apenas lançá-la no 
sistema. Então, apelo para que seja anistiado, 
para que todas as armas que não têm 
procedência, ou seja, que não estão registradas 
na Polícia Federal até o momento, para que elas 
sejam registradas. Porque no Brasil afora com 
certeza isso ultrapassa as trezentas mil armas. 
Muito obrigado! 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Obrigado, Delegado Danilo Bahiense. 
Para encerrar minha fala, convoco todos 

vocês dia 26, domingo, a saída vai ser do Posto 
Moby Dick, todos de verde e amarelo, com 
responsabilidade, com respeito. Lembrando que 
são as reformas que têm que ser feitas para o 
Brasil desenvolver. 

Brasil acima de tudo! Deus acima de 
todos! 10h06min. Valeu! Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Ok, querido deputado Torino 
Marques. 

Já anunciando nosso próximo orador, 
deputado Adilson Espindula, da região 
metropolitana de Santa Maria de Jetibá, com 
muito prazer, antes disso quero cumprimentar 
todos que estão nos assistindo pela TV, pelas 
redes sociais, todos que estão aqui presentes, 
os deputados, servidores, todas as pessoas da 
área de Comunicação. Quero cumprimentar 
todos que estão na galeria. Um abraço especial 
ao Rubens, conhecido como Bem-te-vi, uma 
figura emblemática nesta Assembleia e muito 
querido por todos. É muito bom ver você tão 
elegante. Um abraço! 

Agora passo a presidência novamente 
para o deputado Torino Marques. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Senhor presidente, quero cumprimentar nosso 
presidente Torino Marques, que preside a 
sessão neste momento. 

Vou declinar da minha fala na fase das 
Comunicações, mas antes quero aproveitar e 
parabenizar o novo vice-líder do Governo, 
deputado Dary Pagung. Que ele possa dar uma 
grande contribuição com seus pares nesta Casa, 
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na condução dos trabalhos, juntamente com 
nosso grande líder Enivaldo dos Anjos, que tem 
feito uma excelente liderança aqui. 

Dizer que nosso vice-líder possa nos 
ajudar a conclamar os deputados chamados 
independentes para que possam anuir a nós 
para que possamos fazer um bom trabalho aqui 
em prol do povo capixaba. Muito obrigado! 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - À vontade, Doutor Hércules. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Queria complementar a palavra do nosso 
querido deputado Adilson Espindula e dizer que 
o nosso vice-líder, deputado Dary Pagung, fez 
gozação comigo porque é flamenguista e eu sou 
vascaíno. Acontece que ele está no lugar dele, 
porque o vice foi o Flamengo. O Flamengo foi 
vice no Campeonato Brasileiro do ano passado. 
Então, o Dary está no lugar certo, que é vice do 
Campeonato Brasileiro do ano passado. 
Obrigado! 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Pela ordem, presidente, deputado 
Torino. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - À vontade, deputado Rafael Favatto. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Quero também parabenizar o 
deputado Dary Pagung, assumindo a vice-
liderança do Governo. 

E quero chamar o deputado Adilson 
Espindula, porque para ajudar o Governo tem 
que ter as posições independentes a favor e 
contra para fazer o questionamento também. 
Acho que a fala dele está quase ele vindo para o 
lado dos independentes do que a gente indo 
para o lado do Governo. Um abraço. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Capitão Assumção, o senhor gostaria de 
falar alguma coisa? Não? 

Próximo orador, Alexandre Xambinho. 
(Pausa) 

Deputado Alexandre Xambinho não 
respondendo, deputado Capitão Assumção. 

Muito bom dia. Agora 10h09min aqui na 
capital do Espírito Santo. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, nobre deputado Torino 
Marques, senhoras e senhores parlamentares, 
aqueles que nos assistem pela TV Assembleia ao 
vivo e pela internet pelo Facebook, os nossos 
espectadores aqui nas galerias, os nossos 
colaboradores, todos os que dão suporte para 
que os trabalhos funcionem em toda a sua 
plenitude, quero registrar aqui, senhor 
presidente, uma mensagem: alguns 
governadores estiveram reunidos em Brasília 
para registrar uma carta contra o porte de arma. 
Esse decreto aí do presidente do Brasil 
possibilita ao verdadeiro cidadão ter a arma de 
fogo. Não é que ele determina que cada cidadão 
a partir da sua maioridade tenha que ter uma 
arma. Não é isso que o presidente deseja não. O 
presidente quer dar o direito ao cidadão pleno, 
aquele que preenche todos os requisitos que a 
lei estabelece para que a pessoa tenha a sua 
arma de fogo, que tenha a posse da arma de 
fogo, que tenha o porte da arma de fogo. Se ele 
quiser, ele vai poder adquirir a arma de fogo.  

Isso aí, ele só está formalizando o que os 
brasileiros decidiram em um plebiscito, que o 
Governo na época fez um retrato enganoso, 
proibindo que o cidadão tivesse acesso à sua 
arma de fogo. 

Isso aí não é uma determinação. O 
Governo atual, o Governo Bolsonaro lhe dá a 
faculdade - cidadão que nos assiste pela TV 
Assembleia - mas isso não quer dizer que você 
vai chegar na primeira loja de armas, escolher 
uma arma dentro das categorias liberadas e vai 
comprar; trinta segundos depois, um minuto ou 
meia hora, já vai estar com ela em casa ou na 
cintura. Não é isso não!  

Então, não quero dizer que os 
governadores agiram errado, mas tinha coisa 
mais importante para os governadores fazerem 
em Brasília, tinha coisa mais importante do que 
isso. Primeiro: fazer um retrato agora que a 
mídia não mostra. Dos governadores que foram 
lá em Brasília, doze deles primeiro estão lá 
figurando entre os mais violentos do país.  

Aí, a senhora e o senhor que nos assiste 
em casa poderá dizer: Mas então está 
justificado eles quererem que o cidadão não 
tenha a sua arma. Não! Enganaram a senhora, 
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enganaram o senhor, porque esses homicídios 
violentos que estão registrados nesses estados, 
inclusive são estados que são regidos por 
governantes de esquerda, é por arma ilegal. 
99,9% desses homicídios aqui registrados nesses 
estados - que, por incompetência dos gestores 
atuais, eles não querem tomar as medidas que 
têm que tomar para dar liberdade para o 
cidadão - são por arma ilegal. Morte por arma 
ilegal. As armas registradas são números 
ínfimos, menos de um por cento. Aí, nós vemos 
lá: Sergipe, primeiro lugar em violência. Mortes 
por armas que não têm procedência, conforme 
o deputado Danilo Bahiense registrou.  

Ele sim pode falar com muita 
determinação, com muito afinco, porque se 
debruçou diante de uma delegacia e pode 
afirmar, porque, além de os dados estarem na 
cabeça dele, da mesma forma que ele recita os 
versículos bíblicos da cabeça, não é lendo a 
Bíblia. Ele tem esses números tanto no papel 
quanto na cabeça dele, e pode dizer que a maior 
parte dos homicídios é de arma sem 
procedência.  
 

 (Registra presença o senhor 
deputado Theodorico Ferraço) 

 

 O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 
Um aparte, deputado!  
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pois 
não, nobre deputado Danilo Bahiense.   

 
O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 

Capitão Assumção, gostaria de parabenizá-lo 
pelo pronunciamento.  

E eu vou um pouco mais além. A 
bandidagem está armada sem qualquer controle 
do Estado.  

Estivemos à frente da Delegacia de 
Explosivo, Armas e Munições e registramos 
centenas e milhares de armas para cidadãos 
aqui do Espírito Santo desde que preenchesse 
todos os requisitos, ou seja, fizesse o curso de 
tiro, passasse por teste psicológico, está certo? 
E que fosse também checado junto à Seção 
Criminal da Superintendência  
de Polícia Técnico-Científica se esse cidadão 
respondia, ou estaria respondendo por algum 
processo, ou inquérito policial de crimes dolosos 
contra a vida, ou de roubo, ou até mesmo de 
ameaça, quando eram negados.  

Eu concedi ali centenas, centenas de 
porte de arma para cidadãos que preencheram 
todos os requisitos. Apenas uma dessas pessoas, 
uma única pessoa, cometeu um crime doloso 
contra a vida em Venda Nova do Imigrante e foi 
muito mais fácil porque a arma estava 
registrada, ele foi preso e obviamente julgado 
pelo crime que cometeu.  

E eu gostaria de fazer outro registro: 
durante os mais de trinta anos que trabalhamos 
na Polícia Civil do Estado Espírito Santo fizemos 
inúmeros flagrantes. V. Ex.ª sabe que tem um 
número superior a vinte mil prisões. E em 
muitas ocorrências recebíamos, às vezes, dez, 
onze, doze armas. De dez armas, em alguns 

casos, apenas uma ou duas tinha procedência, 
tinha sido furtada ou roubada, mas as outras 
armas, todas, eram irregulares.  

Fizemos aqui uma audiência pública, 
agora, recentemente, inclusive na Comissão 
de Segurança. Há sugestão inclusive que o 
Estado adquira o Evofinder, que seria 
exatamente aquele equipamento para que 
tivéssemos o controle dos padrões das armas 
e facilitasse ainda mais.  

Então seria muito melhor que toda a 
população tivesse as suas armas legalizadas 
porque o volume de armas ilegais é muito 
grande - essas armas foram registradas 
anteriormente apenas na Polícia Civil e passou a 
partir de 97 para competência da Polícia Federal 
- além de muitas armas de família. Por exemplo, 
pessoas que receberam armas dos avós, dos 
bisavós e gostariam de regularizar essas armas e 
estão impossibilitadas.  

Então, eu parabenizo V. Ex.ª pelo vosso 
pronunciamento.   

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Na 

verdade, eu que agradeço, deputado, por 
engrandecer nosso pronunciamento. 

E aqui eu lembro também da nossa 
última audiência na Comissão de Segurança 
Pública, só para relembrar que os homicídios 
são verificados com armas sem procedência.  

O deputado, na última audiência da 
nossa sessão de Segurança Pública, Lorenzo 
Pazolini, foi muito categórico ao perguntar ao 
secretário Álvaro Duboc se ele dispunha - se o 
Governo, ele representando o Governo - dos 
dados concretos sobre essa situação que foi 
verificada. E nós estamos aguardando 
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pacientemente para que esses dados cheguem 
até nós.  

Viajar de qualquer estado da nação 
brasileira, como governador, para cobrar esse 
tipo de... Entregar uma carta contra o porte de 
armas, contra a posse de armas é algo assim 
sem noção. Tem que ter números.  

Delegado Lorenzo Pazolini, foi muito boa 
a sua intervenção durante a Comissão de 
Segurança Pública; foi muito importante. Nós 
precisamos trabalhar com dados estatísticos. 
Nós não podemos brincar de achismos 
administrando o estado do Espírito Santo; nós 
temos que mexer com dados, com números.  

 
 O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini - (Sem 
partido) - Um aparte, Capitão Assumção.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pois 

não, nobre deputado Lorenzo Pazolini.  
 
O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini - (Sem 

partido) - Nosso questionamento é que 
precisamos saber exatamente quantos crimes, 
quantos crimes violentos, homicídios, latrocínios 
foram cometidos com armas regularizadas, com 
armas registradas e quantos crimes foram 
cometidos com armas não registradas, não 
regularizadas e aí nós vamos ter então um 
panorama desse cenário completo, vamos ter 
efetivamente um diagnóstico, um raio x da 
situação para saber se um por cento, dois por 
cento dos crimes cometidos foram utilizadas 
armas registradas e noventa e nove por cento, 
ou noventa e oito, ou 98,5 foram utilizadas 
armas registradas.  

Precisamos saber qual percentual exato 
no estado do Espírito Santo. Esse foi o nosso 
questionamento e o nosso requerimento de 
informações dirigido às autoridades 
competentes.  

Obrigado pelo aparte. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Um aparte também, Capitão Assumção. 

 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Com 
certeza. Muito obrigado, nobre deputado 
Lorenzo Pazolini.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pedi um aparte.  

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Por 
gentileza. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - O engraçado é que são treze estados e o 
Distrito Federal que assinaram a carta contra o 
decreto que facilitou o porte de armas. E são os 
estados mais violentos que existem, incluindo 
aqui o Espírito Santo. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Que 

não tem esses dados, presidente, que o 
deputado Pazolini perguntou ao secretário de 
Estado. Não tem esses dados. E eu vou fazer até 
outro questionamento. Agora é só para lembrar 
os treze governadores: lá, em Santa Catarina, 
está registrada a menor taxa de homicídios por 
arma de fogo. Santa Catarina! E é o estado que 
tem o maior número de armas legalizadas. 
Então, isso aí é uma incoerência, uma 
inconsistência.  

Existe, presidente - vou devolver o 
aparte para V. Ex.ª para concluir seu raciocínio.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não. Pode ficar à vontade. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Mas, 

assim, existe uma incoerência de ir para Brasília. 
Isso está me cheirando a tipo um casuísmo. 
Existem coisas mais importantes para serem 
feitas do que cobrar algo ilógico aqui. Eu não sei 
o porquê dessa aversão. Será que realmente 
esse argumento do Folha de São Paulo, de falar 
que apregoava, que para tomar conta dos 
estados nacionais seria importante desarmar a 
população?  

Porque estamos vivendo uma crise na 
Venezuela. O povo está desarmado e o povo 
que está desarmado quer a verdadeira 
democracia. Não é ditadura, não! O povo está 
morrendo. O povo está morrendo porque está 
desarmado. É isso que nós queremos?  

Então, a gente tem que estar muito 
aberto a esses raciocínios, e aqui a gente tem a 
obrigação moral de estar falando a verdade. Nós 
estamos provando através de dados, não é 
através de casuísmo, não! 

Muito obrigado, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Passamos para o próximo orador na fase 
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das Comunicações, deputado Carlos Von. 
(Pausa) 

Não respondendo, Coronel Alexandre 
Quintino. (Pausa) 

Não respondendo, Dary Pagung, vice-
líder do Governo, hoje assumiu a liderança. 
(Pausa) 

Não respondendo, Delegado Danilo 
Bahiense.  

Agora são 10h22min. A fase das 
Comunicações vai até as dez e meia. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, pela ordem! V. Ex.ª, com a sua 
delicadeza, encontrou uma saída muito 
interessante de falar que o deputado... 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Não se encontra. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - ... 

está ausente. Fala: Não respondendo. Sinônimo 
de ausência. Muito bem! 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Bom dia, presidente. Bom dia, senhores 
deputados. Bom dia, telespectadores da TV 
Assembleia. Nós temos defendido aqui, 
presidente Torino Marques, desde que 
assumimos aqui nesta Casa com relação a 
alguns problemas que vêm ocorrendo na Polícia 
Técnico-Científica do Estado do Espírito Santo. 

Nós informamos, inicialmente, um 
volume altíssimo de pessoas não identificadas 
que estão recolhidas no DML e SMLs sem que 
sejam disponibilizadas vagas para sepultamento. 
Para que vocês tenham ideia e toda a população 
tenha ideia, nós só temos um setor de 
Antropologia em Vitória. Todos os dias, todas as 
semanas, todos os meses falecem pessoas em 
todo o nosso estado em virtude de mortes 
violentas, quer sejam por crimes dolosos contra 
a vida quer sejam por acidentes 
automobilísticos ou outro tipo de acidente.  

E esses corpos são encaminhados para o 
Departamento Médico-Legal aqui em Vitória ou 
aos SMLs do interior do estado, e as pessoas 
não identificadas permanecem nos 
departamentos até que a Justiça autorize o 
registro do óbito, porque, nos primeiros quinze 
dias, pode ser feito diretamente no cartório, 
sem autorização judicial, mas depois desse 
prazo somente com autorização judicial.  

E o que está ocorrendo? As prefeituras 
municipais não estão disponibilizando vagas 
para sepultamento desses corpos de brasileiros, 
de capixabas, pessoas como todos nós, que têm 
direito ao sepultamento digno. 

Quando eu assumi a Superintendência 
de Polícia Técnica agora, pela última vez, em 
2015, só em Cachoeiro de Itapemirim, havia 
vinte e nove corpos não identificados que 
careciam de ser sepultados e que as prefeituras 
não disponibilizavam vagas nos cemitérios.  

Hoje, nós temos, somente no 
Departamento Médico-Legal de Vitória, vinte e 
sete corpos não identificados que necessitam 
ser sepultados, e ocupando as nossas 
geladeiras. A capacidade do Departamento 
Médico-Legal de Vitória, hoje, é de quarenta e 
oito corpos. Então, imaginem os senhores, nós 
temos vinte e sete corpos ali para serem 
sepultados carecendo de vagas. Nós temos feito 
contato constantemente com as prefeituras 
pedindo vagas, mas a Polícia Civil tem que ficar 
mendigando uma vaga para que essas pessoas 
sejam sepultadas.  

Nós fizemos aqui uma minuta de um 
projeto de lei para que seja obrigatório que as 
prefeituras disponibilizem essas vagas para o 
sepultamento, mas, em virtude de não 
podermos legislar na esfera municipal, nós 
encaminhamos essa minuta para todos os 
presidentes de câmaras municipais dos setenta 
e oito municípios, para que, se assim 
entenderem, apresentem esses projetos em 
seus municípios, para que facilite esse 
sepultamento. 
 Tivemos uma reunião, recentemente, 
com o presidente da Amunes, o prefeito Gilson, 

lá de Viana, em que ele também se prontificou 
a nos auxiliar para que essas pessoas tenham 
um sepultamento digno. 
 Nós apresentamos, agora, 
recentemente, a Indicação n.º 997/2019 ao 
nosso governador do Estado solicitando a ele 
que fosse feita a implantação de um cemitério 
estadual, que facilitaria muito isso, Doutor 
Hércules. 
 Nós temos, aqui em Vitória, no setor de 
Antropologia, muitos corpos que vêm do 
interior do estado, de todos os setenta e oito 
municípios, para que sejam examinados aqui no 
Departamento Médico-Legal, para que se 
verifique a possibilidade de liberação sem a 
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necessidade do exame de DNA. Até mesmo 
porque, em muitos dos casos, nós não temos ali 
os familiares para que, obviamente, apresentem 
o material para confronto com o exame de DNA. 
Então, aqui no setor de Antropologia, esses 
corpos ficam ali para que a gente possa tentar 
identificar, através de arcada dentária, através 
de prótese ou através de qualquer outro meio 
médico-legal que possibilite a identificação. 
 Concedo um aparte, Doutor Hércules. 
 
 O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Muito 
obrigado! 
 Eu gostaria de sugerir. Eu já fiz um 
projeto de lei, quando era vereador em Vila 
Velha, há muitos anos, para que fosse criado um 
crematório municipal público. Por quê? Porque 
o rico... Eu, por exemplo, não sou rico, mas eu já 
fiz a minha escritura de cremação - eu vou ser 
cremado -, já está pronta há mais de dez anos. 
 Eu acho que sepultamento é uma coisa 
tão arcaica. O ideal seria mesmo uma cremação, 
porque até há contaminação do lençol freático 
com essas pessoas que falecem com doenças 
contagiosas. É totalmente inconcebível que a 
gente sepulte essas pessoas.  
 Inclusive, deputado Danilo, eu fiz um 
projeto de lei também, na ocasião, para que o 
município fizesse cemitério vertical. Aí uma 
vereadora falou que ia votar contra porque ela 
já vivia em pé a vida inteira, e ela não queria ser 
enterrada em pé. Coitada, ela não sabia o que 
era cemitério vertical. São gavetas que, no 
cemitério, não ocupam terra, não vai para o 
lençol freático toda a contaminação. É preciso 
que o poder público tenha essa disposição. 
 É caro? Mais caro é isto, contaminar as 
pessoas, e mais caro é ficar sem condições de 
um sepultamento digno. Eu acho que cremação 
ainda é a solução para acabar com esse negócio 
de cemitério ocupando várias áreas no centro 
da cidade. Isso não existe mais! É preciso que 
nós tenhamos isso. 
 O que V. Ex.ª está falando é muito 
importante. Eu acho que tem que tomar essa 
providência, urgente. Alguns municípios não 
terão condições de fazer cremação, mas podem 
fazer um consórcio. Um município mais rico, 
igual a Vitória, por exemplo, pode fazer um 
crematório municipal abrigando pessoas de 
outros municípios para que sejam cremadas, o 
que é muito bom, inclusive servem muito de 

adubo as cinzas, depois, de a gente cremado. É 
o que eu pretendo fazer comigo - não estou 
desejando para os outros -, já fiz a minha 
escritura de cremação. 
 Obrigado pelo aparte. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Muito obrigado, Doutor Hércules. 
Obviamente, a colocação do senhor é muito 
importante, mas, nos crimes dolosos contra a 
vida, nós esbarramos em uma legislação para 
que a gente possa cremar. Obviamente, a 
Justiça acaba não autorizando porque esses 
corpos, posteriormente, podem necessitar de 
exumação para exames complementares. Então, 
a gente esbarra, exatamente, na Justiça, porque 
os juízes não autorizam a cremação nesses 
casos dos crimes dolosos contra a vida. No 
entanto, nos outros casos, como morrem muitas 
pessoas em virtude de acidentes 
automobilísticos, outros tipos de acidentes e até 
de morte natural, isso facilitaria. 

É bom fazer o registro, Doutor Hércules, 
que em alguns casos, mesmo com a pessoa 
identificada e tendo um parente vivo, essas 
pessoas, às vezes, não querem sepultar os seus 
mortos. Tivemos, recentemente, um caso aqui 
em Vitória onde um cidadão faleceu e nós 
identificamos esse cidadão, localizamos a 
família, inclusive serventuário da Justiça, e a 
pessoa não quis sepultar o irmão sob a alegação 
de que essa pessoa já havia dado muito trabalho 
para a família e eles queriam que fosse 
sepultado como indigente. Na qualidade de 
superintendente da Polícia Técnico-Científica na 
época, eu acabei liberando o corpo para ser 
sepultado por um primo longe, que morava, 
inclusive, em Minas Gerais, mas que teve o 
desejo de sepultar esse irmão. 

Deputado Torino, voltando à questão das 
armas, em que o doutor Pazolini falou a respeito 
das estatísticas dos crimes praticados com 
armas registradas, eu posso dizer e afirmar para 
V. Ex.ª e para toda a população do estado do 
Espírito Santo que, durante trinta e três anos de 
serviço prestado à Polícia Civil e fazendo e 
executando milhares de flagrantes aqui nesse 
estado, eu desconheço, ou seja, não existe um 
caso sequer de crime contra o patrimônio 
praticado com arma oficialmente registrada, ou 
seja, pelo titular daquela arma. Eu desconheço e 
posso afirmar com certeza que não existe. 
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Com relação a crimes dolosos contra a 
vida, o percentual é ínfimo, mesmo que o nosso 
secretário não tenha nos apresentado uma 
estatística, mas eu posso afirmar para o senhor, 
porque nós estivemos à frente da Divisão de 
Homicídios e Proteção à Pessoa do estado do 
Espírito Santo durante aproximadamente sete 
anos, que não existe praticamente um caso 
sequer. Quando existe, o autor desse crime se 
identifica de imediato e a polícia, obviamente, 
identifica. Isso não dá um por cento. 

 
O Sr. Capitão Assumção - (PSL) - Um 

aparte. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Pois não, deputado. 

 
O Sr. Capitão Assumção - (PSL) - Nobre 

deputado doutor Danilo Bahiense, seus 
esclarecimentos são muito importantes porque 
nós estamos falando com alguém que é técnico, 
trabalhou profundamente nisso, dedicou sua 
vida na Polícia Civil em prol do cidadão, 
trabalhou muito tempo na Delegacia de Armas e 
Munições, como também em outros 
departamentos, então, tem a radiografia 
completa da criminalidade no Espírito Santo. 
Esses esclarecimentos são fundamentais para 
que a gente não venha a ter que ler uma 
matéria em jornais como se aquilo fosse uma 
verdade.  

Eu acredito que V. Ex.ª está tendo um 
papel fundamental, como nós aqui que estamos 
nos debruçando para mostrar a verdade para o 
capixaba. Então, se esses governos fossem 
esclarecer que para um cidadão de bem ter uma 
arma de fogo, a quantidade de burocracia para 
que ele possa ter essa arma, que eu acho que é 
fundamental para o brasileiro, eu acredito que é 
mais complicado do que abrir uma empresa. 
Porque abrir uma empresa no Brasil já é um 
descalabro. Então, para ter uma arma de fogo é 
muito mais complexo justamente para que, 
corroborando com os dados que V. Ex.ª 
apresentou, o Estado Nacional Brasileiro tenha a 
convicção de que o cidadão que está de posse 
daquela arma ali vai saber usar sempre na 
medida certa.  

Muito obrigado, deputado Danilo 
Bahiense. 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Muito obrigado, Capitão Assumção, por 
suas palavras e eu gostaria de fazer mais um 
esclarecimento. Antes mesmo do Estatuto do 
Desarmamento de 97, Lei n.º 9.437/97, o 
cidadão já tinha direito a adquirir seis armas de 
fogo. Duas armas de fogo de porte, duas armas 
longas de alma lisa e duas armas longas de alma 
raiada. E os colecionadores já poderiam adquirir 
qualquer tipo de arma, inclusive fuzil, canhão ou 
o que bem entendessem. Só para esclarecer.  
 Muito obrigado, presidente! Obrigado 
aos telespectadores da TV Assembleia.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Passamos, agora, para a fase das 
Lideranças Partidárias, às 10h35min.  

Vai falar PSDB, quinze minutos para V. 
Ex.ª. Vai falar liderança partidária, Emílio 
Mameri.  
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Bom-dia, senhor presidente em exercício, nosso 
querido deputado Torino Marques, colegas 
deputados presentes, servidores, aqueles que 
nos acompanham nas galerias e, também, as 
pessoas que nos assistem pela TV Assembleia.  
 Ontem nós tivemos, na Comissão de 
Saúde, uma reunião muito importante e tivemos 
a presença do ambientalista Petrus Lopes, do 
Instituto Jacarenema. Esse jovem é um idealista, 
tem muitas ideias inovadoras e que muito têm a 
contribuir para o desenvolvimento sustentável 
do Espírito Santo. Petrus nos apresentou, a todo 
o colegiado, naturalmente, uma série de 
medidas na área de saneamento básico, 
prevenção de enchentes, aproveitamento de 
águas da chuva, o reuso, dentre muitas outras 
que podem ser adotadas aqui no estado. 
Estamos apresentando umas imagens do Petrus 
na Comissão de Saúde, muito bem presidida 
pelo nosso querido deputado Hércules Silveira.  
 Após a reunião com a comissão, 
recebemos o ambientalista em nosso gabinete e 
colocamos toda a nossa equipe técnica à sua 
disposição. A nossa intenção é criar uma equipe 
de trabalho com o objetivo de legislar e colocar 
suas ideias em prática. As ideias são 
maravilhosas, mas nós não temos uma 
legislação que torna isso obrigatório, essas 
ideias. Então, nós pretendemos transformá-las 
em projetos de lei para que essas ideias possam 
ser implementadas.  
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Dentre as sugestões em pauta está a 
criação de um fórum anual aqui no Espírito 
Santo para tratar sobre a consciência ambiental 

e desenvolvimento sustentável. Esse fórum já 
existe em outros estados - tivemos um, 
recentemente, no Rio de Janeiro -, e 
entendemos que a disseminação dessa ideia 
da preservação no meio ambiente tem que ser 
feita para toda a população. E tratando os 
formadores de opinião num fórum com 
discussões embasadas, com pessoas 
comprometidas e capacitadas, nós poderemos 
criar um ambiente propício em defesa do 
meio ambiente do nosso querido Espírito 
Santo. Esse evento deve reunir especialistas 
da área, políticos, empresários, sociedade civil 
organizada.  
 A formulação de ideias em torno de um 
objetivo central é sempre o melhor caminho 
para a construção de pontes, para que a gente 
possa sair do discurso e entrar na prática, na 
execução. É muito bonito as pessoas falarem 
sobre o meio ambiente, a importância de salvar 
o planeta, a importância de estar antenado, 
porque temos que defender a nossa população, 
e a população depende de um ambiente 
saudável com todas as suas repercussões, 
carência de água, excesso de seca, saneamento 
básico deficiente, esgotos sendo colocados sem 
tratamento nos nossos rios. Alguns dos nossos 
rios, hoje, não são mais rios. São praticamente 
valas, depósito de sujeira de lixo e de resíduos 
que têm que ser tratados e bem conduzidos. 
 Se quisermos adotar novas práticas na 

política, temos que prestigiar, trabalhar em 
conjunto com pessoas como Petrus e outras 
demais que fazem um trabalho brilhante com 
relação ao meio ambiente, mas essas ideias 
têm que ser disseminadas para que a 
população entenda a importância desse tema 
e desse problema a ser resolvido. Tem 
impacto financeiro, impacto na saúde, 
principalmente, saúde pública de uma 
maneira geral.  
 Temos aí atualmente - já falei isso 
ontem - a possibilidade, com essas cheias, 
que, de uma maneira ou de outra, poderiam 
se tornar menos intensas, com trabalhos, com 
políticas públicas, mas, na esteira dessa 
enchente, nós teremos um aumento 
significativo de doenças que já estão epidêmicas 

em nosso meio. Ontem me referi à dengue, me 
referi à chikungunya, me referi à zika, todas 
dependentes do Aedes aegypti.  
 Hoje gostaria, inclusive, de falar também 
sobre a leptospirose. A leptospirose é uma 
doença que está relacionada, principalmente, 
com a urina do rato, mas a evacuação dos ratos, 
também, pode levar a essa transmissão. A 
leptospirose, num ambiente como este, 
aumenta muito, porque as pessoas passam a 
entrar em contato, com as enchentes, com 
esses detritos dos ratos, que são a causa 
principal da leptospirose, uma doença que pode 
ser simples, mas, quando grave, traz um 
impacto imenso para as pessoas, com um risco 
de vida, levando, inclusive, à leptospirose 
ictérica hemorrágica, com uma mortalidade 
acima de quarenta por cento. 
 Então, nós temos que ficar atentos. 
Cuidando do meio ambiente de uma maneira 
consciente, nós poderemos diminuir os 
impactos que estão acontecendo na nossa 
sociedade. 
 Houve um adensamento muito grande, 
bairros surgindo sem o mínimo planejamento, e 
onde essas águas tinham espaço para percorrer 
foi tomado pelas construções. Então, hoje, a 
gente percebe o quantitativo de chuva, muitas 
vezes, imenso, com a precipitação pluviométrica 
acima de duzentos. Com isso, com certeza, 
teremos enchentes e as consequências dessas 
enchentes. Então, nós temos que cuidar para 
que a gente possa ter sucesso. 
 Tenho certeza de que essa parceira que 
poderá ser construída neste evento anual que 
estamos propondo é uma ideia que partiu do 
grupo do qual Petrus participa. Foi colocado, 
claramente, na nossa Comissão de Saúde, nós 
nos colocamos à disposição para que essas 
ideias possam, realmente, cair na prática do dia 
a dia.  

Precisamos de conscientização, então, de 
políticos, empresários, de todos os segmentos 
da sociedade que possam influenciar na 
disseminação da ideia da importância de se 
preservar o meio ambiente. Isso é fundamental. 
Precisamos, como falei anteriormente, tirar as 
ideias do papel e transformá-las em realidade 
para o bem do nosso estado, para o bem do 
nosso Brasil, e consequentemente nós 
colheremos, sim, frutos que serão frutos de 
todos nós, das futuras gerações. Nós temos que 
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trabalhar olhando o presente, mas não 
podemos nos esquecer das futuras gerações e 
isso tem que acontecer rápido. Porque a gente 
sempre escuta que o Brasil é o país do futuro.  

Eu, quando garoto, escutava essa frase e, 
hoje, com sessenta e cinco anos, quarenta anos 
de formado em Medicina, professor da 
Universidade, continuo escutando: O Brasil é o 
país do futuro.  
 Então, nós temos que ter agilidade, para 
que a gente possa, realmente, atingir os nossos 
objetivos.  
 O Espírito Santo é um estado pequeno. 
Ele pode ser, sim, um protótipo de investimento 
no nosso meio ambiente, que possa servir de 
exemplo para outros estados da União. Temos 
todas as condições para isso. É só levarmos a 
sério, trabalharmos duro com a política bem 
centrada, com planejamento estratégico e nós, 
com certeza, vamos alcançar os nossos 
objetivos.  
 Muito obrigado. Era isso o que eu queria 
falar hoje.  

Bom dia a todos vocês. Que tenham um 
excelente dia, um excelente prolongar da 
semana e que todos consigam realizar as suas 
tarefas, o seu trabalho, com certeza, em prol da 
sociedade do nosso querido estado do Espírito 
Santo.  

Muito obrigado.   

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO 

MARQUES - PSL) - Na fase das lideranças 
partidárias, quem teve a palavra foi o 
deputado, e também doutor, Emílio Mameri.  

Passamos, então, agora, para os 
oradores inscritos. O doutor José Esmeraldo 
chegou também, que é quase um doutor. 
(Pausa) 

Muito obrigado. Está parabenizando o 
meu cabelo, aqui. É porque as pessoas que 
estão em casa não ouvem. (Pausa)  

Só para falar.  
Então, doutor José Esmeraldo, o senhor 

pode ficar à vontade, com a palavra. Logo 
depois, o Doutor Hércules Silveira vai falar. 
Não? (Pausa)  

É o senhor. É V. Ex.ª.   
Agora são 10h47min na capital do 

Espírito Santo. Temperatura de vinte e oito 
graus, neste exato momento.   

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Senhores deputados, deputadas, 
aqueles que nos assistem através da TV 
Assembleia, TV Educativa, quero saudar o nosso 
querido presidente interino, Torino. 

Senhor presidente, eu não gostaria de vir 
aqui, à tribuna, para repercutir determinadas 
situações do MDB, principalmente o de Vitória.  

Eu coloquei meu nome à disposição. 
Falei para aqueles que me pediram que eu 
colocasse o meu nome à disposição, para 
disputar o Diretório municipal de Vitória, que 
não ia fazer nenhuma indicação. Na verdade, eu 
não indiquei ninguém. Eu falei: Eu só tenho eu 
só, como filiado, e eu gostaria que vocês 
fizessem a chapa. Fizeram a chapa, tudo 
bonitinho, dentro da lei, sem nenhum 
problema.  

Mas, a partir do momento em que eu me 
lancei candidato, aí eu despertei do lado 
daqueles que já estão há anos mamando nas 
tetas da vaca: José Esmeraldo, candidato, o 
bicho vai pegar! Deputado estadual! Cara de 
Vitória! Os outros eram fáceis de vencer, mas 
vencer o José Esmeraldo é difícil!  

E eu, fora do estado do Espírito Santo, 
comecei a receber informações de que essa 
turma, comandada pelo Chico Donato, que é 
um ficha-suja, começou a falar mentiras, que 
fazem parte da personalidade desse tipo de 
gente.  

Eu sou deputado ficha-limpa. Eu tenho 
nove mandatos, sou um cara simples, não sou 
um cara metido a besta como ele, que só 
atende quando está próximo da eleição.  

As pessoas filiadas, coitadas, são como 
se fossem a raspa do tacho. Eu não! Lido com 
o grande e com o pequeno da mesma forma. 
Não discrimino ninguém, até mesmo porque 
todos somos iguais. Essa que é a verdade. É por 
isso que Deus sempre me ajuda e me abençoa. 
 Eles queriam nos pegar, na linguagem 
popular, de calça na mão. Aí marcaram, através 
desse Chico diabólico, uma convenção 
estapafúrdia, fora da lei, fora de tudo, para o dia 
04. E essa eleição, entramos na Justiça e o juiz, 
que é o homem que entende de lei, foi lá e 
cancelou e pediu para que eles marcassem 
outra, mas dentro da lei, com prazo de oito dias 
e não com o prazo de quatro, e uma série de 
outras coisas. Tudo errado! Porque eles 
achavam que não tínhamos a relação dos 
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nomes, que são quarenta e cinco mais quinze, 
sessenta nomes.   
 E até hoje não vimos a chapa deles. Eles 
não mostraram a nossa chapa. No primeiro dia 
que a gente chegou lá, a Marlene, que é gente 
ligada a eles; a Marlene, que dá as informações 
todas para a turma deles - mas vamos chegar lá, 
Marlene! Estamos chegando lá! Vamos chegar 
lá! -, não deixou que as pessoas vissem a chapa, 
que o meu pessoal visse a chapa. A nossa foi 
vista na mesma hora, foi colocada, escancarou. 
A deles não, a deles até hoje ninguém sabe. 

Aí, o que ocorre? Entramos na justiça. E a 
justiça, ela pode até tardar, mas essa não, essa 
foi célere, foi lá em nosso favor. E pediu para 
que eles marcassem, através do edital, a nova 
convenção, a convenção que eles tinham 
marcado antes e que o tiro saiu pela culatra. E 
marcou-se. O juiz determinou. E como eles não 
marcaram, o juiz intimou para que marcassem a 
eleição para o diretório municipal do MDB de 
Vitória. 
 Quero disputar democraticamente. 
Vocês estão com medo, seus frouxos? Estão 
com medo de disputar comigo? Não precisam 
ter medo, não! Mas se esconderam. O juiz 
mandou intimar e aqui está. Vou ler novamente:  
 

E, determino a 
intimação pessoal 
pelo oficial de 
Justiça de Plantão 
da Vice-presidente 
do MDB de Vitória - 
Deputada Luzia 
Alves Toledo... 

 

Que recebeu seiscentos mil reais. 
 

...ou quem tiver 
competência 
estatutária e o 
Presidente da 
Comissão Executiva 
Estadual -... 

 
Torino, V. Ex.ª está atrapalhando a 

minha fala aqui. 
 

... Sr. welington 
Coimbra para que, 
PUBLIQUEM, 
imediatamente, 

novo edital de 
convocação de 
eleições 
intrapartidárias 
para o diretório 
municipal do MDB 
de Vitória, ES, 
respeitando o 
prazo do edital,  

  
Porque antes eles não tinham colocado 

os oito dias. 
 

... sob pena de 
multa diária, no 
importe de R$ 
1.000,00 (hum mil 
reais) e, que seja... 

 
Por isso que eu digo: Deus é grande. 
 

...DETERMINADA  a 
proibição do Sr.  
FRANCISCO 
CARLOS DONATO 
JUNIOR de 
deliberar sobre 
questões relativas 
às eleições 
partidárias... 

 
Está proibido. 

 

... sob pena de 
multa diária, no 
importe de R$ 
1.000,00 (hum mil 
reais).  

 

Só tem que o oficial de Justiça não 
conseguiu encontrar nem a Luzia e nem o Lelo. 
Só que ontem se encontrou a Luzia lá no Asilo 
dos Velhos e ela não queria assinar para o oficial 
de justiça de jeito nenhum, tanto que ele ficou 
quarenta minutos esperando. Essas são 
informações que eu tive de lá de dentro, de 
pessoas que eu conheço e que me conhecem. E 
nessa brincadeira, ela ficou quarenta minutos, 
deixando lá o homem da lei que foi 
determinado pelo excelentíssimo senhor juiz. 
Que advogada é essa? 

Aí, quando viu que a coisa ia ficar preta 
para o lado dela, ela foi e assinou. Ontem, era 
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18h45min. Eu falei para eles: Vocês não vêm 
brigar comigo não porque eu brigo vinte e 
quatro horas. Eu não durmo, eu não almoço, é 
de vinte e quatro horas para cima. E ontem ela 
assinou lá. E o pior: até agora, cadê o edital? Eu 
quero disputar a eleição do MDB. O juiz manda 
e vocês não estão cumprindo decisão do juiz! 
Não estão cumprindo a decisão do juiz! Decisão 
judicial não se discute, se cumpre. Desde 
pequeno vejo falar isso: decisão judicial não se 
discute, se cumpre.  

Interessante que os jornais - A Gazeta, 
que fez uma matéria grande, botou minha foto 
lá - ficaram todos quietinhos, mudinhos! A 
Tribuna, não vou falar nada. O senhor 
funcionário de lá, o jornalista de lá, que estava 
rápido no gatilho naquele período, não sei por 
que, né? Estou querendo lembrar o nome do 
cara para falar aqui, mas não estou 
conseguindo. E esse moço fez uma matéria, me 
botou lá... Rapaz, sou deputado ficha limpa! Não 
tem nenhum cara mais honesto que eu dentro 
deste plenário nem em lugar nenhum. Pode ter 
igual, mais, não tem. Não tem nem aqui nem em 
lugar nenhum. Pode ter igual, mais, não tem, 
porque eu sigo a lei.  

Não vou me locupletar de nada não! 
Agora, vocês estão com medo de disputar 
comigo. Estão com medo de disputar porque 
não querem perder a boca lá do Ulisses 
Guimarães, coitado. 

Dá-me mais uns dois minutinhos? Há 
possibilidade?  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Por eu ter atrapalhado V. Ex.ª, José 
Esmeraldo, há pouco, vou dar dois minutos para 
o senhor, então.  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Eu acho que V. Ex.ª deveria dar três, 
porque dois já foram dados lá embaixo, pelo 
nosso brilhante Capitão Assumção, pelo nosso 
querido Delegado Danilo Bahiense, brilhante 
delegado, e nosso brilhante deputado Doutor 
Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Três minutos. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - E eu, dentro da minha linha, estou 

querendo a eleição, estou querendo disputar. 
Vocês estão com medo?  

Agora o feitiço virou contra o feiticeiro. 
O feitiço virou contra o feiticeiro. Vocês 
queriam, usando a imprensa mal informada. 
Por que agora eles não informam certo? Por 
que agora, deputado Torino, eles não vão lá e 
colocam: Realmente o deputado José 
Esmeraldo, que foi antes ofendido, foi 
agredido covardemente, o cara tinha razão. O 
cara tinha razão.   

E eles sumiram, eles não queriam 
assinar a determinação através do oficial de 
justiça. Ficaram todos escondidos, mas nós 
descobrimos. Nós não somos delegado, 
Bahiense, mas nós somos inteligente. Nós 
descobrimos a dona Luzia Toledo lá no Asilo dos 
Velhos. Quando ela viu o oficial de justiça, eu 
não estava lá, mas dizem que ela ficou: Ai, meu 
Deus!  Meu Deus para lá, meu Deus para cá, 
meu Deus para lá, meu Deus para cá. Toma! 
Toma! Não foram mexer? Agora aguentem. 
 Vamos disputar, Luzia Toledo! V. Ex.ª, 
que foi deputada com a gente aqui, que na 
eleição recebeu seiscentos mil reais, e os outros 
nove candidatos a deputado entraram como 
laranja. Sabe por quê? Porque só receberam 
vinte, trinta mil, e ela botou seiscentos mil. É 
difícil ganhar de uma pessoa com tanto 
dinheiro! Doutor Hércules tinha cem, nós 
sabemos, a duras provas, cinquenta, e depois 
mais cinquenta. E foi uma luta. A mesma coisa 
que aconteceu com ele, aconteceu comigo. E ele 
está aqui, ganhou a eleição, é bom de voto, 
trabalha, tem um trabalho firme, e o Zé 
Esmeraldo não fica para trás, se bem que ele 
está na minha frente. Então, é isso aí que eu 
quero vir aqui... Sei que tem muita gente 
assistindo. Porque não sou mentiroso, não 
entrei aqui dentro do plenário e nem vou entrar 
em lugar nenhum para contar mentira. Às vezes 
eu falo aqui a verdade, mas a verdade dói.  

Então, dona Luzia Toledo, a senhora, que 
assinou ontem, e tinha que assinar a 
determinação lá do juiz, através do oficial de 
justiça, põe a mão na sua consciência, deputada. 
E vou ficar aqui sabe quanto tempo, Luzia 
Toledo? Três anos e nove meses. E sempre vou 
me lembrar de vossa senhoria. E vou me 
lembrar de outros também, da tribuna da 
Assembleia. Vocês vão ter que me suportar! 
Vocês mexeram com o cara errado. Eu não 
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gosto de confusão com ninguém, sou um cara 
da paz, mas não mexa, não. Vocês mexeram 
com uma casa de marimbondo.  

O meu candidato a presidente do 
diretório regional chama-se: Marcelino Fraga. 
Marcelino é a solução para o MDB do estado do 
Espírito Santo. Aí todo mundo vai ter voz. 
Porque, hoje, quem manda no MDB não é Lelo 
Coimbra, quem manda no MDB é Chico Donato, 
um ficha suja. Já que atrapalhou: ficha suja. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Passamos para o próximo... 
 Tivemos aqui nas Lideranças Partidárias a 
fala do Dr. Emílio Mameri, e ele seria o primeiro 
orador inscrito, mas declinou. O Luciano 
Machado também não está respondendo; José 
Esmeraldo acabou de falar; eu estou presidindo 
a sessão e não tenho como falar agora, também 
nem posso; o Delegado Lorenzo Pazolini 
também não está respondendo; Sergio Majeski 
também não responde; Janete de Sá também 
não está respondendo. Passamos, agora, para o 
Doutor Hércules Silveira. 
 São onze horas, dois minutos, aqui na 
Assembleia Legislativa.  
 Doutor Hércules acabou de declinar. 
Não, não, de jeito nenhum, né? 
 Estamos com vinte e oito graus na capital 
do Espírito Santo. 
 Muito obrigado, sempre, às pessoas que 
estão na galeria. 
 Doutor Hércules está chegando ao seu 
local, ao púlpito, para falar. 
 Obrigado pela audiência! 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente e querido amigo Torino 
Marques, meus colegas deputados e deputadas, 
nosso telespectador da TV Assembleia, o nosso 
abraço. Venho dizer da satisfação de, mais uma 
vez, estar aqui na tribuna defendendo o nosso 
povo do Espírito Santo. 
 Infelizmente, hoje, não ouvi nada, até 
agora, com relação ao acidente que, na verdade, 
não foi acidente, na Terceira Ponte. Duas horas 
da manhã, me parece, salvo melhor juízo ou 
melhores investigações, duas pessoas, cada uma 
em um carro de luxo, fazendo um racha, na 
Terceira Ponte, atropelaram um casal de 
motociclistas, os dois vindo a falecer no local. 
Uma morte violenta e que, infelizmente, o 
Poder Público tem que mudar essa condição.  

 Já apresentei, pela quinta vez, na nossa 
Casa de Leis, um projeto de lei cujo número 
deste ano é 36/2019, que determina a 
realização de exame toxicológico e de 
alcoolemia em todos envolvidos em acidente 
de trânsito. Está na Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Ao apresentar o projeto que determina 
a realização de exames toxicológicos e de 
alcoolemia em todos os envolvidos em 
acidentes de trânsito no estado, nosso objetivo 
foi incluir, no bojo do atendimento médico, os 
pacientes envolvidos em acidentes de trânsito à 
retirada de uma amostra de sangue para a 
realização do exame de alcoolemia, ficando o 
material coletado arquivado no DML, ou seja, no 
Departamento Médico Legal, garantindo-se a 
possibilidade de realização do exame a 
posteriori, nos casos de determinação judicial. 

Assim, apenas e tão somente nos casos 
de autorização judicial, a análise científica do 
material previamente coletado poderia ser feito, 
auxiliando aos órgãos de segurança na produção 
de provas e na condenação dos culpados, os 
quais são verdadeiros assassinos na condução 
de veículos. 

Com isso, não haveria possibilidade da 
perda da oportunidade de produção da prova, 
acabando com a dúvida de que o motorista, ou 
mesmo a vítima, estaria ou não sob o efeito de 
álcool ou de outra substância psicoativa no 
momento da ocorrência do acidente. A proposta 
em comento visa alterar a situação fática 
existente, já que atualmente, quando é 
autorizada judicialmente a coleta do material, a 
eventual substância, ela, não tem mais a prova 
do momento. 

Então, o que está acontecendo? É 
preciso que tenhamos essa condição de coletar 
o material, quando esse paciente, quando essa 
vítima, ou qualquer envolvido em acidente de 
trânsito chega ao hospital. Então, que seja 
coletado esse sangue e seja enviado ao IML para 
fazer, naturalmente, o exame de alcoolemia ou 
de qualquer substância psicoativa, porque não 
podemos continuar assistindo essa matança no 
trânsito, igual a esses que recusaram, agora, a 
usar o bafômetro, por quê? Certamente 
estavam embriagados. 

Na mesma linha das propostas 
anteriores, a proposição em comento, também 
é resultante de estudos do doutor Fabiano 
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Contarato, apaixonado e dedicado delegado à 
época, hoje senador da República, razão pela 
qual entendemos que a mesma deve ser 
aprovada, em homenagem à preservação da 
vida humana, com a punição dos culpados, dos 
autores de delitos de trânsito. 

Então, na verdade, o que queremos? 
Queremos que esses acidentados - quer sejam 
motoristas, acompanhantes, atropelados -, em 
qualquer tipo de acidente, tenham coletado o 
seu sangue, a ser encaminhado ao IML para que 
seja examinado, e que fique arquivado...  

 
O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 

Um aparte, Doutor Hércules, por favor. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Se o 

juiz precisar desta prova para a instrução do 
processo, que seja autorizado. Só com 
autorização judicial, portanto. 

Com a palavra, então, o nosso querido 
Danilo Bahiense. 

 
O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 

Doutor Hércules, gostaria de parabenizar a 
colocação de V. Ex.ª e informar que em cem por 
cento das vítimas fatais envolvidas em acidentes 
de trânsito é coletado o material pelo 
Departamento Médico Legal. Inclusive, segundo 
estatísticas, entre vinte a trinta por cento dá 
positivo para álcool ou outro tipo de drogas. 

Gostaria de fazer um registro, Doutor 
Hércules. Há algum tempo ocorreu um acidente 
na Barra do Jucu, perto daquele SOS, perto de 
um posto de gasolina, um pouco antes da Ponta 
da Fruta, quando um veículo que ia sentido 
Guarapari atravessou a pista e atingiu o rabecão 
da Polícia Civil. Morreram algumas pessoas - 
três daquele veículo e um ciclista -; e feriu ainda 
dois servidores nossos que estavam no rabecão. 

Naquele caso específico - a vítima que 
causou o acidente era um ciclista, que estava 
atravessando a pista, completamente 
alcoolizado e empurrando a bicicleta - deu 
positivo para álcool e cocaína. Então, para o 
senhor ver que grande parte das pessoas que 
provocam acidentes de trânsito está, aí, 
obviamente, ou alcoolizada ou sob o efeito de 
outro tipo de entorpecente. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Muito obrigado pelo aparte, pelo 

esclarecimento. Naturalmente, enriquece a 
nossa proposição. 

Pela quinta vez nós apresentamos esse 
projeto e ele está na Comissão de Justiça. 
Esperamos, naturalmente, sua aprovação. 

Quero aproveitar a oportunidade, tenho 
mais alguns minutos, para falar novamente, 
fazer esse convite, sobre o 7.º Congresso 
Médico e Jurídico, que vai ocorrer nos dias 16, 
17 e 18 de setembro, no Centro de Convenções 
de Vitória, ocasião em que teremos a presença 
do doutor Pedro Gebran Neto e de diversas 
autoridades, assim como o doutor Arnaldo 
Hossepian Junior, do Conselho Nacional de 
Justiça, que vem falar sobre a questão da 
judicialização da saúde, que tem, naturalmente, 
desorganizado os orçamentos municipais e 
também os estaduais. O cidadão tem que 
recorrer à Justiça de um direito que ele tem. Ou 
seja, a Constituição de 88 escreveu o seguinte, 
muito bem escrito por sinal, que naturalmente 
foi promulgada pelo meu parente, meu tio, 
Ulysses Guimarães. 

Para quem não sabe, Ulysses Guimarães, 
o nome dele é Ulysses Silveira Guimarães. 
Então, é meu tio. Ulysses Silveira Guimarães. 
Pode consultar o Google que você vai ver. 
Ulysses, da cidade de Rio Claro, hoje é um 
município, quando ele nasceu ainda não era o 
município de Rio Claro, mas era daquela 
redondeza de Rio Claro, onde estarei em julho 
fazendo um levantamento com o prefeito 
Juninho, daquela cidade. Não é Juninho de 
Cariacica não, é de Rio Claro. Sobre o sistema de 
saúde da atenção primária, que é um dos 
melhores do Brasil, que tem lá. Eu queria trazer 
esse sistema para Vila Velha, mostrei a 
eficiência desse projeto de Carreta da Saúde, 
mas infelizmente o prefeito Max Filho não quis 
abraçar esse projeto. É o sistema mais moderno 
que tem no Brasil. Você, ao invés de construir 
um ambulatório, uma unidade de saúde, que 
leva às vezes dois anos para fazer e é estático, 
fica naquele lugar, você vai levar o consultório lá 
ao bairro. Esse é o nosso projeto. 

Assim como nosso projeto também, 
Capitão Assumção, de transporte, a gente sabe 
que tem alguns entraves porque existem alguns 
interesses econômicos que não olham pela 
população, é o seguinte, o transporte 
ferroviário. Saindo de Viana, utilizando os trilhos 
da antiga Rede Ferroviária Federal, ou seja, 
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antiga Leopoldina, saindo de Viana, passando 
por Cariacica, e os trilhos passam do lado do 
Terminal de Campo Grande, chegando até a 
estação de Argolas. Já conversei com o prefeito 
Luciano Rezende, já conversei com o prefeito 
Gilson Daniel, já conversei com o Juninho, falta 
acertar com o prefeito Max Filho para que a 
gente possa fazer uma reunião nesse sentido.  

Por quê? É muito barato o transporte 
ferroviário. É o segundo transporte mais barato 
do mundo. O primeiro é o naval e o segundo é o 
ferroviário. Mas infelizmente o transporte 
ferroviário está totalmente sucateado neste 
país. Mas nós podemos utilizar os trilhos saindo 
de Viana, chegando até Paul, Argolas, e de 
Argolas atravessar o mar pela lancha, o 
aquaviário, que também tem outros interesses 
atrapalhando o transporte aquaviário.  

Obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O Doutor Hércules falou que tem 
parentesco com o Ulysses Guimarães. Não é, 
Doutor Hércules? É tio. Eu estava olhando para 
o senhor, focando bem, e o senhor lembra um 
pouco mesmo o Ulysses Guimarães. O cabelo é 
bem parecido. 

Agora, deputado Vandinho Leite. (Pausa) 
Não respondendo, deputado Capitão 

Assumção, com a sua túnica. Sempre muito 
elegante, Capitão Assumção. Uma excelente 
manhã de quarta-feira para V. Ex.ª. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, nobre deputado Torino 
Marques, deputado Danilo Bahiense, deputado 
Hércules, todos que nos assistem pela TV 
Assembleia, através também do Facebook, 
aqueles que nos acompanham das galerias, 
nossos colaboradores que fazem a Assembleia 
Legislativa caminhar, também parabenizo os 
nossos colaboradores!  

Senhor presidente, eu creio que é muito 
importante voltar a esse tema. E a gente precisa 
usar esse espaço aqui, que é ao vivo, para falar 
para os nossos telespectadores, já que a 
extrema imprensa insiste em desvirtuar e até 
assassinar a língua portuguesa semanticamente 
falando. A diferença é abissal entre corte e 
contingenciamento. A diferença é dantesca. E, 
aí, a extrema imprensa vem dizer que o ministro 
da Educação vai literalmente cortar trinta por 

cento... Vai cortar - isso é a extrema imprensa 
que está falando - das verbas da educação, 
quando, na verdade, é um contingenciamento, 
coisa que já foi verificada no passado por 
gestões que necessitaram fazer isso, porque não 
tinham dinheiro em caixa. Então, contingenciou-
se um certo valor. E, no caso agora do Governo 
Bolsonaro, o ministro da Educação fez um 
contingenciamento da ordem de 3 a 3,4, 3,5%. 
 Pela forma que está sendo gasto esse 
dinheiro, vou explicar, porque não é 
investimento, tinha que realmente cortar, não é 
contingenciar não. Porque brincar com dinheiro 
público... Eu vou explicar para os senhores e 
para as senhoras aonde está indo o dinheiro do 
contribuinte para fazer esse tipo de trabalho 
aqui, essa panaceia que estão fazendo com 
recurso público. 
 Primeiro alguns dados que a gente tem 
que explicar aqui para o cidadão, que talvez já 
tenha conhecimento, já que nós já estamos 
livres daquela caixinha chamada televisão.  
 Não vou falar dos canais de televisão 
não. Nós temos outras formas de formar a 
nossa opinião, principalmente através da 
internet, Facebook, Instagram, Whatsapp. As 
notícias chegam rápido para nós. Nós temos 
hoje um poder muito rápido de trabalhar a 
nossa opinião.  Trinta e cinco por cento 
dos jovens acima de quatorze anos não têm 
ensino fundamental. Essa enganação que foi 
dita no passado de que era para empurrar o 
aluno para frente, isso se tornou para nós, 
brasileiros, uma grande dificuldade. Estamos 
hoje numa nação de analfabetos funcionais. 
Cinquenta e dois por cento não possuem ensino 
médio, e oitenta e três por cento acima de vinte 
e quatro anos não conseguem atingir o nível 
superior. 
 E aqui vou dar um retrato, senhor 
presidente, um negócio assim que parece 
cômico, mas a situação é triste, uma das muitas 
teses e dissertações de mestrados e doutorados, 
do que está sendo construído Brasil afora com o 
dinheiro do contribuinte. Olha só a relevância 
dos projetos que vão mudar a vida do brasileiro. 
O brasileiro vai viver o mesmo desenvolvimento 
que tem lá em Israel e lá nos Estados Unidos, 
sem falar de outras nações superdesenvolvidas. 
Esse primeiro tratado aqui vai mudar a mente 
do brasileiro, o brasileiro vai se tornar 
altamente capacitado para poder ir para o 
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mercado de trabalho e ficar independente 
financeiramente e curtir férias em qualquer país 
da Europa, nos Estados Unidos, onde quiser.  

Olha só que tratado foi feito aqui, senhor 
presidente, com o dinheiro do contribuinte. É 
um curso de mestrado em Antropologia da 
Universidade Federal da Bahia. Fazer banheirão: 
as dinâmicas das interações homoeróticas na 
Estação da Lapa e adjacências. Olha só o trecho 
de dissertação desse mestrado: 
 

Percebo que, para além de um 
simples terminal comum 
sanitário, a Estação da Lapa é 
ressignificada como espaço de 
práticas sexuais de desejos 
dissidentes, na direção de 
interesses tão diversificados 
quantos são os sujeitos que 
interagem na cena e que só são 
reunidos aqui pelo traço em 
comum dos desejos, 
diversificadamente, homo-
orientados. 

 

Aí é brincadeira! Gastar dinheiro com 
essa palhaçada aqui! Isso aqui não é 
investimento não, gente. Isso aqui não é 
investimento! É um achincalhe com o dinheiro 
público! É brincadeira usar dinheiro público para 
fazer uma palhaçada dessa. Está engando a 
quem? O rei está nu.  

O ministro não fez a coisa certa, não tem 
que contingenciar não, tem que cortar mesmo 
porque gastar dinheiro público com uma 
palhaçada dessa aqui?! 

Olha outro exemplo aqui, senhoras e 
senhores: Mulheres perigosas: uma análise da 
categoria periguete. Nossa, agora o Brasil vai 
formar uma multidão de trabalhadores top de 
linha e vai lançar no mercado de trabalho para 
exportação. Israel e Estados Unidos são pouco 
porque o nosso mercado de trabalho vai ficar 
excelente.  

Mulheres perigosas: uma análise da 
categoria periguete. E tem a pequena explicação 
desse importante trabalho: A periguete 
representa primeiramente uma mulher que não 
se adequa às normas de conduta feminina - ela 
expressa sua sexualidade e seu desejo, sua 
liberdade e seu poder.  

Mestrado em Sociologia!  Pelo amor de 
Deus! Senhoras e senhores que nos assistem, é 

o dinheiro seu que está indo para ralo. Isso é 
uma vergonha nacional produzir um achincalhe 
desse aqui. Estão enganando aí! Estão 
enganando os brasileiros. Aposto que você que 
é pai e mãe que está levando sua filha lá para a 
escola, para a Universidade Federal não sabe 
que está acontecendo essa palhaçada aqui.  

E tem mais exemplos aqui. Isso é sério, 
pessoal. Busca na internet. A Zuadinha é tá, tá, 
tá, tá: Representação sobre a sexualidade de um 
corpo feminino negro. É um curso de mestrado 
em Ciências Sociais. Tem esse tema, é só buscar 
na internet.  
Aí tem um trecho lá da explicação desse 
importante trabalho que vai mudar a vida do 
brasileiro e vai formar muitos brasileiros jovens 
para o mercado de trabalho: Embora aproxime-
se do pagofunk, tanto pelas letras sexualizadas 
como pelas coreografias, o pagode de elite, 
ainda que apresente letras menos sexualizadas, 
tem um estilo mais voltado para a suingueira - 
que o aproxima do pagodão.  
  Mestrado em Ciências Sociais. Isso aí é o 
dinheiro do contribuinte indo pelo ralo. Olha o 
que o ministro da Educação quer fazer! Quer 
fazer uma revolução, porque nós estamos sendo 
enganados!  

Tem mais loucura aqui. Isto aqui é uma 

insanidade: Erótica dos signos (...) Ah, essa 
aqui é impagável, senhor presidente. É um 
trabalho do curso de mestrado em Linguística: 
Erótica dos signos nos aplicativos de pegação.  
Essa aí é fenomenal! Essa aí é para o brasileiro 
se formar e já, como nós capixabas dizemos, 
pocar no mercado de trabalho. Erótica dos 
signos nos aplicativos de pegação - processos 
multissemioticos em performance intimo 
espetaculares de si.  

 É o famigerado sambarilove para 
enganar o besta. É uma loucura! E tem 
explicação. Ah, bem, tem explicação, senhor 
presidente! Erótica dos signos denota a 
emergência de romper a divisão cartesiana (...) 
A Sociologia sempre inventa esses termos aqui 
para enganar o cidadão. (...) entre mente e 
corpo e considerar o componente erótico da 
pesquisa para fazer ciência com corpo e alma.   

Aí quando aquela pessoa vai usar o 
aplicativo de pegação lá, ele tem essa explicação 
para poder se embasar, né? (...) e também ajude 
a sexualidade típica dos aplicativos (...) Agora o 
aplicativo tem sexualidade. (...) ajude a 
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sexualidade típica dos aplicativos de pegação e 
evidencia o cuidado com a imagem de si. (...) a 
pornificação de si como arena de embate 
político, a necessidade de uma metodologia que 
considere o corpo do pesquisador na pesquisa. 
Até o pesquisador entra também, ele deixa de 
ser sujeito para ser objeto da pesquisa que ele 
está provocando. 
 Então, tem muitos. Aqui tem diversos 
tratados de maluquice que o brasileiro está 
pagando para esses tontos formar nesses cursos 
sambarilove que não vão dar retorno nenhum, 
não vão colocar o brasileiro no mercado de 
trabalho.  

Então, para finalizar, senhor presidente, 
a extrema imprensa não quer fazer com que o 
Brasil entre nos trilhos... 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Mais dois minutos para V. Ex.ª. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Eu 

vou concluir, senhor presidente. Obrigado, 
presidente. Não é corte. Parem de brincar com 
coisa seria. É contingenciamento! O Brasil 
precisa equilibrar suas contas. A reforma da 
Previdência é algo vital. Aqueles que estão lá no 
topo vão ser alcançados e o trabalhador vai ser 
beneficiado.  

Essa verdade não é apresentada nas 
notícias diárias e isso seria relevante para o 
povo. É por isso que está acontecendo esse 
contingenciamento e é um contingenciamento 
serio. Eu não sou presidente da República, não. 
Se eu fosse, mandava cortar porque essa 
brincadeira aqui, esse achincalhe com o dinheiro 
público não pode acontecer. Alunos de 
graduação, pós-graduação, mestrado e 
doutorado, para escrever uma palhaçada dessa, 
queimando dinheiro do contribuinte? Isso aqui é 
o maior achincalhe com o dinheiro público. Isso 
não pode acontecer. 

E nós vimos professores que foram 
conduzidos para esse movimento vermelho. Nós 
não vimos uma única bandeira brasileira 
levantada nessa manifestação. É legítima? Ok. 
Não estou questionando essa questão de 
legitimidade, não, do movimento, mas foi um 
movimento para poder levantar a questão do 
Lula Livre. 

Lula Livre? O cara já foi condenado em 
todas as instâncias e já passou essa fase. Deixa 

cumprir a pena dele lá. Vamos torcer pelo 
Brasil! Pragmatismo, não importa quem está no 
poder, não! Importa é que a nossa nação está 
padecendo. Sem essa reforma previdenciária 
nós não vamos ter o socorro da Europa, não. A 
Grécia teve o socorro da Europa, mas nós vamos 
socorrer a quem? Nós necessitamos dessa 
reforma.  

Então, é por isso que aconteceu esse 
contingenciamento. É por isso que as Forças 
Armadas tiveram contingenciamento muito 
maior. Realmente lá o índice confere, mas não 
foi apregoado aqui. E o movimento foi um 
movimento que levantou outras bandeiras e 
não o movimento para reforçar a educação 
brasileira.  

Eu parabenizo, senhor presidente - e nós 
temos vídeos mostrando isso - diversos 
professores que mantiveram seus alunos em 
sala de aula, e isso a extrema imprensa não 
divulgou. Diversos professores mantiveram os 
alunos em sala de aula com o compromisso de 
professor. Não é educador, não. Até o nome de 
professor a esquerda modificou. O que nós 
tivemos na infância, que foi professores, hoje 
são obrigados a serem chamados de 
educadores. Quem educa é pai! Professor é 
totalmente diferente de educador.  

Muito obrigado, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Obrigado a V. Ex.ª pelas palavras.  
Agora com a palavra o deputado Rafael 

Favatto. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, pela ordem ! Enquanto o Dr. Rafael 
caminha para a tribuna, eu gostaria de fazer um 
convite especialmente ao deputado Rafael 
Favatto, deputado Danilo Bahiense, de Vila 
Velha, e não só aos deputados de Vila Velha, 
mas a todos... 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Se tiver bolinho e docinho eu vou nessa 
festa. É convite. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Não. 

É aqui. Aqui não tem. Eu só tomo água aqui, 
água que eu compro. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - E banana. 
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O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - É o 
seguinte: dia 06, quinta-feira, faremos aqui uma 
audiência pública com a Frente Parlamentar em 
Defesa dos Rios Jucu e Santa Maria, da qual sou 
presidente, para discutir a questão da enchente 
no estado, especialmente na Grande Vitória. 

Faremos uma apresentação. Beto Pêgo e 
Eduardo Pignaton deverão fazer algumas 
apresentações. Vamos convidar o Governo do 
Estado, a Comissão de Meio Ambiente, e vamos 
convidar, Dr. Rafael... Não faremos no dia 05 
porque é Dia do Meio Ambiente, então, não 
quisemos atropelar os eventos que o Governo 
vai fazer. Então, vamos fazer dia 06. E o Governo 
também está convidado para vir aqui para 
ajudar Vila Velha, Cariacica, Serra, enfim, ajudar 
todos que estão sofrendo neste momento. 
 Tem algumas pessoas aproveitando 
politicamente deste momento lamentável, 
especialmente em Vila Velha. Em vez de ficar do 
lado da população, está do lado dele, fazendo 
campanha política. Isso é muito ruim.  

Este é um momento de solidariedade, de 
olhar àquele que não tem mais seu colchão para 
deitar, para dormir, não tem mais o feijão e o 
arroz para cozinhar na sua casa, porque a 
enchente levou tudo, e aproveitando desse 
momento dessas pessoas muito ruim. 
 Nós queremos discutir um projeto para o 
Espírito Santo, especialmente para a Grande 
Vitória, que tem sofrido mais com relação às 
enchentes. Nada de politicagem! Nós 
precisamos de uma política de saneamento, 
naturalmente, para diminuir o sofrimento desse 
povo. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - E nós fomos eleitos para representar o 
povo e nós temos que estar do lado da 
população. Palavras muito excelentes. E eu vou 
participar, também. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Muito obrigado! Obrigado, Dr. Rafael. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Obrigado, deputado Hércules, 
sempre com embates positivos na Assembleia; 
nosso presidente em exercício, Torino; Delegado 
Danilo Bahiense e Capitão Assumção, que estão 
aqui presentes. Dos deputados presentes, cinco, 
quatro são de Vila Velha, aqui, hoje, a maioria. 
Então, a gente está aqui. 

 Hoje, eu subo à tribuna para dar 
parabéns ao município de Vila Velha que, 
amanhã, completa quatrocentos e oitenta e 
quatro anos de existência. É uma data muito 
importante. São quatrocentos e oitenta e quatro 
e, apesar de ser um dos municípios mais velhos 
do nosso país, ainda enfrenta muitos desafios 
do dia a dia e ainda as intercorrências que 
acontecem, às vezes, como aconteceu agora 
com a chuva, que foi intensa, mas que deixou 
muito prejuízo para as famílias atingidas no 
município de Vila Velha.  
 O deputado Doutor Hércules falou que, 
no dia 6, tem esse debate no Rio Jucu, na Bacia 
do Rio Jucu. No Governo passado, o governador 
Paulo Hartung, muito sensível às barragens, 
teve a ideia, junto com a equipe, de colocar a 
barragem ali entre o município de Vila Velha, 
Domingos Martins, Viana, naquela região ali. Vai 
resolver um pouco, minimizar um pouco essa 
questão também das chuvas, onde essa 
barragem pode absorver um pouco das chuvas 

que vêm das regiões montanhosas. Mas 
quando choveu desta vez, choveu 
especificamente no município de Vila Velha. E 
esses especificamente duzentos e cinquenta 
milímetros de chuva, vinte e cinco 
centímetros de chuva linear no município de 
Vila Velha, causam muito transtorno.  

Então, nós precisamos unir, realmente, 
as autoridades, unir as cabeças pensantes do 
nosso estado e programar o futuro de nossa 
cidade. 

É verdade que Vila Velha é construída 
abaixo do nível do mar, tem uma maior 
possibilidade pelas formações das bacias dos 
rios - são cinco -, e ali essas bacias, realmente, 
tendem a escoar menos, em virtude das 
construções, mas nós precisamos de uma união 
para achar uma solução, pelo menos, minimizar. 

Antigamente, chovia e escoava mais 
rápido.  A gente tem que escoar essa água mais 
rápido; alguma maneira através das bombas, 
que já ajudam, mas uma maneira mais 
específica para ajudar o município. 

São quatrocentos e oitenta e quatro 
anos. Este ano, nós vamos falar, 
especificamente, das enchentes, mas não é só 
isso o município de Vila Velha. O município de 
Vila Velha tem cinquenta e três por cento de 
área rural, ainda um município em que a 
metade da sua extensão territorial é rural e 
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precisa de muita atenção. As estradas rurais do 
nosso município precisam de atenção. Quem 

está no campo no município de Vila Velha 
também precisa de atenção. 

E o município de Vila Velha, pela sua 
extensão territorial, pela sua beleza turística, 
pela sua peculiaridade, pela sua gastronomia, 
pelo seu Convento da Penha, pela sua fábrica de 
Chocolates Garoto, pela Barra do Jucu, pela 
Ponta da Fruta, pelo Xuri, pelo Rico Caipira, que 
está lá na parte rural, pelos empreendimentos 

imobiliários do município de Vila Velha, pelo seu 
povo que está ali. Esse é o município de Vila 
Velha. 

 Então, o município de Vila Velha 
precisa, realmente, de atenção. Não precisa de 
mais um presídio no centro de Vila Velha, na 

região da Glória, não precisa de um presídio lá. 
Vila Velha precisa de atenção. Vila Velha 
precisa chegar à sua plenitude do esgoto 
sanitário. Vila Velha tem cinquenta por cento, 
em média, quarenta e sete a cinquenta e três 
por cento, de drenagem sanitária. Nós 
precisamos chegar a cem por cento. Nós 
precisamos limpar as nossas praias, os nossos 
mananciais, os nossos canais, o nosso 
manguezal. Vila Velha precisa de atenção. São 
quatrocentos e oitenta e quatro anos, mas Vila 
Velha precisa de atenção. 
 Hoje, como morador de Vila Velha, e 
com muito orgulho de estar naquela cidade, 
pois eu escolhi viver ali - nasci na cidade de Vila 

Velha, mas escolhi permanecer no município 
de Vila Velha, constituir família no município de 
Vila Velha -, quero um município cada vez 
melhor. O povo de Vila Velha, Vila Velha se 
desenvolve pelo seu povo, que é muito 
aguerrido, muito guerreiro, trabalhador. Por isso 
o município de Vila Velha se desenvolve. 

 Hoje, o município de Vila Velha tem a 
maior capacidade de compra do estado do 
Espírito Santo. São poucos os estados onde o 
município que não é a capital tem um poder 
aquisitivo maior do que a capital. Aqui, no 
nosso estado, o poder do município de Vila 
Velha de compra é maior do que o de Vitória. O 
de Serra é maior do que o de Vitoria. Vitória é o 
terceiro colocado seguido por Cariacica. Então, é 
Vila Velha, Serra, Vitória e Cariacica em poder 
de compra, em matéria veiculada recentemente 
nos grandes jornais de circulação do nosso 
estado.  

 Os investidores do município de Vila 
Velha travam uma batalha diária para poder 
investir na cidade de Vila Velha, tanto a nível 
municipal, quanto a nível estadual. Então, a 
desburocratização dos setores públicos é 
importante para que a classe empresarial possa 
investir na nossa cidade. Todo mundo tem 
falado que a crise, deputado Torino, tem 
passado, mas você anda em qualquer lugar do 
município de Vila Velha e você encontra lá a 
placa aluga-se, vende, aluga, vende, aluga, 
vende. Nós não voltamos a acreditar ainda no 
mercado econômico, e isso precisa mudar, mas 
mudar como? Acabei de falar, mudar no 
acolhimento dessas pessoas que querem 
investir na cidade de Vila Velha. 
 São quatrocentos e oitenta e quatro 
anos, mas a nossa legislação que faz atrair as 
pessoas para investir no município de Vila Velha 
ainda é arcaica, precisa mudar, precisa discutir, 
atrair mais investimentos para aquele 
município, gerar mais emprego e renda no 
município de Vila Velha. Aí sim vai despertar nas 
pessoas, nos empresários, o interesse de alugar 
esses pontos, de gerar emprego e gerar renda 
no município de Vila Velha, e o grande 
favorecimento da classe política é retirar essas 
cangalhas que são colocadas em quem quer 
investir em seu município, não só em Vila Velha, 

em Vitória, Serra, Cariacica. É importante 
investir e, para isso, essas micro e pequenas 
empresas precisam ter uma aceitação maior 
do poder público.  

Hoje, um empresário vai à prefeitura e 
ele se sente como se fosse um inimigo da 
administração, e não como um parceiro. Nós 
precisamos quebrar essa animosidade de 
empresários e do poder público. O poder 
público tem que ser parceiro da classe que 
quer investir no município, com respeito, com 
sabedoria.  

Mas, às vezes, até a Vigilância Sanitária, 
para você retirar um alvará municipal, para você 
fazer um investimento, para você fazer uma 
obra no município, para você fazer um 
empreendimento imobiliário no município é 
muito difícil. E o empresariado pensa duas, três, 
quatro, cinco vezes até decidir investir em 
determinado local no seu município.  

E é importante essa discussão. A 
discussão de que você tem que quebrar essas 
barreiras e deixar ali uma marca, uma marca 
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real de empreendedorismo da parte do poder 
municipal, que vai facilitar. Facilitar, mas não 
facilitar de qualquer maneira. Não é burlar as 
leis, não é passar em cima de questões 
ambientais. Mas é, realmente, facilitar a vida do 
investidor que quer gerar emprego e renda.  
 Hoje, o país precisa gerar emprego e 
renda para voltar a crescer, e essa tem que ser 
uma visão da classe política, tem que estar 
presente nas discussões do dia a dia da política 
capixaba, para que o nosso estado possa, 
realmente, voltar a crescer.  

Nós estamos aqui discutindo, nesta Casa 
de Leis, a criação de um fundo soberano, que 
tem muito dinheiro a ser investido, mas é um 
fundo que tem fim. O fim é quando acabar a 
exploração do petróleo e gás. É um fim. Não 
tem como explorar o petróleo e gás além dos 
oitenta anos previstos. Então, nós temos oitenta 
anos que esse fundo vai ser feito. Vila Velha tem 
quatrocentos e oitenta e quatro anos. E os 
outros quatrocentos e quatro anos para frente, 
depois do fundo, depois da exploração do 
petróleo? Vai continuar nesta mesma visão 
míope, nesta mesma visão pequena, que não 
consegue enxergar além do seu passo? Então, 
este é o momento da discussão, da geração de 
emprego e renda além dessa visão míope desse 
fundo, além da visão equivocada deste 
momento particular de determinadas questões 
provincianas, digamos assim.  

O crescimento do estado Espírito Santo 
vai ocorrer investindo em suas pessoas, vai 
ocorre investindo na formação dos seus 
profissionais, vai ocorrer investindo no cidadão, 
vai ocorrer no investimento na educação, vai 
ocorrer no investimento na saúde, vai ocorrer 
no investimento da desburocratização de novos 
investimentos. Assim o estado vai crescer.  

O fundo é importante? É extremamente 

importante. É bom para o estado do Espírito 
Santo? É muito bom para o estado do Espírito 
Santo. Com regras claras, com regras 
transparentes, sabendo que ele é um bem 
finito, que tem fim, que ele é um bem 
momentâneo que tem que ser utilizado com 
inteligência por parte dos governantes. Então, 
este é o momento da discussão.  

E é aí que eu parabenizo o município de 
Vila Velha, que vai fazer, amanhã, quatrocentos 
e oitenta e quatro anos e possibilitou essa 
discussão no dia de hoje, aqui no plenário, para 

que, realmente, a gente possa pensar no 
município de Vila Velha e pensar no estado do 
Espírito Santo. Eu quero um município melhor, 
mas quero, acima de tudo, um Estado forte e 
melhor, porque aí vai ter condição de investir, 
gerar emprego e renda nos municípios, 
aumentar o saneamento básico de todos os 
municípios, que é precário, gerar uma saúde 
melhor, com contrapartida do Estado. Não 
deixar, somente, a cargo dos municípios. É isso 
que queremos, um Estado melhor para nosso 
estado do Espírito Santo e, principalmente, para 
minha cidade de Vila Velha, não me esquecendo 
das cidades, todas do estado do Espírito Santo, 
Cariacica. 
 Cariacica tem seis por cento de 
cobertura do PSF. Seis por centos de atenção 
primária. É um absurdo! Vila Velha, 
quatrocentos e oitenta e quatro anos, tem 
dezenove por cento. Dezenove por cento de 
cobertura da atenção primária de saúde. 
Dezenove por cento de equipes do PSF, e 
dezenove por cento ainda não montadas em sua 
plenitude. Ou falta enfermeira ou falta médico 
ou falta dentista.  

Então, o que nós precisamos são 
políticas públicas de qualidade para o município 
de Vila Velha. É o que eu desejo para o nosso 
município de Vila Velha. 
 Obrigado, presidente Torino, obrigado, 
deputados presentes. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Agora, deputado Rafael Favatto, no 
início de sua fala, você disse que só tem canela-
verde aqui, mas procurei saber se o Capitão 
Assumção também é canela-verde. 
 Capitão Assumção, dá a palavra aí. O 
senhor é canela-verde, Capitão? 
 

 O Sr. Capitão Assumção - (PSL) - Canela-
verde. Passei trinta e cinco anos morando no 
Ibes, na região do Grande Ibes.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O que significa Ibes, Capitão Assumção? 
Gostaria muito de saber, tenho essa curiosidade 
muito grande. 
 
 O Sr. Capitão Assumção - (PSL) - É bom 
lembrar... 

Não sei por que V. Ex.ª está rindo aí, 
mas... 



54 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 04 de junho de 2019 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Hércules Silveira vai dizer. 
 
 O Sr. Capitão Assumção - (PSL) - É 
Instituto de Bem-Estar Social.  

Doutor Hércules vai poder falar com 
mais... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Doutor Hércules, o que significa?  
 
 O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Canela-
verde? 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Pode falar. 
 
 O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Sobre 
canela-verde tem duas versões. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Hã. 
 
 O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Quando 
os bandeirantes chegaram à Prainha de Vila 
Velha, eles chegaram com aquelas botas que 
vinham até aqui em cima, de couro, por causa 
de cobra. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Do chikungunya. Dos mosquitos 
chikungunya. 

 
 O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Não 
tinha, ainda, vacina antiofídica, que é contra 
cobra peçonhenta. Então, eles usavam aquelas 
botas e saíam daquele limo, na beira da Prainha, 
e as botas ficavam com a canela verde daquele 
limo. Isso é uma versão. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Do canela-verde. 
 
 O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Do 
canela-verde. 
 A outra versão é que os índios usavam 
um sumo de uma planta e passavam esse sumo 
da planta nas canelas, nas pernas, por causa do 
mosquito.  
 E a história do mosquito, em Vila Velha, 
é muito longa. É desde quando os portugueses 
chegaram à Prainha. Agora, a história de Vila 

Velha sobre o mosquito é tão rica, que um 
mosquito já ganhou uma eleição. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Já. Já foi prefeito. 
 

 O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 
Já foi prefeito, Doutor Hércules.  
 

 O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Como 
um mosquito não pode tomar posse, o segundo 
colocado foi Magno Pires. Então, o Magno Pires 
tomou posse como prefeito de Vila Velha. 
 Eu me lembro, nessa ocasião, não era 
vereador nem era político, mas o juiz eleitoral, 
era um amigo de Cachoeiro, me chamou para 
acompanhar apuração. E um cidadão fez uma 
coisa tão inusitada, tão inteligente. Ele pegou 
um pernilongo, Dr. Rafael, e pegou uma fitinha 
durex, transparente, e colou. No lugar da 
votação, de escrever o nome do candidato, ele 
colou um mosquito. Colou um pernilongo. 
Aquilo foi muito legal. A inteligência, a 
criatividade dessa pessoa, viu! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Mas, Doutor Hércules, o que significa 
Ibes? 
 

 O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Ibes? 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É. 
 

 O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Instituto 
de Bem-Estar do Espírito Santo, que é o 
primeiro condomínio da América Latina aqui. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Danilo Bahiense, pode falar o que 
significa Ibes? 
 

 O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 
Não posso falar. Não fica muito bem. 
 

 O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Tem 
outro  significado impublicável.  
 

 O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 
Mas não fica muito bem. 
 Gostaria de parabenizar, aí, o nosso 
deputado. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O senhor, também, é canela-verde! 
Nasceu onde? Em que lugar em Vila Velha? 
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 O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 
É, e parabenizar todos presentes. Amanhã é Dia 
da Colonização do Solo Espírito-Santense, e só 
tem canela-verde aqui.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Só tem canela-verde aqui no plenário. 
 

O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 
Eu sou de São Torquato. Torino Marques é de... 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Vila Garrido. 
 

 O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 
Vila Garrido. O  
Capitão Assumção do Ibes. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Por isso que o povo de Vila Velha é um 
povo agarrido.  
  
 O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 
Muito bom!  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ah, não, é aguerrido.  
 

 O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 
Aguerrido! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Está certo. Agarrido! 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Obrigado. Obrigado, deputado 
Torino. E eu sou de Paul. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Você é de Paul! 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - De Paul, e o Doutor Hércules é de 
Cachoeiro, né?  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ah, Doutor Hércules! Nasceu em 
Cachoeiro de Itapemirim, mas mora em Vila 
Velha há muito tempo, né? 
 

 O Sr. Capitão Assumção - (PSL) - Eu não 
acredito, Doutor Hércules! 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Mas é um canela-verde de 
coração.  

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Está certo! 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - É Vasco. A segunda cidade do 
coração do Doutor Hércules é Vila Velha, então, 
é vascaíno. 
  

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Então, tá! Muito obrigado. 

Olha, pessoal, nós chegamos ao final 
desta sessão. Quero agradecer muito aos 
funcionários da Casa. Estou vendo, ali, a 
repórter Patrícia Bravin se arrumando, 
arrumando os cabelos, porque ela vai chegar 
agora! 

Não havendo mais nada a tratar, vou 
encerrar. Não havendo a tratar nada mais, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, que será ordinária, dia 27 de 
maio de 2019, segunda-feira - dia 27 é o 
aniversário da minha esposa, Fabíola Monteiro. 
Só para lembrar também! -, às 15h, para a qual 
designo: Expediente: o que ocorrer. Ordem do 
Dia: a mesma pauta da presente sessão, exceto 
as matérias votadas na sessão de hoje. 

Está encerrada a sessão.  
Com a palavra, agora, a repórter - atenta, 

sempre, à política - Patrícia Bravin! 
 

 (Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
é a seguinte: discussão especial, 
em 3.ª sessão, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 
07/2019; discussão especial, em 
3.ª sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 12/2019; 
discussão especial, em 3.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
206/2019, 220/2019, 226/2019 e 
241/2019; discussão especial, em 
3.ª sessão, dos Projetos de 
Resolução n.os 09/2019, 24/2019, 
27/2019 e 28/2019) 

 

Encerra-se a sessão às onze horas e 
cinquenta minutos. 

 
*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
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SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
E AOS ANIMAIS, REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 
2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Boa tarde a todos. 

Agradecemos a presença dos 
representantes do Instituto Lagares, do 
município de Dores do Rio Preto, senhor 
Jeferson, presidente; a Elizete, vice-presidente; 
Ulysses, Conselho Consultivo; e a senhora 
secretária de Turismo, Dalva Ringuier. 

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta comissão e solicito ao 
secretário que faça a leitura da ata anterior.  

 
(O senhor secretário procede à 
leitura da ata da primeira 
reunião ordinária, realizada em 
13 de março de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Em discussão a ata. 
(Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, 
encerrada a discussão. 

Ata aprovada como lida. 
Solicito a leitura do Expediente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 

Ofício 028/2019 do Instituto Goiamun, 
pedindo espaço nesta comissão para o 
relato da destruição de manguezais no 
Espírito Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Em discussão. 
Como vota o deputado Danilo Bahiense? 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Favoravelmente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Favorável. 
Deputado Vandinho? 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
Acompanho. 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Acompanha, favorável 
também à fala do Instituto Goiamun. 

Próxima. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Mensagem do senhor governador de n.º 
19/2019, respondendo um 
Requerimento de Informação n.º 
58/2018 que enviamos ao Iema sobre 
suspensão de licenças de operação. 
 
Processo administrativo 1911256/2019 
da Associação Juntos SOS Espírito Santo 
Ambiental, solicitando que seja proposto 
um decreto o legislativo sustando atos 
normativos do Poder Executivo que 
resultaram no TCA 035/2018 Vale e 
036/2018 ArcelorMittal. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Providenciamos a 
juntada desses documentos da mensagem do 
requerimento da SOS. Foi encaminhada à 
Procuradoria para análise e parecer jurídico. 
Muito bem fundamentado, o parecer conclui 
que os referidos acordos possuem destinatários 
certos, o poder público e o infrator, e produzem 
efeitos concretos diretamente à adequação de 
conduta à lei, razão pela qual são insuscetíveis o 
Legislativo invadir o campo reservado à lei por 
consequência de serem sustados pelo Poder 
Legislativo estadual ou federal. Assim, eventual 
contradição entre o teor do TAC e a lei traduz 
ilegalidade. Deve ser questionado perante o 
Poder Judiciário mediante ação própria ou 
então o próprio Executivo, a quem cabe 
controlar a legalidade dos próprios atos como 
decorrência do poder de autotutela consagrado 
na súmula n.º 473 do Supremo Tribunal Federal.  

À secretaria para oficiar o requerente da 
condução de impossibilidade de apresentação 
de projetos de decreto legislativo visando a 
sustação dos termos de compromisso 
ambiental, TCA 035/2018 da Vale e 036/2018 da 
ArcelorMittal. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
Requerimento s/n da Associação Justos 
SOS Espírito Santo Ambiental, solicitando 
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urgência na votação do PLC 011/2019, 
que modifica dispositivos da Lei 
Complementar n.º 833 de 30 de agosto 
de 2016, vedando a utilização do 
superávit do Fundágua e Fundema para 
os outros fins. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - O processo está em sua 
tramitação normal, encaminhado no dia 20 de 
maio para a Comissão de Justiça, e já nos 
colocamos à disposição do autor para 
apresentar a urgência caso ele queira.  

À secretaria para oficiar o requerente do 
andamento do processo. 

Próximo. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Documento s/n da Associação Juntos 
SOS Espírito Santo Ambiental, solicitando 
resposta de itens das recomendações 
contidas no relatório da CPI do Pó Preto 
2015. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Foi protocolado no 
Sistema Digital Ales o encaminhamento do 
requerimento de informação ao Governo, 
Seama e Iema. 

À Secretaria, após resposta do Governo, 
para oficiar ao requerente.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:   
 
E-mail da Associação Juntos SOS Espírito 
Santo requerendo a inclusão da 
sociedade civil no Decreto n.º 4382R.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Foi protocolado 
também no sistema digital da Ales o 
encaminhamento de uma indicação ao Governo, 
Seama e Iema solicitando a inclusão.  

À secretaria, após a resposta do 
Governo, para oficiar ao requerente.  
 

O SR. SECRETÁRIO lê:   
 

E-mail da Juntos SOS Ambiental 
encaminhando a resposta da Vale para a 
CPI dos TCAs e sugerindo o 
comparecimento do diretor do Iema 

nesta comissão para tratar do mesmo 
assunto.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Ciente.  
O documento é encaminhado via e-mail 

e foi reencaminhado aos gabinetes dos 
membros desta comissão para ciência.  

Queria abrir um parêntese aqui também 
e convidar a senhor Alaimar Fiuza, que é diretor 
do Iema, para que possa estar aqui na Comissão 
de Meio Ambiente para prestar 
esclarecimentos, conversar o andamento do 
Iema também.  

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Voto com V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Obrigado.  
Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
Também.  
Acompanho.  
Aprovado o requerimento de nossa 

autoria para trazer Alaimar Fiuza aqui na 
comissão numa próxima data a definir 
internamente com os membros.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:   
 
E-mail da Associação de Moradores de 
Alfredo  
Chaves para explanação sobre a situação 
sanitária (esgoto a céu aberto) do distrito 
de Sagrada Família no mesmo município.  

 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - À secretaria para 
agendar o dia 05 de junho próximo e oficiar aos 
interessados.  
 

O SR. SECRETÁRIO lê:   
 
Convite da Fundação Renova para visita 
a Mariana e sugere as seguintes datas: 
30 e 31 de maio, ou 06 e 07 de junho de 
2019.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Agradecer a Renova o 
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convite e informar sobre a impossibilidade das 
agendas dos senhores deputados desta 
comissão.  

  
O SR. SECRETÁRIO lê:   
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Obrigado.  
Gostaria de deliberar outro assunto: 

convite à Vale para fazer a prestação de contas 
nesta comissão dia 12/06, próxima quarta-feira; 
seria numa quarta-feira, não na próxima, mas 
dia 12/06.   

Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Danilo Bahiense?  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Acompanho, presidente.   

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Acompanha.   
Deputado Vandinho Leite?  

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 
aprovação do convite.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Também. 

Quero fazer o convite a vocês para 
estarem aqui no dia 12 para questionar a Vale e 
ouvir a prestação de contas dela. 

Agora, estamos recebendo aqui, 
deputado Vandinho, o Instituto Lagares que é 
de Dores do Rio Preto, a Dalva Ringuier, que é 
da Secretaria de Turismo, o presidente está aqui 
também, do Instituto, e os membros Ulysses, 
Elizete, Jeferson.  

Então sejam bem-vindos a esta Casa. 
Esta é a Comissão de Meio Ambiente. Os 

deputados têm outro compromisso, mas vamos 
estar aqui para ouvi-los.  

Deputado Vandinho com a palavra.  
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Prazer, 
Dalva. Deus abençoe! É um prazer revê-los.  

Tenho realmente outra agenda. Vim para 
contribuir com o deputado Rafael com relação 
às questões do quorum.  

Sei da importância da Comissão de Meio 
Ambiente e do trabalho que vocês fazem 
lá.  
Então, Rafael, preciso ir porque tenho 

outro compromisso.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Obrigado.  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Eu também gostaria de agradecer a 
todos.  

Viemos colaborar, como suplente, com o 
Dr. Rafael. Estou com agenda lá em cima. Na 
minha sala tem, pelo menos, vinte pessoas 
neste momento e eu tenho que ir lá atendê-los.  

Muito obrigado.  
Boa tarde!  

 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Obrigado, deputado 
Danilo.  

Agora, com a palavra o nosso presidente 
do Instituto Lagares para sua explanação. Antes, 
a Dalva vai dar sua contribuição também aqui 
falando um pouquinho da Secretaria de 
Turismo, Cultura e Esporte.  

Com certeza eu já fui recepcionado lá na 
casa da Dalva, na pousada que ela tem em 
Dores, Mundo Novo. Muito boa! Fica aqui o 
convite a todos que estão nos assistindo 
também para estarem presentes no município.  

Eu recomendo a pousada da Dalva. Mas 
toda a região ali tem uma receptividade muito 
boa, muito intensa, realmente é acolhedor para 
o estado do Espírito Santo, todos ali de Minas, 
Rio, Espírito Santo que vão ali aos pés do 
Caparaó. Realmente, é um lugar belíssimo.  

Fica aqui o convite a todos para estarem 
presentes na região, em especial na pousada da 
Dalva, que é muito conhecida lá. 
 Pode falar, Dalva.  
 

 A SR.ª DALVA VIEIRA DE SOUZA 
RINGUIER - Boa tarde a todos. Boa tarde, 
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deputado Rafael Favatto. Cumprimentar aqui 
todos os presentes e dizer o seguinte: estamos 
lá como secretária de Cultura, Esporte e Turismo 
do município de Dores do Rio Preto. Estamos 
focando principalmente no turismo. O município 
hoje tem quarenta e oito empreendimentos 
turísticos entre pousadas, restaurantes, 
cafeterias, agroindústria. Estamos 
desenvolvendo lá quatro roteiros turísticos, 
roteiro de café especial, porque tem o melhor 
café do Brasil, na região da Forquilha do Rio, 
onde a fundação está implantada; roteiro de 
cicloturismo, que é de bicicleta; roteiro de 
observação de aves e o roteiro do Pico da 
Bandeira. 
 Estamos aqui até acompanhando o 
instituto, mas aproveitando a oportunidade 
para também falar de nossas potencialidades. 
Apesar de ser um município pequeno, mas a 
região é grande, são doze municípios que 
compõem a Região do Caparáo. O Espírito Santo 
tem oitenta por cento do Parque Nacional, o 
Pico da Bandeira está no estado do Espírito 
Santo, na divisa com Minas. É uma 
potencialidade muito grande. Temos lá a 
nascente de três grandes bacias hidrográficas, 
Bacia Itapemirim, Bacia do Rio Doce, temos lá a 
nascente do Rio Doce e também do Itabapuana. 
 Deputado, hoje temos, na região, essa 
potencialidade toda mais duzentas cachoeiras 

de águas cristalinas. É a grande caixa d’água do 
Sul do Espírito Santo e também de Minas e Rio 
de Janeiro, porque nós mandamos água para 
estes outros dois estados. Mas temos hoje um 
grande problema lá que se chama estrada. As 
nossas estradas estão em péssimo estado de 
condição. Então, aproveito para pedir o apoio 
da comissão para dar uma força para ver se 
sai a melhoria daquelas estradas, porque os 
turistas têm reclamado bastante.  

Nós, a prefeitura, estamos aqui 
acompanhando o instituto e apoiando no que 
for necessário. A gente agradece a oportunidade 
e parabeniza esta Comissão de Meio Ambiente. 
Eu sou do Meio Ambiente. Sempre fui do Meio 
Ambiente, me aposentei no Meio ambiente e 
continuo trabalhando. Então, estou à disposição 
também. 

Muito obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Obrigado, Dalva. 

Agora, com a palavra, o Jeferson, 
presidente. Ele fará uma exposição do trabalho, 
bem como apresentará os projetos que visam a 
contribuir com ações interligadas da produção, 
órgãos de controle público, visando à proteção, 
à preservação, à conservação e à recuperação 
dos ecossistemas, contribuindo também com a 
sustentabilidade e com o desenvolvimento. 

 
O SR. JEFERSON LAGARES - Queria 

cumprimentar todos com um boa-tarde, 
também o presidente, Dr. Rafael Favatto. 
Agradecer a oportunidade de estar aqui e 
também a seu assessor Ângelo, que tem dado 
uma força. A gente agradece muito. Estamos 
felizes por estar aqui. Gostaria de estar 
apresentando a vocês a instituição, nossos 
projetos, nossos objetivos, o que a gente 
pretende, o que a gente tem como objetivo para 
contribuir com nosso estado e também com 
nossa querida região, a Região do Caparaó. 

Gostaria de estar começando com esta 
frase, que acho uma frase muito inspiradora: o 
impossível é desculpa para o desistente, desafio 
é para vencedor. 
 

(São exibidas imagens, durante o 
pronunciamento) 

 
 Este é o Instituto Lagares. O Instituto 
Lagares já tem três anos, é uma instituição 
legalizada, temos toda a documentação. O 
instituto está localizado hoje no município de 
Dores do Rio Preto, Região do Caparaó 
capixaba. A diretoria do Instituto Lagares é 
composta por presidente, vice-presidente, 
Secretaria Executiva, Conselho Consultivo e 
Conselho Fiscal. O Instituto Lagares tem por 
missão promover o desenvolvimento e o 
turismo sustentável da Região do Caparaó, 
auxiliando no manejo e na conservação dos 
recursos naturais da Região do Caparaó, de 
forma participativa e sustentável. Promover, 
desenvolver, incentivar, coordenar, executar e 
administrar a realização de projetos que 
objetivem a implantação de novas políticas que 
visem à educação e à interpretação ambiental, 
especialmente a de defesa e preservação de 
ecossistema, em especial do desenvolvimento e 
do turismo sustentável. 
 Recursos hídricos da Região do Caparaó, 
associados ao desenvolvimento do entorno e 
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sua população. Promover estudos e pesquisas 
sobre conservação, educação, preservação do 
ecossistema e recursos hídricos, a 
biodiversidade, a conservação, o manejo e o uso 
sustentável dos recursos naturais. 
 Realizar pesquisas de natureza básica 
aplicada à tecnologia nas áreas de sua 
competência e fins. Promover a participação 
local do processo de contribuição do 
desenvolvimento sustentável da região, bem 
como proporcionar o desenvolvimento cultural, 
educacional e econômico dos habitantes, 
respeitando seus valores, costumes, credos e 
toda a liberdade de expressão na forma legal. 
Esse é o objetivo do Instituto Lagares. 
 O Instituto Lagares, no início, criou o 
programa que tem como título Fazendo o 
Futuro, em que a gente lançou a campanha 
Poupar com Borra, vou estar dando 
continuidade. Foi aí que surgiu o projeto The 
Power of Coffee, que tem como tema O Poder 
do Café. 
 A história do café é uma história muito 
impactante. Desde a descoberta do café, a 
gente viu que, o processo do café, ele sempre 
foi uma bebida de grande valor. Estudando 
sobre o café, a gente pôde perceber que nada 
se joga fora. Até o seu resíduo, que seria a borra 
do café - uma coisa que todos os brasileiros, 
todos nós, todos os dias, descartamos -, é muito 
importante. 
 

(São exibidas imagens, durante o 
pronunciamento) 

 
 Aquilo que ela estava mostrando a 
vocês, essas fotos são algumas imagens do 
processo, o ciclo do café, quando ele nasce, 
cresce, quando ele floresce, seus frutos, o 
processo de colheita, o processo de secagem, o 
processo de torra, e até o seu fim, que é onde 
ele é moído, e, por fim, o seu café. 
 O Reaproveitamento do Resíduo do Café. 
Esse é o nosso slogan da nossa campanha, 
criado dois anos atrás. No município de Dores, a 
gente iniciou essa pequena campanha, que teve 
por objetivo a arrecadação de resíduos de café. 
O nosso objetivo é a busca de parcerias, de 
apoios para a realização de promover a extração 
do biodiesel através da borra de café. Há uma 
grande preocupação no desenvolvimento de 
alternativas para a substituição de fontes de 

energias não renováveis. Em meio a essas 
alternativas de fontes de energias renováveis, 
temos os seus óleos vegetais, alguns resíduos 
agrícolas como borra de café. 
 Os avanços das tecnologias, atrelados ao 
processo desenfreado da urbanização, resultam, 
muitas vezes, na explosão não sustentável dos 
recursos naturais, e, associado a isso, está a 
falta de controle na destinação final dos 
resíduos provenientes da produção. Dessa 
forma, o reaproveitamento dos resíduos agrega 
um valor econômico para os produtos, 
subprodutos e resíduos dos processos 
produtivos, diminuindo os impactos ao meio 
ambiente, estimulando a não geração de 
resíduos, a reciclagem de matérias-primas ou 
subprodutos, evitando a geração de passivos 
ambientais. 
 Essa parte é muito importante. Como eu 
falei com vocês, o resíduo do café é um resíduo 
que, todo dia, é descartado de forma incorreta, 
e pode provocar certo impacto ambiental. A 
maioria das pessoas, às vezes, joga esse resíduo 
que vai para os encanamentos. Ele forma uma 
crosta e, com isso, causa o entupimento das 
redes de esgoto ou, muitas vezes, são 

descartados nos lixos promovendo peso a 
mais e é comprovado que, em excesso, ele 
contamina o solo devido à grande proporção 
de óleo que a borra do café contém. Ela 
contém cerca de vinte por cento de óleo, a 
borra do café depois de ser passada pelo 
processo de coagem, aquele resíduo que todo 
mundo descarta. Foi estudando, aprofundado, 
pesquisando, a gente descobriu que o resíduo 
do café é muito importante porque ele pode 
ser reutilizado de forma sustentável e ser 
transformado em biodiesel.  
 O consumo do café, no Brasil, cresceu 
cerca de cinco por cento em um ano. É o que 
aponta a nova pesquisa da Associação 
Brasileira da Indústria do Café, Abic. O Brasil 
está tomando mais café. O consumo interno 
atingiu vinte e um milhões de sacas entre 
novembro de 2017 a outubro de 2018. O 
crescimento foi de 4,8 por cento. O consumo 
per capita está em seis quilos de café cru por 
habitante ao ano e quatro quilos e oitocentos e 
vinte gramas de café torrado e moído por 
brasileiro. Resultado que mantém o Brasil como 
o segundo maior consumidor de café do mundo. 
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Também estava pesquisando a 
quantidade de resíduo que todos os dias são 
descartados no Brasil. Hoje, somente as 
empresas produzem cerca de trinta e três mil 
toneladas de resíduos de café ao dia. Esses 
resíduos, todos os dias, estão sendo descartados 
no meio ambiente sem nenhuma preocupação, 
sem nenhuma alternativa correta. 
 Então, a intenção do Instituto Lagares é 
promover esse projeto, a gente trabalhar essa 
questão do resíduo do café, fazer a arrecadação 
desse resíduo e a gente promover um ambiente, 
uma estrutura física onde a gente possa estar 
transformando todo esse material em biodiesel, 
e esse biodiesel ser usado nos veículos que são 
movidos através do biodiesel. 
 Aí tem alguns assuntos também que 
falam:  
 

Cientistas da Universidade de 
Nevada, nos Estados Unidos, 
comprovaram que a borra do café 
é tão eficiente quanto a soja para 
produzir biocombustível. A borra 
contém aproximadamente de 
11% a 20% de óleo, que poderia 
ser convertido em biodiesel. 
 

Essa daí é uma pesquisa feita em 2010 e 
ficou comprovado que esse resíduo é muito 
bom para produzir o biodiesel. Então, essa é a 
nossa intenção, trabalhar esse resíduo, evitar 
que esse resíduo seja descartado no meio 
ambiente, evitar que ele prejudique e trazê-lo 
para benefício da população e também como 
uma forma de sustentabilidade. O nosso 
objetivo seria começar pelo nosso estado, o 
Espírito Santo ser um exemplo de manejo de 
sustentabilidade e promover esse projeto. 

Aqui tem os processos, como é feita a 
extração. Primeiro, a gente tem o óleo sem ser 
purificado. No segundo passo, a gente tem já o 
óleo, o biodiesel extraído. O que sobra do 
primeiro é o que se chama de aroma, que passa 
pelo processo onde é retirado o aroma que 
pode ser usado pelas empresas de alimentos, e 
o que sobra de tudo isso, depois que óleo é 
extraído, depois que o aroma é retirado, é o que 
a gente chama de torta de café, porque ele não 
tem mais cheiro, não tem mais gosto, não tem 
mais óleo. Detalhe, esse restante, depois que é 
extraído o biodiesel, ele pode ser usado para ser 

feito carvão ativo. Esse carvão pode ser usado 
em caldeiras, pode ser usado em lareiras, pode 
ser usado em churrasqueiras. Então, o resíduo 
do café é totalmente reaproveitado. Se a gente 
observar bem, não se perde nada.  

Os processos de extração dos óleos 
vegetais são realizados por processos físicos, 
químicos, com uso de solventes. É um processo 
físico de extração sólido-líquido onde ocorre a 
transferência de soluto óleo da matriz sólida 
para o solvente. Os solventes apolares são os 
que têm maior afinidade com a fração lipídica. 
Os solventes convencionais mais utilizados são o 
éter de petróleo e o hexano. Os alternativos são 
o etanol, menos tóxico ao meio ambiente e ao 
homem e, ainda, a vantagem do processo a 
partir da cana-de-açúcar. Esse é o método que é 
usado. O biodiesel é extraído através do etanol, 
que é o solvente utilizado para fazer a extração 
do biodiesel.  
 Aqui eu queria mostrar para vocês como 
eu tinha falado no início. Essa foi a campanha e 
aqui eu tenho algumas imagens. A gente ficou 
muito feliz, que esse foi o primeiro trabalho do 
Instituto Lagares no município de Dores do Rio 
Preto e a gente teve um impacto muito 
importante. Várias pessoas agarraram a causa e 
a gente iniciou, então, uma campanha ali no 
município, uma campanha inicial, e as próprias 
pessoas começaram a não descartar esse 
resíduo. Com dois meses no município de Dores 
do Rio Preto, que tem cerca de seis mil 
habitantes, eu consegui arrecadar quinhentos 
quilos de borra de café - e só foi uma terça parte 
das comunidades que participaram. Foi uma 
pequena apresentação. Aí, a gente tem a 
sequência de fotos dos participantes. 

A gente gostaria de falar quais seriam os 
tópicos para a realização do projeto. Primeiro, 
parcerias e apoio; segundo, seria estudos e 
visitas técnicas. Lembrando que no mundo já 
existe em Londres, a Bio-Bean, que é uma 
grande indústria. Ela produz biodiesel com a 
borra do café. No mundo é o único lugar que já 
tem esse projeto, já funciona há cerca de cinco 
anos e lá funciona superbem e tem uma visão 
mundial. O terceiro tópico para realização desse 
projeto seria a sensibilização à população, falar 
da importância desse resíduo, fazer palestras, a 
explanação. O quarto tópico o local físico onde 
seria a indústria, aonde a gente levaria esse 
material e onde ele seria transformado em 
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biodiesel. O quinto tópico seria o transporte e 
recolhimento. Como a gente faria um plano 
estratégico e pontos específicos de recolher 
esse resíduo e estar levando até o local físico, 
que seria a indústria. E o sexto passo seria a 
comercialização. Em Londres, a Shell compra 
todo esse biodiesel. Ela é uma parceira desse 
trabalho lá em Londres e ela compra todo esse 
biodiesel deles. Lá em Londres, todos os ônibus 
turísticos são movimentados pelo biodiesel 
produzido pela própria borra de café. É muito 
interessante o projeto e a gente gostaria que 
isso acontecesse no nosso estado, que esse 
projeto fosse realizado em nossa região, 
trazendo, assim, uma visão de sustentabilidade.  

Encerando, deixar essa frase: Acredite 
que você pode. Nada é impossível. A gente deve 
acreditar nos nossos objetivos e se a gente 
acredita tudo se torna realidade.  

Eu gostaria de estar passando um vídeo 
para vocês e gostaria que vocês prestassem bem 
atenção nessa mensagem desse vídeo.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Jeferson, acho que foi 
muito produtiva a explanação.  
 Antes de a gente fazer alguns 
comentários, até para você, queria saber se os 
nossos companheiros também do instituto, a 
Dalva, quer dar alguma contribuição, quer falar 
alguma coisa.  
 

A SR.ª DALVA VIEIRA DE SOUZA 
RINGUIER - Boa-tarde, senhor deputado Dr. 
Rafael Favatto! A nossa companheira de viagem 
que nos trouxe. É um privilégio estar aqui. 
Senhores e senhoras, boa-tarde! 

O Instituto Lagares nasceu de um grande 
sonho, também de um planejamento para o 
futuro do nosso Brasil, porque aquela energia 
que nos oferece aquela xícara de café, 
principalmente, nessa época do ano, na nossa 
região, que é um friozinho bem puxado - 
podemos também sonhar com esse combustível 
de café para o futuro do nosso Brasil.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Quer falar? À vontade.  
 

 O SR. ULYSSES OLIVEIRA LAGARES - Boa 
tarde, deputado. Agradeço demais!  

A visão do instituto é mostrar que o café 
tem sido a principal renda, a maior renda para 
nossa região.  

 Com esse projeto, nós conseguimos 
mostrar que, se for concluído, podemos, do 
biodiesel, trazer o combustível para o próprio 
trator, para voltar a circulação ali de ficar tudo 
naquele projeto ali. Isso seria uma melhoria. Na 
questão ambiental, como o presidente Jeferson, 
do instituto, falou, não seria jogado de forma 
inadequada no meio ambiente.  

Nós temos demais que ver isso, porque, 
como todos sabem, o nosso mundo está ficando 
pequeno, porque a nossa população está 
crescendo. Temos que ter a consciência, 
porque, se nós não procuramos fazer nossa 
parte de modo adequado, vai ficar cada vez 
pior, cada dia pior. A poluição aumenta demais, 
porque somos demais. Hoje em dia, não temos 
tanto o costume de tentar reaproveitar o 
máximo. Isso é uma visão que acho que todos 
deveríamos ter, de correr atrás e tentar fazer 
isso. 
 Agradeço! 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Muito bom. Eu acho 
que o projeto é importantíssimo do ponto de 
vista de sustentabilidade, de inovação. Só tem 
um hoje que está na Europa, e tem um 
patrocinador grande, que é a Shell. A própria 
indústria do petróleo patrocinando novas 
alternativas. 
 Eu acho que você poderia ampliar um 
pouco mais esse projeto, porque a mesma 
logística que você vai ter que passar em cada 
casa, para pegar a borra de café, poderia pegar 
também o óleo utilizado na cozinha, que 
também é jogado fora. Também, da mesma 
maneira, é jogado na pia, vai para o rio, vai para 
o meio ambiente. A gente fazer um trabalho em 
conjunto, por quê? Você precisa de apoio, 
precisa de parcerias. O mesmo apoio e a mesma 
parceria para todos os projetos vão também cair 
num ponto em comum, que é como captar, em 
cada casa, de cada morador, de cada cidade, a 
borra de café. Como já vai fazer a captação da 
borra de café, já pode fazer a captação do óleo 
de cozinha utilizado, que seria descartado 
também, até para fazer o próprio biodiesel, para 
fazer sabão, para fazer outras coisas. 

Seriam projetos que se somam. Então, a 
somatória desses projetos facilita até para você 
conseguir um caminhãozinho, conseguir alguma 
coisa, um patrocínio. 
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Acho que o seu projeto é muito bom. 
Resumidamente falando, é interessantíssimo. O 
que precisa é mesmo das parcerias, do apoio. 
Escrever o projeto de forma mais adequada, 
fazer um portifoliozinho, fazer alguma 
apresentação para chegar a essas empresas, à 
própria Shell, ou a algum banco, no Estado do 
Espírito Santo, ao Banestes, ao Bandes, ao 
BNDES, à própria iniciativa privada do nosso 
estado, a algumas empresas que aqui tem, que 
estão sediadas aqui, as poluidoras, e fazer com 
que esse projeto ganhe essa sensibilização para 
iniciar. 

É como você falou: a gente tem grandes 
sonhos, grandes são os desafios, mas, para 
Deus, nada é impossível. Então, a gente tem que 
ter o trabalho, o foco, para chegar ao nosso 
objetivo. Vai ter um dia em que a consciência da 
população, a conscientização da população, de 
maneira geral, global, vai ter que ser o 
reaproveitamento. Ainda não chegamos a esse 
nível, mas cada um fazendo o seu trabalho... 

A gente não chegou ao nível nem de tirar 
a água parada da nossa casa, da plantinha, 
porque o mosquito da dengue pica a gente 
mesmo! Não é? O mosquito da dengue está lá, 
você o está criando na sua própria casa. Muitas 
vezes as pessoas que não olham, vocês estão 
criando. E vai te picar para te dar a doença da 
dengue. Imagina você tirar a borra do café e o 
óleo? Mas a gente vai chegar a essa consciência 
ainda. Porque nós precisamos chegar nesse 
nível de conscientização, para melhorar o 
ambiente em que nós vivemos. A indústria do 
plástico vem aqui, falar que: ah, o plástico não 
faz mal, não vai para o meio ambiente. Não sei 
onde a pessoa vive, para falar que não vai para o 
meio ambiente, que não vai para o mar, não... A 
gente olha a baía de Vitória; olha no rio, todas 
as reportagens, na época das Olimpíadas, e tudo 
o mais, mostrando tudo: sacola boiando, 
plástico, tudo, tudo. É a nossa conscientização 
mesmo! Porque, para a sacola estar lá, não é o 
prefeito que jogou a sacola lá, ou o político. 
Somos nós mesmos! Nós: população, que 
chegou, e jogou lá.  

Vídeos na internet, até do interior aí, 
mostrando que a pessoa que mora ao lado do 
rio, né, abre a janela e joga o lixo dentro do rio! 
Alguém de cima, da casa anterior, jogou o lixo, e 
está passando, também, na frente da casa dela! 
E, aí, isso daí vai sair em algum lugar, né? Vai 

sair em algum lugar: ou numa represa, ou no 
mar. Em algum lugar, vai. Mas são esses 
trabalhos que a gente acredita, ainda, no 
potencial da população como um todo, para 
fazer essa conscientização. E nada mais justo 
que um instituto - o Instituto Lagares - puxar 
essa corda, aí, do desenvolvimento, e fazer.  

Então, Jeferson, você está de parabéns, 
como presidente; os demais membros do 
instituto; a Dalva, secretária de Cultura, Turismo 
e Esporte, que abraçou essa ideia, também, e 
está dando um apoio lá, no município.     

Mas parte de levar esses projetos, 
também, para essas empresas, para esses 
grandes potenciais, que podem abraçar essa 
ideia, e fazer daqui, no estado do Espírito Santo, 
um laboratório. A ideia é essa, fazer do nosso 
estado um laboratório, por ser, também, um 
grande produtor de café. E, aí, incluir não só a 
borra do café, mas a parte antes da torrefação: 
a palha seca, o que está lá; incluir tudo isso 
nesse seu projeto, para facilitar. Porque, aí, você 
vai fazer uma coisa mais encorpada, que vai 
facilitar o patrocínio dessas empresas, também. 
Então, essa é a nossa fala. Se quiser falar alguma 
coisa, à vontade. 
 

O SR. JEFERSON LAGARES - Pegando 
nessa parte, a gente, também, como objetivo, 
como início do projeto, teria que começar pelas 
empresas.  

Hoje a gente tem as empresas de café 
solúvel, que produzem uma borra em grande 
escala. Então, seria uma quantidade suficiente 
para produzir uma quantidade de biodiesel bem 
eficiente até que o projeto se expanda, e, aí, 
seja implantado na sociedade. Mas, 
primeiramente, teria que começar também, né, 
pelas indústrias, que produzem uma quantidade 
bem superior.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Contem com a 
Comissão de Meio Ambiente, até para fazer 
algum contato que precisar, com essas 
empresas, a gente está se colocando à 
disposição, até para levar vocês lá, e apresentar, 
depois que você fizer este trabalho, aí: juntar 
essa papelada de maneira adequada, para que a 
gente possa oferecer e, até, requisitar esse 
material deles. A empresa vai contribuir com o 
quê? Dando o material: olha, onde eu entrego? 
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Às vezes, até eles entregarem em algum local, 
que for determinado por vocês.  

Então, assim: conte com a gente. A 
gente está à disposição de cada um de vocês.  

Pode fazer as suas considerações finais.   
 

O SR. JEFERSON LAGARES - Mais uma 
vez eu agradeço a presença de todos, e a 
oportunidade. Também agradeço a parte da 
diretoria, que está me acompanhando. 
Também a secretária, Dalva Ringuier, por ter 
nos trazido até aqui, e estar junto com a 
gente. E, mais uma vez, ao deputado Rafael 
Favatto: muito obrigado.  

Desejo uma boa tarde a todos, e deixo, 
como final, esta mensagem. É bem rápida, 
mas eu creio que é muito importante.  

E agradeço muito.  

 
(É exibido o vídeo) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR.  RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Muito bom.  
Quero agradecer, então, a presença do 

Instituto Lagares, do município de Dores do Rio 
Preto: o senhor Jeferson, nosso presidente; a 
Elizete, vice-presidente; o Ulysses, do conselho 
Consultivo; a secretária municipal de Turismo, 
Dalva Ringuier, que veio acompanhando. Um 
abraço ao prefeito Ninho, também da cidade, 
nosso amigo. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar os presentes trabalhos desta comissão. 
Antes, porém, convocar os senhores e as 
senhoras deputadas para a próxima, 
extraordinária, no dia 12 de maio, às 12h10min, 
neste plenário. Muito obrigado, boa tarde a 
todos. 

Agradecer também a presença da Evelyn 
Silva que está aqui, a psicóloga que está 
acompanhando também as nossas palestras, da 
Sidneia de Lourdes, de todos os membros da 
comissão, de todos os servidores da Casa que 
estão aqui, da Taquigrafia, da nossa 
Procuradoria, dos repórteres e de todos vocês 
que estão nos assistindo na TV Ales também.  

Muito obrigado a todos e até o dia 12 de 
junho, na Comissão de Meio Ambiente, quando 
a Vale estará aqui explanando a sua proposta 
para o ano de 2019.  

Muito obrigado a todos. 

  (Encerra-se a reunião às 13h) 
 
 

 
QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA 
DE CONTAS, REALIZADA EM 27 DE MAIO 
DE 2019. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Invocando a proteção 
de Deus, havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da comissão. 

Solicito à secretária que proceda à leitura 
das atas da terceira, quarta e quinta reuniões 
extraordinárias. 
 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da terceira reunião 
ordinária, realizada em 22 de 
abril de 2019; ata da quarta 
reunião extraordinária, realizada 
em 07 de maio de 2019; ata da 
quinta reunião extraordinária, 
realizada em 13 de maio de 
2019; e ata da sexta reunião 
extraordinária, realizada em 13 
de maio de 2019) 
 

O SR. PRESIDENTE − (EUCLÉRIO 
SAMPAIO − Sem partido) - Antes de colocar a 
ata em discussão, vou registrar a presença dos 
deputados Marcos Garcia, José Rocha 
Esmeraldo, Rafael Favatto, dos procuradores, 
dos servidores e dos demais presentes. Boa 
tarde a todos! 

Em discussão as atas da terceira reunião 
ordinária e da quarta, da quinta e da sexta 
reuniões extraordinárias.  

Deputado Xambinho chegando agora, 
como sempre dentro do horário. O fuso horário 
de Serra é diferente do dos demais municípios 
do Espírito Santo, né deputado José Esmeraldo? 
O fuso horário lá é diferente. 

Em discussão as atas. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Como vota o deputado Marcos Garcia? 
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O SR. MARCOS GARCIA − (PV) - Com o 
presidente.     
 

O SR. PRESIDENTE − (EUCLÉRIO 
SAMPAIO − Sem partido) - Com o presidente. 
Pela aprovação. 

Deputado José Esmeraldo? 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO − 
(MDB) - Acompanho. 
 

O SR. PRESIDENTE − (EUCLÉRIO 
SAMPAIO − Sem partido) - Acompanha. 

Deputado Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO − 
(PATRIOTA) - Voto pela aprovação das atas. 
 

O SR. PRESIDENTE − (EUCLÉRIO 
SAMPAIO − Sem partido) - Deputado 
Xambinho? 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO − (REDE) - 
Acompanho o nobre deputado. 
 

O SR. PRESIDENTE − (EUCLÉRIO 
SAMPAIO − Sem partido) - Dizem que ele vale 
mais que um bifinho, mais que uns dez quilos de 
carne. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO − (REDE) - 

Acompanho o nobre deputado e gostaria de 
justificar o meu atraso. 

 
O SR. PRESIDENTE − (EUCLÉRIO 

SAMPAIO − Sem partido) - Pode tentar 
justificar. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO − (REDE) - 

Estava com o governador recebendo o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio, e a gente estava 
fazendo uma visita ao Porto de Capuaba, por 
isso cheguei atrasado à reunião. 
 

O SR. PRESIDENTE − (EUCLÉRIO 
SAMPAIO − Sem partido) - Então tem notícia 
boa. Se está com o governador, tem notícia boa.  
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO − 
(MDB) - Creio que V. Ex.ª daqui para frente vai 
votar com o governador. 
 

O SR. PRESIDENTE − (EUCLÉRIO 
SAMPAIO − Sem partido) - Pelo menos foi um 
motivo mais do que justo, deputado Xambinho. 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO − (REDE) - 
Depende do nobre deputado Rafael Favatto. 

 
O SR. PRESIDENTE − (EUCLÉRIO 

SAMPAIO − Sem partido) - Ah, é? Não sabia que 
ele tinha o domínio do mandato não, mas é um 
bom caminho. Se você está indo com o 
governador, é um bom caminho, deputado. 

Rafael Favatto é um bom conselheiro, 
quando ele nos ouve, não é deputado José 
Esmeraldo? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO − 

(MDB) - É. Com certeza. 
 
O SR. PRESIDENTE − (EUCLÉRIO 

SAMPAIO − Sem partido) - Solicito à secretária 
que faça a leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Processo Administrativo n.º 
191439/2019, da Procuradoria-Geral de 
Justiça, encaminhando Ofício n.º 
84/2019, da 4.ª Promotoria Cível de 
Cachoeiro de Itapemirim, solicitando que 
seja informado se já foram aprovadas 
normas estaduais nesta Casa de Leis cujo 
objeto seja o repasse ou transferência de 
recurso do estado do Espírito Santo ao 
Grupo de Apoio a Pessoas com HIV/Aids. 
 
O SR. PRESIDENTE − (EUCLÉRIO 

SAMPAIO − Sem partido) - Ciente. 
Em análise realizada pelos consultores 

desta comissão, não foram encontradas 
nenhuma norma, emenda inerente ao assunto.  

Solicito à comissão que informe ao 
procurador-geral de Justiça. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
  
Ofício n.º 02/2019, do Conselheiro 
Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, encaminhando a prestação de 
contas mensal referente ao mês de 
março/2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
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Ofício n.º 95/2019, da Secretaria de 
Estado de Economia e Planejamento - 
SEP, encaminhando mídia contendo o 
Relatório de Avaliação do Plano 
Plurianual referente ao exercício de 
2018. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 49/2019, do Exmo. senhor 
deputado Dr. Rafael Favatto, 
comunicando que sua ausência na 
reunião ordinária realizada no dia 22 de 
abril de 2019 se deu em função da 
agenda externa, razão pela qual solicita 
que seja considerada esta justificativa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Justificativa aceita. 
Inclua-se no relatório de frequência dos 
deputados. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
  
Ofício n.º 52/2019, do secretário de 
Estado da Fazenda, encaminhando anexo 
o extrato do I Termo Aditivo ao Termo de 
Acordo INVEST-ES, que relaciona. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Ciente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 65/2019, do secretário de 
Estado da Fazenda, encaminhando anexo 
o extrato do Termo de Acordo INVEST-
ES, que relaciona. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 86/2019, da Caixa Econômica 
Federal, comunicando a extinção de 
contrato de repasse que especifica. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente. 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 1147/2019, do Bandes, 
encaminhando relatório dos Atos de 
Gestão e Análise de Metas e Resultados 
de 2018. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 1177/2019-4, do presidente 
do Tribunal de Contas do Estado, 
informando que estará impossibilitado 
de comparecer na reunião 
extraordinária/audiência pública com o 
diretor do Bandes, em razão de 
compromissos institucionais firmados 
para a mesma data. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 59/2019, da Prefeitura 
Municipal de Água Doce do Norte, 
encaminhando prestação de contas 
referente aos recursos recebidos dos 
royalties do petróleo no exercício 
financeiro de 2018, em atendimento à 
Lei n.º 8.308, de 12 de junho de 2006.  
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente. Encaminhe-se 
ao Portal da Transparência, em obediência à Lei 
n.º 8.308/2016 combinada com a Lei de 
Responsabilidade Fiscal n.º 101/2000.  

Mas eu vou pedir à assessoria, também, 
que observe se todos os anexos estão, porque 
está sendo costumeiro que conste que tem 
documentos anexos e os documentos não vêm. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício n.º 154/2019, da Prefeitura 
Municipal de Santa Maria de Jetibá, 
encaminhando prestação de contas 
referente aos recursos recebidos dos 
royalties do petróleo no exercício 
financeiro de 2018, em atendimento à 
Lei n.º 8.308, de 12 de junho de 2006.  
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O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Ciente. Despacho 
idêntico ao anterior. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Mensagem n.º 10/2019, do Governo do 
Estado, encaminhando, em atendimento 
ao disposto na LDO para o exercício de 
2019, relatório dos créditos 
suplementares e especiais abertos no 
período de janeiro a abril de 2019, 
elaborado pela Secretaria de Estado de 
Economia e Planejamento. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E 
DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 

 
Projeto de Lei n.º 434/2017 
Relator: Deputado Enivaldo dos Anjos 
 
Mensagem do Governo do Estado n.º 

9/2019 
Relator: Deputado Euclério Sampaio 
 
Ofício de Prestação de Contas n.º 

3/2019 
Relator: Deputado Euclério Sampaio 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Boa tarde a todos, 
novamente. 

Ficou aprovado, na última reunião, o 
cronograma de trabalho, pelo qual seria 
entregue hoje o relatório aos deputados e a 
votação amanhã, podendo ser alterado caso não 
terminasse, não fosse a análise feita pela 
comissão. 

Como não ficou pronto, eu queria 
postergar a análise e a entrega aos deputados 

para o dia 31, que é na próxima sexta-feira, se 
não me falha a memória. E o relatório para ser 
lido na próxima segunda-feira, com os mesmos 
poderes. Se não der para terminar na sexta, a 
gente adia, os mesmos poderes para ser adiado, 
caso necessário, na próxima segunda. 

Mas fica pré-agendado para segunda 
feira, mantendo os poderes que foram 
delegados na próxima. De acordo? 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Com o 

presidente 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Com V. Ex.ª, presidente. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Com o presidente. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Acompanho. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Então este 
presidente da comissão e relator da LDO... Fica 
aprovado calendário. Quero agradecer a 
confiança que V. Ex.as me delegaram. 

Vou perguntar se algum deputado quer 
tecer mais algum comentário. Antes, porém, 
quero só deixar registrado que fiquei perplexo 
sexta-feira, quando a Câmara Municipal de 
Itapemirim... Nunca vi isso, confesso. Tenho 
pouco tempo de política, deputado Xambinho, 
V. Ex.ª que foi vereador, eu nunca vi isso.  

Eu nunca vi na minha vida. Em uma 
discussão em plenário, um vereador levanta 
uma questão de ordem, procurador Gustavo 
Merçon, e o presidente acata a questão de 
ordem e afasta o prefeito. A CPI, suspensa pela 
Justiça, afasta o prefeito. Dão posse, baixam um 
decreto, relembrando figuras do passado, e 
quem articulou tudo foi o braço direito de uma 
figura do passado esquisito do estado.  

Estou com o projeto de decreto 
legislativo aqui, aliás, aliado à oposição ao 
prefeito, mas o que causa... Hoje são motivos de 
chacota, os seis vereadores de Itapemirim. 
Motivo de chacota! Parece até o Mariel 
Paraguaçu. É brincadeira! No Espírito Santo! 
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Não dão ciência ao prefeito, não publicam nada, 
baixam um decreto lá que não serve nem para 
botar no banheiro para servir de papel higiênico 
o decreto. 

Aqui eu quero parabenizar a Justiça, 
deputado Rafael Favatto. Lembrei-me de V. Ex.ª, 
que V. Ex.ª jamais teria coragem de pactuar com 
um papel porco desse. Como diz o deputado 
José Esmeraldo, que acabou de sair, são 
vereadores cabeças de porco mesmo para fazer 
um papel porco daquele ali. Aqui eu não quero 
defender. Eu sou aliado do prefeito? Eu sou 
aliado do prefeito. Mas quem faz errado paga. 
Mas está fazendo uma boa gestão. Se ele errar, 
ele tem que pagar mesmo, entendeu, deputado 
Marcos Garcia? Mas isso é que deixa a oposição 
desesperada. Querem tomar o município de 
assalto. Tentam com o Ministério Público, não 
conseguem nada; tentam com a Justiça, não 
conseguem nada; aí tentam fazer uma 
brincadeira dessas. Vou falar brincadeira para 
não falar chacota, aberração. Então, parabéns à 
Justiça, ao Judiciário, ao Ministério Público de 
Itapemirim, que não pactuam com as mazelas 
perpetradas, não vou falar pelo Poder 
Legislativo Municipal porque boa parte ali são 
homens e mulheres de bem, como todo 
Legislativo, seja estadual, municipal deste país.  
 Então, pergunto aos senhores deputados 
se querem tecer algum comentário. Deputado 
Rafael? Deputado Marcos Garcia? Xambinho 
também, né? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Só acompanhar as palavras do 
deputado Euclério e dizer que doutor Thiago 
tem feito um trabalho de prefeito realmente 
excelente ali no município... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - É um médico assim 
como V. Ex.ª.  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - É um médico. E assumiu o 
mandato como vice-prefeito, na realidade, e 
está desempenhando uma função para a qual se 
habilitou, na qualidade de prefeito, e a Câmara, 
em um ato obscuro, realmente, foi e impediu o 
prefeito, mandou uma liminar e ainda deu a 
declaração, no jornal, de que nem precisava 
oficializar o prefeito da decisão da Câmara.  

 Mas a justiça foi feita ali. Realmente a 
decisão do Tribunal de Justiça em não validar 
essa proposta da Câmara também foi muito 
rápida, dando tranquilidade ao município na 
governança. Porque fica um ambiente muito 
hostil dentro da cidade, onde o ambiente 
político não consegue avançar de maneira 
adequada, visto o histórico da cidade de 
Itapemirim já. Então, nós precisamos de uma 
tranquilidade administrativa para o município 
realmente avançar e ali o Tribunal de Justiça foi 
rápido. Então a gente quer parabenizar o 
Tribunal de Justiça na decisão ali acertada em 
relação ao município de Itapemirim.  
 Dizer ao deputado Euclério que V. Ex.ª é 
de Vila Velha e na sexta-feira também... Já 
alertei há dois meses atrás em um discurso e 
ontem nós fomos pegos de surpresa. Foi mais 
rápida do que eu pensava a questão do presídio 
da Glória. Teve uma rebelião no presídio da 
Glória. Foram colocados seiscentos presos numa 
cadeia que não foi reformada para tal, não foi 
habilitada novamente para tal. Nós já avisamos 
isso aqui na casa. Hoje eu vou falar lá embaixo 
no plenário novamente. Um absurdo o que 
estão fazendo. Eu acho que o governador não 
foi orientado de maneira adequada. Renato é 
sensível às críticas e à situação também, mas ele 
não foi alertado. Ele foi resolver um problema 
de superlotação. Aquela cadeia hoje comporta 
trezentos presos, tem seiscentos e ontem já foi 
fruto de uma rebelião. Já depredaram o presídio 
que não foi nem reformado para receber os 
seiscentos presos ali naquela localidade Então, a 
gente pede aí ao Governo do Estado que olhe, 
retire o presídio dali. Foi um acordo feito em 
2010 com o município de Vila Velha, que faça 
cumprir o papel de não colocar preso ali.  

O bairro da Glória nestes cinco meses, 
deputado Euclério, nos primeiros cinco meses 
do ano, foi o bairro mais violento do município 
de Vila Velha. Índice da Sesp. Então, o bairro da 
Glória, que a gente nem ouve falar em violência 
até então, nestes cinco primeiros meses foi o 
bairro mais violento do município de Vila Velha.  

É um pedido que a gente faz. Eu não 
quero ver Vila Velha novamente nas páginas 
policiais igual a gente via, antigamente, 
deputado Euclério. Antigamente a gente via o 
Fantástico, via o Jornal Nacional, vira e meia Vila 
Velha estava lá: Rebelião no presídio da Glória. E 
ontem, foi matéria dos principais jornais daqui, 
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hoje foi matéria já do Bom Dia, do meio dia. 
Então, o Governo conseguiu colocar Vila Velha 
aí, nos quatrocentos e oitenta e quatro anos do 
município de Vila Velha, de volta à mídia, mas 
não de maneira como o morador de Vila Velha 
deseja.  

Então, essa é a nossa fala, deputado 
Euclério. Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - O deputado Rafael 
fez uma fala ponderada, e que de fato são fatos 
verídicos.  

Há mais de trinta anos a delegacia que 
trabalhava tinha dois cubículos, cada um cabia 
dois presos e tinha vinte em cada um. É sério. 
Dois, e entravam vinte. E tinha que entrar. 
Então, tinha que entrar na base da maciota, né? 
Para entrar os vinte, né? E não era fácil não.  

Então, na verdade, a única coisa que eles 
erraram foi fazer os parentes de refém, 
deputado Rafael. Agora, se o sujeito já tem a 
pena é pela privação da liberdade, se já tem a 
privação da liberdade eles têm que ser presos e 
o Estado é o responsável para manter a 
dignidade.  

Mas isso é uma cultura já de décadas 
que vem e o Governo tem que melhorar 
realmente esta questão, de fato, entendeu? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Na realidade ainda não foi, assim, 
investigada e dada a conclusão necessária. As 
famílias que estavam lá, depois, dando 
entrevista, falaram que eles mesmos não 
queriam sair com medo dos agentes entrarem 
atirando, né? Ali já foi fruto de várias chacinas. 
Então, na realidade não sei. Por isso que nem 
comentei aqui se a família foi feita de refém ou 
não foi, porque alguns divulgaram, foi o que foi 
divulgado em princípio.  
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - O que foi divulgado. 
Não estou bem a par e vou até me inteirar do 
assunto para na hora da controvérsia no 
plenário... 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Você defender a cidade de Vila 
Velha. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Não, defender não... 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Defender a cidade de Vila Velha. É 
isso aí. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Mesmo porque é um 
assunto muito problemático, deputado Rafael. 
Todo mundo, ninguém quer o presídio no seu 
município. Ninguém quer. Eu não quero em Vila 
Velha, V. Ex.ª não quer, mas todo mundo aqui 
quer os criminosos presos. Não quer, deputado 
Xambinho? V. Ex.ª não quer presos na Serra, 
quer? Mas quer o cara preso.  Levar para casa 
não vou, Xambinho não vai, o senhor não vai, o 
deputado Marcos Garcia não vai. Mas o 
governador, nós queremos que o governador se 
vire, né? Mas é uma responsabilidade nossa. O 
senhor entendeu? É tudo parte de uma solução. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Na realidade, não é o governador 
se virar. O nosso problema histórico, já é 
histórico, desde o primeiro mandato do 
governador Paulo Hartung, lá em 1993, você vai 
lembrar... 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Já tirei plantão na 
Glória, deputado, já tirei plantão na Glória.  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - A Secretaria de Direitos Humanos 
veio aqui, interviu, construiu vários presídios e 
foi feito um planejamento que depois não foi 
seguido pelos Governos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Mas é uma 
população que aumenta vertiginosamente. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Aumenta muito. Com certeza é 
um... 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - E se cumprir todos os 
mandados não vai dar. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Não vai ter local para colocar, 
realmente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Entendeu? É fogo. 
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Mas, na verdade, também tem muita gente que 
era para ter saído. V. Ex.ª sabe disso. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Mas ali é considerado pelo 
Governo, o próprio Governo falando, que o 
presídio da Glória ia ser para presos 
temporários, que já poderiam estar na rua. 
Imagina se o que foi feito ali, que depredou 
todo o presídio, se aqueles presos estiverem 
realmente na rua, será que tem realmente 
alguma conotação próxima da Gloria ter se 
tornado o bairro mais violento do município de 
Vila Velha nestes primeiros cinco meses? Foi 
realmente de dezembro do ano passado para 
cá, que foi reaberto e colocado os presos ali. 
Nesses primeiros cinco meses a Glória se tornou 
o bairro mais violento do município de Vila 
Velha. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Sabe o que mais me 
agradou, deputado Rafael? Foi a ponderação de 
V. Ex.ª querendo debater de uma forma mais 
harmoniosa! Isso é importante! 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Sempre para ter a solução para o 
município de Vila Velha. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Para convergir para o 
melhor.  
 Mais algum deputado?  
 Mais ninguém que queira tratar dos 
assuntos; nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente reunião. Antes, porém, 
convoco os senhores a para a próxima, que será 
dia e hora regimental. 
 Boa tarde a todos, está encerrada a 
sessão. 
 
  (Encerra-se a reunião às 
14h03min) 
 
 

 
SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE E DE POLÍTICA SOBRE DROGAS, 
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019. 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Boa tarde! 
Havendo número legal e invocando a proteção 
divina, declaro abertos os trabalhos desta 
comissão. 
 Inicialmente, vou saudar o deputado 
Vandinho Leite, presente; a Édina Poleto, 
diretora do Detran, a quem desde já agradeço, 
nosso cordial boa-tarde; o público presente e O 
público que nos assiste através da TV 
Assembleia; nossos servidores, procuradores, 
estagiários; doutora Camilla, da Comissão da 
Infância e Juventude da OAB, a quem 
novamente agradeço a presença, 
acompanhando mais esta sessão. 
 E vamos lá, vamos tocando nossa agenda 
aqui. 

Vamos passar à primeira fase: leitura, 
discussão e aprovação da ata. Solicito à 
servidora que faça a leitura da ata da quinta 
reunião ordinária, realizada em 13/05/2019. Por 
favor. 

 
(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da quinta reunião 
ordinária, realizada em 13 de 
maio de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Em 
discussão. (Pausa)  

Consulto os colegas se alguém deseja se 
manifestar, retificar a ata? (Pausa)  

Não havendo quem queria, como vota o 
deputado Vandinho Leite? (Pausa)  

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Voto 

pela aprovação da ata conforme lida. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Com o vota 
o deputado Luciano Machado? (Pausa)  

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Igualmente, presidente, também voto conforme 
a ata lida. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Vou 
acompanhar. 

Ata aprovada à unanimidade conforme 
lida.  
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Solicito à servidora que faça a leitura da 
ata quarta reunião extraordinária, audiência 
pública realizada em 16 de maio de 2019. 
(Pausa)  

 
(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da quarta reunião 
extraordinária, realizada em 16 
de maio de 2019.) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Em 
discussão. (Pausa)  

Consulto o deputado Vandinho Leite se 
deseja retificar a ata? 
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Não. E 
já antecipando o meu voto, vou votar pela 
aprovação conforme lida.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Também 
voto pela aprovação conforme lida. 

Ata aprovada à unanimidade.  
Terceira fase, leitura do Expediente. 
Solicito à servidora que proceda à leitura 

do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 483/2018. 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
E-mail enviado por Maria Lourdilene 

Mozer no intuito de viabilizar a participação de 
Talita Santos Mozer no Campeonato Mundial de 
Futsal de Surdos, que acontecerá no período de 
9 a 16 de novembro de 2019 na Suíça. 

E-mail do Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do Espírito Sant- 
CRIAD, encaminhado para conhecimento à Carta 
Aberta à Sociedade Capixaba sobre o 
descumprimento das determinações do 
Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 
143.988, que trata da determinação para que a 
taxa de ocupação das Unidades de Internação 
Socioeducativas não ultrapassem o quantitativo 
de 119% de sua capacidade.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE − (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI − Sem partido) - Passamos, 
então, à Ordem do Dia. 

Vamos deliberar, inicialmente, sobre o 
convite ao excelentíssimo senhor Carlos 
Augusto Lopes, subsecretário de estado de 
Políticas Sobre Drogas, para estar presente à 
reunião ordinária do dia 10/06/2019, às 13h, 
discorrendo sobre desafios e metas do estado 
em relação à política sobre drogas. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Vandinho Leite?  
 

O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) - Pela 
aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE − (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI − Sem partido) - Como vota 
o deputado Luciano Machado? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO − (PV) - Pela 

aprovação, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE − (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI − Sem partido) - Matéria 
aprovada, então, à unanimidade. 

Vamos proceder, então, a assessoria 
formalizar esse convite. 

Recebemos, hoje, a presença da senhora 
Édina de Almeida Poleto, representando o 
senhor Givaldo Vieira, diretor-geral do 
Departamento Estadual de Trânsito do Estado 
do Espírito Santo, Detran-ES, apresentando as 
estatísticas relacionadas a acidentes de trânsito 
no estado e a campanha Maio Amarelo. 

Antes de passar a palavra à Édina, a 
quem agradeço novamente, consulto se algum 
parlamentar gostaria de fazer uso da palavra. 
(Pausa) 
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Não havendo, reitero os agradecimentos 
e informo que esta comissão tem desenvolvido 
ações conjuntas com o Departamento Estadual 
de Trânsito - Detran, principalmente sobretudo 
em relação ao caso de transporte escolar, que é 
a nossa matéria afim aqui, principal, à Comissão 
de Proteção à Criança e ao Adolescente, e já 
externo os meus agradecimentos pela 
colaboração, pela parceria, junto também ao 
Batalhão de Trânsito, Polícia Civil, Delegacia de 
Delitos de Trânsito, Guardas Municipais da 
Grande Vitória e deixo, já à disposição, o convite 
e a solicitação para que possamos realizar 
outras ações externas. 

Tivemos êxito, recentemente, em uma 
ação aqui no município de Vitória, em que 
localizamos veículos irregulares colocando em 
risco iminente a vida e a segurança de crianças 
que eram transportadas através desse meio 
inadequado de transporte. 

Então, já deixo o nosso convite para uma 
nova ação, e informo que a comissão está à 
disposição para colaborar, participar e interagir 
junto a órgãos, guardas municipais, Polícia Civil, 
Polícia Militar e agentes do Detran, enfim, esse 
é o nosso intuito à frente da comissão no 
exercício deste mandato. 

Senhora Édina de Almeida Poleto, a 
senhora tem a palavra. Fique à vontade para 
conversarmos e tomarmos conhecimento das 
ações referentes ao Maio Amarelo e tudo que o 
Detran tem feito a partir do início desta gestão, 
trazendo um serviço para a população capixaba. 

Obrigado pela presença! Boa tarde! 
Fique à vontade! 

  
A SR.ª ÉDINA DE ALMEIDA POLETO - Boa 

tarde! 
Quero agradecer ao deputado Lorenzo 

Pazolini pela oportunidade de podermos falar 
do Maio Amarelo, dessa pauta tão importante. 

Temos tanta preocupação com o número 
de acidentes, com o número de vítimas, de vidas 
que têm sido ceifadas em nosso estado e de 
uma forma que, sabemos, a grande maioria 
poderia ter sido evitada. 

Quero cumprimentar, também, o 
deputado Vandinho Leite, o deputado Luciano - 
obrigada pela oportunidade que temos de 
participar aqui com vocês -, também aqueles 
que nos assistem, e dizer que, quanto à questão 
do convite feito e da parceria referente ao 

transporte escolar, temos algumas ações que 
já ocorrem semanalmente e temos prazer em 
recebê-los para participar conosco, 
principalmente na questão das vans 
clandestinas. Isso nos preocupa muito. E 
sabemos que ações como essas são 
importantes para coibir essas pessoas, tanto 
elas quanto os pais que ainda insistem em 
colocar as nossas crianças em situação de 
risco contratando pessoas como essas. 

Toda semana tem acontecido ações, 
normalmente uma na Grande Vitória, uma no 
interior, de forma maior, integrada, e o 
convite também é feito aos senhores para que 
possam participar de forma integrada com o 
Detran nessas ações que ocorrem. 

Sou uma pessoa que sempre militei na 
área da criança e do adolescente. Fui 
conselheira tutelar durante três anos e 
participei de muitas ações voltadas à criança e 
ao adolescente e ainda, enquanto diretora-
técnica, trabalho na área de educação de 
trânsito, também, onde temos sempre essa 
preocupação com a vida da criança no 
trânsito, principalmente com a questão da 
segurança com o transporte de crianças em 
veículos e do número de acidentes e de 
vítimas que temos no nosso estado com 
crianças envolvendo acidentes de trânsito. 

Falar do Maio Amarelo. Não 
poderíamos falar do Maio Amarelo sem falar 
das ações realizadas ao longo de todo ano. As 
ações realizadas de educação de trânsito não 
se limitam apenas ao mês de maio. Às vezes 
vemos tantas coisas que acontecem no mês 
de maio! E essa é a intenção, na verdade, do 
Maio Amarelo: tornar este mês reconhecido, 
assim como temos o Outubro Rosa, o 
Novembro Azul; é de fato levar a sociedade a 
uma discussão. E posso dizer que desde 2014 
isso acontece no estado e já tomou uma 
proporção diferente de reconhecimento.  

Eu queria antes pedir para passar um 
vídeo que, na verdade, resume o Maio 
Amarelo, o que ele é e o que representa, e 
pode falar melhor do que qualquer fala que 
possamos fazer aqui, do que é, por que ele 
aconteceu e quais os motivos que levaram à 
decisão da ONU em trazer esse mês como 
referência. É um vídeo bem curtinho. 
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O SR. PRESIDENTE − (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI − Sem partido) - Só 
aproveitar enquanto o vídeo entra ali, para citar 
e fazer o registro da presença do nosso amigo e 
vereador Cristiano, lá da nossa querida Castelo. 
Estaremos lá em Castelo quinta-feira com o 
assessor. Estamos aí. 

Obrigado pelo convite para estarmos 
presentes em Castelo. Se Deus quiser estaremos 
lá para passar o dia com a sociedade castelense.  

Obrigado ao nosso amigo, vereador 
Cristiano.  
 

(É exibido o vídeo) 
 

A SRª. ÉDINA DE ALMEIDA POLETO - 
Esse vídeo traz um resumo sobre por que maio, 
uma decisão da ONU quando começaram, de 
fato, a discutir o tema trânsito de acordo com os 
números alarmantes que tinham de acidentes e 
de mortes em todo o mundo, e nessas 
discussões o mês de maio veio como uma 
referência. Fazendo um resumo mesmo, ele 
vem como referência para que fosse debatido 
pela sociedade, que chamasse a atenção da 
sociedade para a questão do número de 
acidentes que nós temos no Brasil, no estado e 
em todo o mundo.  

Dentre essas situações que nós temos 
desenvolvidas em ações no Maio Amarelo, nós 
temos tentado envolver de uma forma mais 
ampla a sociedade. Este ano foi um fato inédito 
que tivemos a CDL de Vitória, que também 
abraçou a causa, a campanha Maio Amarelo, e 
ela trouxe pelo menos quinhentas lojas durante 
um dia. Eles estiveram na semana passada 
também trazendo a reflexão da sociedade, 
colocando suas vitrines em amarelo, de alguma 
forma levando a conscientização e falando 
sobre esse tema.  

E é muito triste que num período como 
esse nós estejamos discutindo sobre a questão 
da vida. Traz um tema como o sentido do 
trânsito é a vida, porque somos nós que 
estamos ali participantes desse trânsito, e que 
nós tenhamos uma tragédia como nós tivemos 
na semana passada na Terceira Ponte.  

É muito triste nós pensarmos que as 
pessoas ainda continuam colocando suas vidas 
em risco por coisas tão banais, por coisas tão 
pequenas, como nós sabemos. As pessoas 
sabem que não devem usar o celular no 

trânsito, elas sabem que não devem colocar 
uma criança fora da cadeirinha, elas sabem que 
não devem beber e dirigir e, ainda assim, 
insistem em tomar decisões erradas como essas 
e assumir riscos, como nós temos. 

Então o que eu queria trazer nesta tarde 
é muito mais uma reflexão. Vou trazer números 
rápidos aqui, mas eu gostaria que 
aproveitássemos este momento muito mais 
para uma reflexão. E aproveitar este momento 
em que nós sabemos que temos pessoas com 
um importante papel na sociedade também e 
que fizéssemos essa reflexão em relação ao 
valor da vida. Muitas vezes falamos tanto em 
números! Uma das coisas que mais me 
entristece nesse tempo que venho trabalhando 
na área de trânsito é a questão de que, muitas 
vezes, nós contamos corpos. 

Nós temos o hábito de buscar estatística, 
corpos. Quantas pessoas morreram? Nós temos 
muita preocupação de quantos óbitos, né? Nós 
vamos contar quantas vidas foram a óbito no 
ano tal e no ano tal para fazer uma estatística. 
Eu confesso que isso me incomoda muito. Eu 
costumo sempre falar que o apoio psicológico 
que nós temos ali no Detran, de forma gratuita - 
é bom a gente frisar - traz esta oportunidade: 
fazer com que as pessoas que tiveram familiares 
que morreram no trânsito ou que tiveram 
sequelas, faz com que nós nos tornemos mais 
humanos nessa área. Não somente o trabalho, a 
forma de se trabalhar no dia a dia, mas isso 
muda a nossa concepção de trânsito. Porque 
quando nós convivemos com pessoas que 
perderam alguém tão próximo no trânsito, de 
forma tão brutal, nós percebemos que nós não 
fazemos muita coisa e que nós precisamos fazer 
mais.  
 Lembro-me daquele acidente que nós 
tivemos com a Águia Branca, onde uma mãe 
perdeu dois filhos adolescentes. E foi uma das 
cenas mais chocantes para mim quando nós 
fomos chamados para ajudar de alguma forma. 
Quando nós tínhamos a situação de que vários 
óbitos aconteceram, e ali naquele momento nós 
tínhamos um problema de até na hora da 
Delitos de Trânsito receber os familiares. Então, 
nós criamos uma base, meio que de apoio, e foi 
uma das cenas mais chocantes quando veio a 
lista das pessoas que não estavam no hospital. 
Quando puderam ler aquela lista e aquela mãe 
recebeu a notícia de que ela tinha perdido os 
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seus dois filhos, foi um dos dias... Eu confesso 
que eu fui para casa pensando até: Não quero 
mais conviver com essas coisas. Mas a partir 
daquele momento, eu tomei uma decisão de 
que a gente precisava buscar menos números e 
fazer mais em relação àquilo que a gente via.  

Conversando este ano, nessa nova 
gestão que estamos vivendo, de que nós 
possamos trabalhar muito mais a vida e essa 
preocupação com o outro que está no trânsito 
do que muito mais com as estatísticas. 
Precisamos dos números porque é o que nos 
remete a políticas públicas, são esses números 
que fazem com que o recurso de multa, que 
precisa ser retornado, pela legislação... Os 
únicos lugares que eles podem ser utilizados é 
em educação para o trânsito, fiscalização e 
sinalização, conforme o art. 320 do CTB, 
conforme também as resoluções, onde precisam 
ser aplicados. Mas que, acima de tudo, nós 
possamos usar esses números para poder fazer 
melhorias nas nossas vias, para que nós 
possamos usar o que a educação de trânsito 
tem a oferecer para a conscientização e 
mudança de fato das pessoas e também para 
fiscalização.  
 Então, eu queria que a gente trouxesse 
uma reflexão porque, muitas vezes, nós não 
pensamos quanto custa uma vida no trânsito. 
Quanto vale uma vida? E se nós fizermos essa 
pergunta, nós vamos perceber que as pessoas 
vão dizer que nossa vida não tem valor para 
você pagar. Não tem que dizer que uma vida 
vale X ou Y, mas que de fato a nossa vida não 
tem um valor estimado.  
 Quando nós colocamos num acidente de 
trânsito, nós pensamos em situações, em 
acidentes com vítimas e sem vítimas. Quando 
nós falamos em valores de custos no dia a dia de 
um acidente, nós vamos lembrar que nós temos 
custos. Quando a pessoa sai de um acidente, a 
primeira coisa que ela se preocupa - se não teve 
dano à pessoa - é com o bolso. Quanto vai 
custar o conserto do meu veículo? Que valor 
fica isso? E se tem vítima, nós temos várias 
situações que implicam em um acidente: 
despesas hospitalares - quando se fala de 
pessoas - tratamento de lesões, remoção, perda 
de produção. Nós temos situações associadas a 
veículos, como remoção, danos ao veículo, 
perda de cargas em muitas situações, que 
trazem problemas graves para as pessoas. 

Quando nós falamos de custos institucionais e 
danos a propriedades, nós falamos de 
atendimentos e processos, danos à propriedade 
pública e privada. Então, quando nós falamos de 
um cenário de um acidente, seja ele com ou 
sem vítima, nós vamos ver que nós temos aí 
uma série de implicações para as pessoas que 
passam por esses acidentes.  
 Muitas dessas pessoas que chegam ao 
apoio psicológico, nós percebemos que, muitas 
vezes, a maioria delas já tem anos que passaram 
por essa situação e já estão com suas vidas 
devastadas, quase todas. E essas implicações 
judiciais e grandes problemas que nós temos, 
porque muitas vezes o visível para a gente é o 
acidente. Tragédias como estas que 
aconteceram na semana passada na Terceira 
Ponte, o visível é o que nos choca. Aquele 
acidente, aquele momento, a discussão pela 
mídia. O depois nós não sabemos, nós nos 
esquecemos e, às vezes, nós convivemos com 
esse pós-acidente onde as pessoas, de fato, 
estão dilaceradas, famílias destruídas e sem 
esperanças para continuar.  

Tem uma informação aí que a achei 
muito importante, que diz que em cento e 
setenta mil acidentes de trânsito nas rodovias 
federais brasileiras, analisadas em um período 
de apenas um ano, foi constatado que foram 
consumidos 12,3 bilhões de reais nesses 
acidentes, sendo que quase sessenta e cinco por 
cento dos custos estavam associados às vítimas 
dos acidentes, com cuidados à saúde, perda de 
produção devido a lesões ou morte. E 34,7% 
estavam associados aos veículos. Ou seja, nós 
temos aí um investimento altíssimo em 
hospitais, em leitos hospitalares, que poderiam 
estar sendo utilizados por outras pessoas e a sua 
grande maioria, isso não é diferença no nosso 
estado. Nós temos aí um investimento muito 
alto, os senhores, com certeza, têm 
conhecimento, em leitos hospitalares onde as 
pessoas ficam durante muitas vezes até anos 
num leito hospitalar. E nós temos um 
investimento que poderia estar sendo feito em 
outras áreas, em outras áreas da saúde, em 
outras áreas da educação, que estão sendo 
utilizados gastos em acidentes de trânsito.  

Em média desses acidentes, se fôssemos 
analisar em relação a custo, quando nós falamos 
quanto custa um acidente, nós podíamos pensar 
que custou para a sociedade setenta e três mil 
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reais, quando se fala de um acidente 
envolvendo uma vítima fatal, quando o custo 
médio, nós falamos do custo médio. Mas, 
quando nós falamos de uma vítima fatal nós 
poderíamos pensar que é um custo médio de 
quase setecentos mil, seiscentos e cinquenta mil 
reais a média de gastos por pessoa.   

Então, é um valor muito alto que se 
utiliza numa internação, num gasto hospitalar 
por acidentes, que eu não gosto nem de chamar 
de acidente, porque não entendo como 
acidente, de coisas que poderiam ser evitadas.  

Tem um dado, uma informação do 
Observatório Nacional de Segurança Viária 
que diz que noventa por cento dos acidentes 
são por imprudência. Eu acho que é muito 
mais que isso. Se tiver um por cento desses 
chamados acidentes que não são por 
imprudência, eu acredito que é muito pouco, 
como no caso daqueles jovens naquelas 
motos. Eles estão nas estatísticas de quem 
estava trafegando numa via e, infelizmente, 
de forma tão terrível as suas vidas foram 
tiradas.  

Então, nós temos aí um dado que nos 
preocupa, porque nos temos cinco por cento 
do total, e se a gente for olhar, de ocorrências 
em vítimas fatais, naqueles números que nós 
falamos que representa aí uma média de 
trinta e cinco por centos dos custos fatais.  

E aí uma pergunta, será que nós 
podíamos falar que uma vida no trânsito vale 
seiscentos e cinquenta mil? Será que é isso o 
que reflete para nós um acidente? E essa luta 
que muitas pessoas têm para mostrar o 
quanto custou na vida delas a perda de um 
familiar? E nós, com certeza, nós todos 
concordamos que não é isso que vale uma 
vida, não é?  

Nós precisamos pensar que uma vida 
não precisa passar por nada disso e que nós 
precisamos evitar situações como essa. E aí nós 
poderíamos perguntar por que acontecem 
tantos acidentes. Eu coloquei entre aspas 
porque para mim não são acidentes.  

Tem cenas agora, algumas imagens aí, 
que queria que colocassem depois dessa 
pergunta. Pode ir seguindo porque tem várias 
imagens de acidentes, acidentes todos ocorridos 
no Espírito Santo. Tem muito mais. Nós 
poderíamos buscar, mas tem muita imagem de 

acidentes ocorridos no nosso estado. Aí, nós 
poderíamos perguntar: por que esses acidentes, 
o que nós chamamos de acidentes, eles 
acontecem?  

Velocidade inadequada ou excessiva, 
ultrapassagem indevida, presença de bebidas 
alcoólicas, medicamentos ou drogas. Na semana 
passada nós nos deparados com uma discussão 
sobre essa, a imprensa nos demandou e fomos 
questionados sobre o fato de aquelas pessoas 
que estavam naqueles veículos teriam ingerido 
bebida alcoólica. Mas quantas dessas pessoas 
estão drogadas muitas vezes, fizeram uso de 
drogas e que nós não temos condições? O 
etilômetro, o bafômetro que nós conhecemos, 
vai aferir a quantidade de álcool, mas nós não 
temos ainda equipamentos, que já estão sendo 
discutidos, que nós esperamos que em breve a 
polícia já tenha condições de utilizar esses 
equipamentos, para que nós saibamos no ato ali 
de uma abordagem, de uma fiscalização, se 
além da bebida alcoólica, as pessoas também 
fizeram uso de droga. 
 Então, infelizmente, durante as 
madrugadas - eu participo muito de blitzen, 
junto quando nós fazemos as operações 
integradas, e passamos a madrugada inteira nas 
operações, e é nítido, nós percebemos os sinais, 
muitas vezes na madrugada e nós percebemos 
que não é apenas bebida alcóolica. Mas aí, nós 
não temos equipamentos que muitas vezes têm 
condições, naquele momento, de aferir ou de 
verificar essas questões. 
 Nós temos a questão da fadiga, que 
muitas vezes ela não é discutida, mas ela causa 
muitos acidentes de trânsito. A falta de 
manutenção de veículo - quantos acidentes 
graves nós vemos aí. Nós temos essa questão da 
falta da manutenção do veículo que gera graves 
acidentes, como aquele que nós tivemos, que 
envolveu o ônibus da Águia Branca, que um dos 
grandes motivos também era a falta da 
manutenção do veículo. Além de uma série de 
implicações que nós acompanhamos. 
 Uso do celular - celular é o nosso grande 
amigo, agiliza nossa vida, mas no trânsito ele é 
um grande vilão, é um grande inimigo do 
trânsito, e ele tem tirado muitas vidas. Já existe 
um dado de que o maior número de 
atropelamentos nos últimos dois anos foi 
causado pelo celular, pessoas distraídas, 
pedestres distraídos e motoristas distraídos 
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utilizando celular. Basta descer aqui, ficar ali 
alguns minutos, e vocês vão ver quantas 
pessoas ainda insistem em colocar a sua vida em 
risco e a nossa vida em risco por atos tão 
inconsequentes. 
 E aí nós temos uma situação que nos 
preocupa, e é um dado que envolve muito 
crianças e adolescentes, nós vamos ver que esse 
número, se nós olharmos o maior número de 
sequelas graves e de acidentes com vítimas 
fatais estão entre pessoas até vinte e quatro 
anos. Então, isso nos preocupa, porque é 
crescente e não muda essa estatística terrível, 
de pessoas com sequelas graves, e vítimas fatais 
de até vinte e quatro anos. 
 Nós temos as deficiências físicas, os 
impactos na vida profissional, familiar, social, 
sentimento de dependência, de inutilidade. Nós 
muitas vezes temos as sequelas visíveis daquela 
pessoa que ficou numa cadeira de rodas, mas 
nós não vemos e não sabemos, muitas vezes, do 
que vivem as sequelas também invisíveis: a 
vulnerabilidade emocional, a ansiedade, a 
frustração, a depressão e tantas outras sequelas 
que nós temos desses acidentes. 
 E aí nós vemos estatística de trânsito dos 
últimos dois anos. Em 2017 nós tivemos 
novecentos e onze óbitos no nosso estado. Isso 
que nós conseguimos, que a Saúde conseguiu 
registrar, e também a Policia Rodoviária Federal, 
a Polícia Militar, então são dados gerais e de 
óbitos de até trinta dias no hospital. Mas nós 
sabemos ainda que esse número, com certeza, é 
maior. 
 Em 2018 nós já tivemos uma redução, 
mas nada para se comemorar, não é para 
aplaudir nem nada, mas já houve uma redução 
do número de óbitos, de vítimas fatais no nosso 
estado. E nós precisamos avançar cada dia mais 
referente a isso. 

Temos aqui também o número de 
vítimas fatais, onde mostra que os dez 
municípios com maior número de acidentes de 
vitimas fatais, de janeiro a dezembro de 2018, 
infelizmente nós temos aí, Serra, Vila Velha, 
Cariacica e Cachoeiro liderando os primeiros 
lugares com óbitos. 

E aí, queria trazer um número referente 
ao que nós temos, ao que discute essa comissão 
aqui, que é o número que nós temos, a última 
referência que tenho fechada, tentei trazer aqui 
o número fechado de que nós temos aqui em 

2018, fechando no anuário de 2018, nós temos 
aí de janeiro a dezembro de 2017 mil duzentos e 
sessenta e sete vítimas parciais de zero a 
dezessete anos, e tivemos trinta óbitos entre 
crianças e adolescentes no nosso estado, trinta 
vidas que poderiam, quantos projetos desses 
adolescentes que foram tirados, crianças, 
quantos pais, familiares tristes por essas vidas 
que foram tiradas, muitas vezes, por 
imprudência de outras pessoas. 

E tem uma situação também que eu 
trouxe aqui de acidentes, duas situações, um 
paralelo, uma comparação. Nós temos ali, se 
buscarmos na mídia, nós vamos buscar muitos 
outros, uma situação que mostra, em um 
acidente grave em 2018, não foi no estado, 
sobre o uso da cadeirinha, que mostra que 
neste acidente grave crianças foram mortas 

porque não usavam o dispositivo de segurança. 
Da mesma forma, nós temos um acidente em 
que uma mãe fala para as pessoas da 
necessidade de usar a cadeirinha, exatamente 
porque sua filha foi salva, aquela criança foi 
salva porque estava no dispositivo correto de 
segurança naquele momento, sendo a 
cadeirinha, o bebê conforto, de acordo com a 
idade da criança. 
 Então, nós trazemos dados e situações 
que envolvem não somente os dados de 
acidente no estado, não somente de crianças 
e adolescentes, mas também nos referimos aos 
dados que nós temos de crianças e adolescentes 
no estado. Esse é apenas o número? Nós 
sabemos, deputado, que não é somente esse. 
Nós temos um número muito maior de crianças 

e de adolescentes que são envolvidos em 
acidentes quase sempre pela imprudência dos 
seus pais e os adolescentes, normalmente, 
muitos pelo uso de álcool, de drogas.  

No interior, nós temos uma situação 
complicada, que nos preocupa e que nós 
trabalhamos muito, que é a questão do uso da 
motocicleta. É muito comum você ir ao interior 
fazer atividades educativas e ver ali os 
adolescentes sem habilitação; meninos de doze 
anos, de treze anos em cima de uma moto, 
muitas vezes, levando crianças também para a 
escola. Temos feito um trabalho cansativo até, 
junto às escolas, exaustivo junto às escolas, 
junto aos pais, mostrando a necessidade de se 
preocupar com a vida dos seus filhos. 
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 Dentro desse cenário, queria deixar uma 
frase para os condutores que é: Dirija sempre 
como se fosse salvar uma vida. Talvez a minha. 
Que cada um, que cada condutor, que cada 
pessoa que está no trânsito possa pensar, possa 
ter isso como um alvo, que é dirigir como se 
você fosse salvar uma vida. Pode ser a minha, 
pode ser a vida de um deputado aqui presente, 
pode ser a vida de cada um que aqui está, a vida 
de um filho, a vida de um familiar e de alguém 
que nós amamos.  

Então, se nós tivermos esse tipo de 
comportamento, com certeza, nós vamos ter 
um trânsito melhor, mais seguro. Quando nós 
falamos da vida de crianças e de adolescentes, 
muito mais. Eles estão na responsabilidade de 
cada familiar, de cada um que tem este poder, 
realmente, de educar, este privilégio, né? A 
Bíblia fala que os filhos são heranças do Senhor, 
então, se você recebeu uma herança, cuide 
dele. Todo mundo que tem uma herança, 
normalmente, gosta de cuidar dessa herança. 
Que cada pessoa se preocupe com a sua vida, 
com a vida dos filhos que estão nos veículos.  

A educação também é extremamente 
importante. A criança que é bem educada para 
ser um bom cidadão, vai ser um bom cidadão 
em todas as áreas, inclusive no trânsito. Se ela 
não tem também dos pais... Se o pai usa o 
celular no trânsito, se ele não usa cinto, se ele 
não coloca a criança na cadeirinha, se ele bebe e 
dirige, com certeza, nós vamos ter um adulto 
que vai seguir esse exemplo e um exemplo 
errado. E o exemplo no trânsito, falando de 
família, fala muito mais alto. Quando nós 
levamos ações educativas para crianças, nós 
percebemos que elas se tornam multiplicadores 
dentro das suas famílias. Quem tem filhos aqui 
sabe. Quando ultrapassa o sinal vermelho, ela 
vai falar, né? Se não colocou o cinto, ela vai 
falar.  
 Então, esse é o nosso grande objetivo. E 
o que o Detran tem feito, não somente o 
Detran... Este ano, nós somamos uma média, só 
no mês de maio, de cerca de duzentos e setenta 
ações em todo o estado, envolvendo 
prefeituras, órgãos, vários órgãos, iniciativa 
privada também se envolvendo com essa 
temática. E nós precisamos avançar muito mais. 
Seguir com essa temática por todos os anos, 
falar mais nas escolas é muito necessário, é 
totalmente necessário. É importante que nós 

venhamos a inserir, realmente, a Educação de 
Trânsito nas escolas, para que as crianças 
possam ter essa educação desde cedo e, 
consequentemente, elas serão bons condutores. 

Nós temos hoje grande preocupação na 
formação do condutor. Às vezes, muitos dizem 
que são adestrados; que não são ensinados. Em 
vários lugares, nós ouvimos essa frase, essa 
triste frase, mas que nós possamos ter crianças 
que saibam mais de trânsito, para que sejam 
condutores; e que até na formação do condutor 
elas exijam mais e saibam melhor o seu papel 
como cidadão ali no trânsito.  

E lembrar que o trânsito é coletivo e a 
nossa individualidade tem que ficar de lado. Aí 
nós vamos salvar vida de pedestres, de ciclistas, 
de condutores, de uma forma geral. 
 Então, essa é a minha palavra. Eu queria 
deixar muito mais uma reflexão do que muitos 
números. Nós podemos colocar à disposição 
todos os números que nós temos, referentes a 
crianças e adolescentes, e também de uma 
forma geral no estado, mas eu queria trazer 
muito mais uma reflexão do sentido que temos 
ali no trânsito que é a nossa vida, para que em 
situações como a que aconteceu na semana 
passada e que acontecem todos os dias... Temos 
uma média de três mortes se colocarmos de 
uma forma geral, três mortes, todos os dias, por 
acidente de trânsito no nosso estado. 
 Então, que fique a reflexão para que nós 
também possamos mudar comportamento no 
trânsito, não somente as outras pessoas, mas 
que comece com cada um de nós.  

É o que eu queria deixar nesta tarde 
como reflexão. Agradeço pela palavra e estou à 
disposição. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI  - Sem partido) - 
Parabenizar a senhora Édina Poleto, diretora do 
Detran, pela exposição, pelos dados, pela 
apresentação. 

Hoje está claro, acho que as pessoas têm 
que entender, o cidadão, Édina, que hoje o 
trânsito mata mais que arma de fogo. Então, 
estamos, claro, obviamente preocupados com 
homicídios dolosos, principalmente, cometidos 
com arma de fogo, arma branca, porque você 
tem perda de vidas. E aí, como você bem expôs 
ali, há um prejuízo no campo sentimental, há 
um prejuízo em relação à vida humana, que não 
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tem preço, mas que também tem um custo 
financeiro, econômico, elevadíssimo para a 
nação, para o Estado Brasileiro, porque são 
vítimas que são atendidas, obviamente 
socorridas e atendidas em hospitais públicos, 
leitos, ou que ficam de forma 
permanentemente flageladas e se tornam, às 
vezes, incapacitadas para as atividades laborais, 
trazendo um prejuízo enorme à nação. Então, 
claro que a vida humana não tem preço, quanto 
mais nessa situação. Em situação nenhuma!  

Mas o prejuízo também se reflete no 
cenário econômico-financeiro. Então, sob todos 
os prismas e sob qualquer análise, é uma 
discussão extremamente relevante. É um 
convencimento que precisa ser feito. E como 
bem exposto, as pessoas sabem, conhecem as 
proibições, até porque os casos mais graves são 
de proibições evidentes e que não precisa ser 
um grande especialista na 9.503, não precisa ser 

um grande especialista no Código de Trânsito 
para saber que a criança não pode andar sem 
a cadeirinha, que o sinal vermelho deve ser 
respeitado, que ultrapassar na faixa contínua 
é infração. Isso já é inerente ao ser humano. 
Mas o que acontece é que aquele mau 
comportamento acaba sendo replicado e aí 
você forma uma nova geração que também 
vai violar as normas de trânsito.  

É exatamente isso. É a educação, são os 
bons exemplos que vão fazer com que haja 
uma ruptura geracional e vão possibilitar que 
uma nova geração de cidadãos mais jovens se 
estabeleça, que ajam de forma diferente, 
porque, na verdade, o saber e o conhecimento 
quase todo mundo tem. Já sabe que aquilo é 
errado. Fala, não, não poderia fazê-lo, mas eu 
faço. E aí, esse risco que a pessoa, que o 
cidadão ou que o condutor assume, acaba 
gerando a amplitude do risco, tornando-se um 
risco tão agudo que gera uma colisão, que 
gera um acidente, gera uma avaria ou que 
gera a perda da vida ou mutilação de um 
terceiro que está ali do outro lado. 

Recentemente tivemos aqui no estado, 
na semana passada, no domingo passado, ou 
retrasado, a questão da ponte, que já foi algo 
terrível, naquela madrugada. Dois veículos 

abalroaram a moto, a motocicleta e, 
praticamente, passaram por cima do casal que 
estava na moto.  

Essa semana, ontem, novamente, um 
senhor que estava na caçada, salvo engano em 
Cariacica, também foi atropelado e faleceu. E há 
indícios também, obviamente ninguém pode 
concluir porque as apurações estão no início, de 
que o condutor estivesse sob o efeito de 
substância alcoólica. Quer dizer, os fatos vêm se 
repetindo, são absolutamente lamentáveis e é 
isso que nos entristece como cidadão, não como 
deputado ou parlamentar, porque é a reiteração 
de condutas que vão ceifando, retirando vidas e 
trazendo famílias enlutadas, como você disse. 

Imagine a situação de uma mãe que esta 
lá aguardando e recebe a notícia de que os dois 
filhos evoluíram ao óbito, faleceram por - ao 
que tudo indica, não transitou em julgado - 
falhas mecânicas, ausência de manutenção ou 
excesso de peso, ou seja, algo que poderia ser 
evitado, algo que não precisaria fazer parte da 
rotina do nosso dia a dia como faz. E o 
comportamento humano é fundamental. Quase 
sempre é o comportamento humano que vai 
gerar esse acidente. 
 Ainda que a rodovia, você pega, por 
exemplo, a BR-101, a duplicação é mínima ou 
não foi duplicada, foram duplicados oito 
quilômetros, há descumprimento de um 
contrato, isso é fato notório, todos os capixabas 
sabem, a ANTT sabe, enfim, a matéria é objeto 
de investigação, tem inquérito policial da Polícia 
Federal que apura, mas, ainda assim, com uma 
via precária e que já é obsoleta e que já não 
atende mais às condições de trafegabilidade 
atuais, aqueles acidentes, quase todos - não vou 
dizer todos porque seria leviano, mas quase 
todos - poderiam ser evitados em razão da 
conduta humana. 
 Eu queria só pedir um pouquinho, Édina. 
Teve uma questão que eu fiz uma leitura essa 
semana, se você puder falar sobre a questão dos 
agentes de trânsito, dos agentes do Detran, 
acho que estão sendo habilitados agora para 
participarem também, para tentar potencializar 
essa fiscalização. Se você puder tecer alguns 
comentários sobre esse tópico, eu agradeço. 
 

 A SR.ª ÉDINA DE ALMEIDA POLETO - O 
Detran, na verdade, inseriu na lei, ano passado, 
a possibilidade de que os servidores do Detran 
também atuem como agentes de fiscalização de 
trânsito.  

Está sendo feito, a diretoria tem 
discutido agora realmente um curso de 
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formação, porque eles só podem atuar depois 
de um curso de formação, e, a partir desse 
curso, que já está em andamento, em discussão 
no RH do Detran, a Diretoria Administrativa e 
Financeira já vem discutindo isso, de como deve 
ser a formatação desse curso. Provavelmente 
ele vai ser via Esesp, mas trazendo pessoas 
capacitadas para a formação, de fato, desses 
agentes, pessoas que já têm essa experiência. A 
partir daí, os servidores do Detran já têm 
condições também de atuar como agente de 
fiscalização de trânsito. 

Já temos a aquisição de cinco viaturas 
para também atuarem na fiscalização e 
somarem esforços junto, hoje, à Polícia Militar, 
que tem uma delegação de competência do 
Detran, recebe repasse de recursos também 
para realizar fiscalização de trânsito em todo o 
estado. Muitas vezes as pessoas falam que é 
apenas pelo batalhão, mas não, em todo o 
estado os policiais têm essa autonomia 
mediante esse convênio. 

E, a partir daí, também continuar com as 
nossas ações integradas. Nós fazemos, sempre 
fizemos ações integradas, mas o objetivo deste 
ano, a partir deste ano, é ter uma integração 
onde seja formalizado isso e que não seja 
apenas em eventos pontuais, mas que seja de 
forma permanente, já com calendários 
propostos, de acordo com as necessidades. 

Aí nós temos, por exemplo, algumas 
demandas apresentadas pela Polícia Civil, de 
necessidades que nós precisamos nos integrar 
para poder coibir. E aí juntando esforços, já que 
nós temos, muitas vezes, dificuldade de efetivos 
em todos os lugares, somando esforços para 
que nós possamos ter uma fiscalização mais 
efetiva em determinados pontos. 

E aí entra transporte escolar, entra 
celular, entra bebida e direção, lógico, a Lei 
Seca, um dos nossos focos centrais, porque nós 
sabemos que, à noite, ainda nós temos um dos 
maiores números de acidentes, principalmente 
no happy hour, já foi comprovado, nesse 
horário, maior índice de acidentes. 

Então, o Detran vai integrar também 
essas equipes de fiscalização, fazer parte 
também dessas equipes, e também nós teremos 
as fiscalizações apenas do órgão, em muitos 
momentos. Aquelas fiscalizações que hoje são 
feitas, por exemplo, em clínicas, em centros de 
formação de condutores, hoje pela 

Corregedoria, elas serão feitas por esses 
agentes de fiscalização, que também serão 
preparados para atuar diretamente nessa 
fiscalização. 

Temos uma Gerência de Fiscalização, 
uma mudança na estrutura do órgão. Ela foi 
realizada e ela tem condições, hoje, de ser 
eficaz, da forma como ela foi colocada. Dentro 
da Diretoria de Habilitação e Veículos, nós 
teremos uma Gerência de Fiscalização que 
abarcará todas essas questões do Estado. Qual 
o objetivo? Além de acompanhar mais de 
perto esse repasse de recursos - que hoje já é 
feito pela Diretoria Técnica, inclusive -, 
também unir esforços com a polícia e ampliar 
o número de fiscalizações no estado. 

Nosso objetivo é tornar mais evidente 
ainda, mostrar para a sociedade, dentro dessa 
evidência que nós já sabemos, dentro da 
necessidade de fiscalização, evidenciar, cada 
dia mais, que as pessoas estão na rua 
fiscalizando, coibindo, de fato, situações como 
essa. Então, o objetivo é unir esforços, colocar 
as pessoas na rua, de fato, para uma fiscalização 
diária, integrada ou não, mas que as pessoas 
realmente sintam, tenham, recebam, na 
verdade é um clamor das pessoas por essa 
questão da fiscalização. E que elas recebam 
também do Detran essa equipe que, a partir eu 
acredito que de julho, nós já tenhamos essas 
pessoas atuando nas ruas junto com a 
fiscalização de trânsito em todo estado.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) -   
Parabenizar por essa iniciativa. É importante 
que, diante da exiguidade de servidor em todos 
os órgãos, que é uma realidade nacional, então, 
essa iniciativa é muito importante, é muito boa, 
porque ela possibilita a potencialização da 
fiscalização, e você capacitando e habilitando 
esse agente para efetivamente exercer ali o 
poder de polícia, com certeza absoluta, o 
número de abordagem vai ser maior e, 
consequentemente, o trânsito, a segurança 
viária será, sem dúvida nenhuma, maximizada. 
Teremos o servidor com mais autonomia e com 
possibilidade de o próprio Detran já encaminhar 
a sua equipe de fiscalização. Claro que 
mantendo as ações conjuntas, que também são 
importantes. Parabéns. 
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 Deputado Luciano Machado, fique à 
vontade para as considerações. Faça uso da 
palavra. 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Senhor presidente, deputado Delegado Lorenzo, 
deputado Vandinho Leite, doutora Édina Poleto, 
todos vocês, todos que nos assistem. Eu tenho 
acompanhado, e as campanhas de 
conscientização quanto ao trânsito são muito 
emocionantes. São bonitas as campanhas e 
servem de muito alerta realmente. 
 Eu vejo que é preciso focar muito na 
questão preventiva, nas escolas. Eu tenho um 
filho de quatro anos e há poucos dias - eu sou 
de Guaçuí, lá tem dois semáforos -, então, a 
gente passava, e ele falava: Pai, está amarelo, 
tem que esperar. Pai, está vermelho. Aí, um dia 
desses, estava apagado, tinha dado defeito. Ele 
disse: Pai, não está verde, porque você passou? 
Então, quer dizer, isso vai ficando na cabeça, 
não é? Então, não só no infantil, mas no ensino 
fundamental e médio. E é preciso que isso seja 
debatido nas igrejas também, porque isso é 
muito sério.  

A doutora Édina Poleto falou da questão 
do valor da vida, e há poucos dias nós ouvimos 
dizer que alguém ligado ao Governo Federal 
disse que ia tirar os pardais pelo Brasil afora. Eu, 
sem ter ouvido ninguém, achei que seria uma 
medida trágica. Graças a Deus que parece que 
foi removida essa ideia. Porque, realmente, os 
pardais precisam ser mais bem orientados, mais 
bem colocados, mais bem sinalizados, têm que 
ser já eletrônicos para não gerar dúvida, mas é 
preciso que aconteça. 
 Eu, que sou do Sul, sou lá do Caparaó, a 
região mais bonita do Espírito Santo, tem um 
trajeto ali entre Piúma e Rio Novo que chama 
Capim Angola. Acho que todo mundo cansou de 
ouvir reportagem de acidentes ali. E quando 
começou a duplicação da 101, colocaram ali 
vários pardais, e parece que deu um problema 
no contrato com a empresa terceirizada e tirou 
os pardais. Nesse período, e olha só a economia 
de tempo que tínhamos com os pardais. Antes 
deles, teve vez de eu demorar de seis a oito 
horas de Guaçuí a Vitória ou de Vitória a Guaçuí, 
num trajeto que a gente pode fazer de três e 
meia a quatro horas, por causa de acidentes que 
eram diários e acidentes fatais diariamente. 
Com a colocação de pardais, nunca mais nós 
tivemos esse problema. 

 Agora, os motoristas que não conhecem 
bem, ainda respeitam, porque tem umas placas 
lá. Mas os pardais não existem mais. Quem já 
conhece, de vez em quando morre um, porque 
já conhece e já sabe que o pardal não está 
funcionando, e que naqueles locais que tinham 
antes não existem mais.  

Então, é preciso sim que mantenham os 
pardais, porque, infelizmente, nós ainda não 
temos uma sociedade educada, nós não somos 
educados ainda o bastante. Então, é preciso que 
seja bem sinalizado para preservar vidas. 
 Eu disse um dia na sessão da Assembleia, 
quando houve esse debate, que se nós 
fôssemos motoristas educados, só uma simples 
placa de velocidade máxima já seria o bastante 
para que fosse respeitado. Mas, se não doer no 
bolso, as pessoas estão com muita pressa e com 
muita desatenção, realmente com celular. 
Então, é preciso que esse debate seja constante 
nas campanhas educativas, nas campanhas na 
escola. 
 Outro caso grave que nós tivemos foi a 
abstenção em ter pátios para recolher os 
veículos que seriam retidos em caso de 
irregularidades no documento, irregularidade 
nas condições desse veículo transitar. 
 Então, hoje, o que o guarda faz? O que o 
policial faz? Quando ele para o motorista que 
está com problema, ele vai dar multa e tocar 
para frente. Não tem lugar para apreender o 
veículo. Então, aquela arma que o motorista 
tem na mão vai continuar na mão dele para 
outros acidentes, para outros riscos. 

Então, é preciso que se leve muito a 
sério. Nosso diretor-presidente do Detran do 
Estado, Givaldo, é uma pessoa muito 
competente, muito antenada nisso. Eu tenho 
muita expectativa que nós vamos melhorar 
ainda mais.  

As leis de trânsito avançaram muito. 
Estão avançando. Precisa que elas sejam mais 
respeitadas ainda e que a sinalização, a 
humanização do trânsito seja o cotidiano.  

Só isso. Muito obrigado, presidente! 
Obrigado a vocês! 
 

O SR. PRESIDENTE − (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI − Sem partido) - Agradecer 
ao deputado Luciano Machado a manifestação, 
relatando um fato extremamente importante 
em relação à Capim Angola, de triste realidade 
para a população capixaba. Quantas e quantas 
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vidas já foram ceifadas e quantos acidentes 
ocorreram naquele local? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO − (PV) - 

Ontem - claro que não é a polícia que resolveria 
isso -, um amigo nosso, filho de um vereador de 
Guaçuí, um menino muito bom, mas comprou 
uma moto de seiscentos e cinquenta cilindradas 
e foi participar do Encontro de Motociclista em 
São José do Calçado. 

A nossa região, até um engenheiro que é 
de outro estado, que é lá do Mato Grosso, foi 
em Guaçuí, nós fomos dar uma volta e ele falou: 
Rapaz, essa reta aqui está boa para botar uma 
curva também, hein? Tem muita curva na minha 
região. É uma região montanhosa, topografia 
não tem jeito, tem que ter. Então, lá nós temos 
uma região que se o motorista não tiver muito 
consciente da capacidade dele, da capacidade 
da estrada, a possibilidade de acidente é maior.  

Então, tivemos uma morte trágica de 
uma pessoa boa, de uma família espetacular 
ontem, justamente pela questão de não 
respeitar, não ter medo. Infelizmente eu tenho 
que dizer isso: não ter medo que o pior pudesse 
acontecer e aconteceu. 

 
O SR. PRESIDENTE − (DELEGADO 

LORENZO PAZOLINI − Sem partido) - É triste. 
Mais uma família enlutada, mais uma família 
que chora a perda de um ente querido. 

Deputado Vandinho Leite tem a palavra 
para manifestação. 

 
O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) - Boa-

tarde! Boa-tarde deputado Lorenzo, deputado 
Luciano. Boa tarde a Édina, que milita nessa 
área há algum tempo. 

O que eu observo é que os Detrans, de 
modo geral, pelo país afora, têm a imagem 
muito ruim perante a sociedade. Talvez por 
conta dos serviços ao longo do tempo, muita 
burocracia, muitas taxas, e, assim, a imagem do 
Detran perante a sociedade é uma imagem 
muito ruim. 

Mas esse trabalho é um trabalho que o 
Detran vem fazendo - e aí eu acompanho a sua 
militância - e que é um trabalho de resultado. 
Um trabalho importante, porque achar que as 
campanhas educativas não dão resultado é um 
erro. Porque muitos daqueles que continuam 
praticando, é verdade, - não sei se foi o 

deputado Lorenzo que falou aqui - claro que 
sabem eu estão fazendo errado, mas também 
sabem das consequências que isso pode gerar. 

Então, eu vejo as questões das 
campanhas como um todo, o trabalho das 
blitze... Eu encontrei um morador, vizinho, o 
nome dele é Jailson, mora perto da minha casa, 
eu não sabia, mas essa noite ele foi meio que 
sequestrado. Está trabalhando com Uber, 
colocaram ele no porta-malas, deputado 
Lorenzo. E o que ele pedia era que, como 
motorista de Uber, ele não tem visto muitas 
operações recentes.  

Então, eu sei que é um trabalho 
integrado do Detran com a Polícia Militar 
principalmente e outros, mas aí eu já gostaria 
inclusive dizer que além dessas campanhas 
educativas, esse trabalho também de prevenção 
com as blitze é importante que a gente possa 
ampliar, porque, com certeza, e mais equipado, 
como é o caso do Detran agora, achei 
interessante a questão das drogas, que estão 
muito presentes na sociedade, mas queria 
incentivá-los a trabalhar um pouco mais a 
questão das blitze um relato que acabaram de 
me fazer de um motorista de Uber que está dia 
a dia aí do trânsito. 

Então é isso, presidente, minha parte 
aqui, mas parabenizar a Édina, porque sei que 
se dependesse só de você, que é uma militante 
que chega a se emocionar com a causa, a gente 
poderia ter avançado muito mais. Mas continue 
acreditando porque a gente também precisa 
que servidores comprometidos com a causa 
continuem, senão as coisas podem ficar muito 
piores.  
 

O SR. PRESIDENTE − (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI − Sem partido) - É 
exatamente isso. O que precisamos, Édina, é 
fazer o que tem sido feito, potencializar, e o 
cidadão tem que ter a certeza. Infelizmente não 
há outro caminho.  

A educação é importante para as futuras 
gerações mas, ao conduzir um veículo, ele tem 
que ter certeza que ele pode ser alvo de uma 
abordagem policial ou uma abordagem 
fiscalizatória. E aí, com certeza absoluta, os 
índices vão começar a diminuir, porque se ele 
sai de casa, deputado Luciano, já com a certeza, 
Vandinho, de que ele pode ser abordado e de 
que aquela abordagem pode render 
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consequências jurídicas e dificuldades - por 
exemplo ficar com habilitação suspensa ou 
apreendida, ou até levar à cassação e ele ter 
que passar por todo um processo, novamente, 
de habilitação para poder ter direito a fazer uso 
-, isso com certeza gerará um efeito dissuasório. 
Ele vai falar: Opa, vou procurar um taxi, um 
aplicativo, ou outra modalidade de transporte, o 
transporte coletivo ou a bicicleta, ou alguém vai 
ser o motorista da rodada. 

 Essa ação é fundamental. E é somar 
esforços, juntar, integrar para poder se fazer 
presente no dia a dia da sociedade e do cidadão.  

Enfim, coloco, então, esta comissão 
novamente à disposição. Aguardamos convite 
para participarmos de outras ações externas de 
cunho fiscalizatório e que tragam segurança 
para as famílias, para as crianças e para o 
cidadão e poder chegar até as residências das 
pessoas, chegar até cujo objetivo principal é 
uma via, um transporte mais seguro. 

Pois não, Édina, pode ficar a vontade. 
 

A SR.ª ÉDINA DE ALMEIDA POLETO - 
Queria apenas colocar à disposição: Nós temos 
um trabalho que fazemos com adolescentes que 
é uma roda de conversa, e muitas vezes é muito 
questionado o fato do uso de drogas e algumas 
coisas assim.   

Talvez em alguma oportunidade nós 
possamos ter a presença de alguns de vocês, 
que possa participar conosco lá também 
debatendo esse tema. Normalmente a gente 
trabalha a questão do trânsito em específico, 
mas quem sabe uma oportunidade para nós 
discutirmos com eles, também.  

Em relação ao que o deputado Vandinho 
Leite e o senhor colocaram referente à 
fiscalização, eu sempre digo que a fiscalização é 
pedagógica. A fiscalização também é 
pedagógica, porque quem não aprende com a 
educação vai aprender, infelizmente, na 
repressão. E a fiscalização, de fato, precisa ser 
ampliada e por isso a preocupação do Detran 
neste momento de mobilizar e não medir 
esforços para colocar a fiscalização na rua 
novamente. 

Já acontecem, o Bptran tem os números, 
que tem sido enviados de fiscalizações que são 
feitas, mas que sejam cada vez mais ampliados, 
que o número de fiscalização e de abordagens 
seja cada vez maior para que realmente nós 

tenhamos situações como foi colocada aí de que 
as pessoas saibam que tendo fiscalização...  Não 
vou dizer que na totalidade, porque a gente tem 
alguns que mesmo assim insistem e não se 
preocupam. Temos caso de pessoas que já 
tiveram o caso de habilitação suspensa várias 
vezes e às vezes ele não tem essa preocupação 
até pela recusa. Mas em sua maioria as pessoas 
têm essa preocupação. 

Então que isso cause esse efeito positivo 
mesmo com essa preocupação de ter uma 
fiscalização, sendo isso cada vez mais constante. 
Eu queria pedir a liberdade de passar um vídeo 
para concluir a minha fala.  

Agradeço, mais uma vez, por essa 
oportunidade a vocês. Estamos à disposição 
para outros assuntos, para debater também a 
questão de pátio. Eu sei que é uma questão que 
o deputado Luciano colocou e que preocupa 
muito, também. Isso está sendo discutido. Hoje 
tem guincho, que pode ser estendido ao estado 
todo.  

Pátio na Grande Vitória, para nós, não é 
uma dificuldade, mas no interior está sendo 
discutida uma licitação para também resolver 
essa situação que, sabemos, principalmente a 
questão de motociclista no interior, de motos 
muitas vezes utilizadas para cometer furtos e 
roubos -aí vem a questão da legislação - e nós 
temos essa dificuldade muitas vezes com pátio, 
e isso está sendo discutido numa licitação, num 
grupo no próprio Governo, entendendo essa 
necessidade urgente de resolver essa situação 
para que não tenhamos essas situações, porque 
é um clamor de fato das pessoas também do 
interior. Então sabemos dessas dificuldades, 
mas também sabemos dos trâmites e dos 
problemas por que isso ainda não aconteceu 
dentro do que ocorreu em situação de pátios no 
passado. Só para dar uma satisfação de que está 
sendo discutido e muito em breve eu acredito 
que já esteja resolvida também a questão de 
pátios no estado. 
 Dizer que, no dia 31, nós vamos ter uma 
ação educativa que ocorrerá em todo o estado. 
O foco principal é o motociclista porque hoje 
nós temos um número de - até abril nós já 
tivemos - duzentos e sessenta óbitos no nosso 
estado por acidentes de trânsito, infelizmente. E 
nós já tivemos cento e dezenove motociclistas 
que vieram a óbito desse número. É nossa 
preocupação hoje porque quarenta e seis por 
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cento, em média, desses acidentes tem sido 
com motociclista. Então, dia 31 nós teremos 
uma ação conjunta em todo o estado. O nosso 
foco é motociclista, em uma ação educativa, 
falando da conscientização. Então, quem quiser 
participar, nós estaremos espalhados pelo 
estado todo trabalhando a conscientização.  
 Eu queria apenas passar os vídeos 
porque eu acho importante a gente ter essa 
campanha nacional e é importante para nós 
termos a consciência da necessidade de ouvir 
muitas vezes as crianças.  
 

(São exibidos os vídeos) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI - Sem partido) - Muito 
bom! 

Enfim, agradecer pela presença, senhora 
Édina Poleto, agradecer a atenção de todos que 
nos assistiram, público presente. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos dessa comissão e 
convido os senhores membros para a próxima 
reunião que será ordinária no dia 10 de junho 
do corrente, às 13h, neste mesmo plenário. 

Obrigado. Boa tarde a todos! 
 

(Encerra-se a reunião às 
14h24min) 

 
 

 
SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO, 
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Havendo número legal, declaro 
abertos os trabalhos da comissão.  

Solicito ao deputado Torino Marques a 
leitura de um versículo da Bíblia. 
 

(O senhor deputado Torino 
Marques lê Provérbios, 2:12) 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

10h28min agora. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito obrigado, deputado.  

Neste momento, solicito à secretária que 
proceda à leitura da ata da quarta  reunião 
ordinária. (Pausa)  

 
(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da quinta reunião 
ordinária, realizada em 13 de 
maio de 2019)   

 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Algum parlamentar deseja retificá-
la? 
 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Não.  
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Não havendo quem queira, como 
votam os senhores deputados? 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Eu 
voto Sim. Favorável.  

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Ata aprovada como lida. 
Leitura do Expediente. 
Solicito à secretária que proceda à leitura 

do Expediente.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
Ofício n.º 062/2019, do Gabinete do 
deputado Torino Marques, justificando 
sua ausência na reunião ordinária desta 
Comissão e Turismo, realizada no dia 
13/05/2019, no Plenário Judith Leão 
Castello Ribeiro. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 
Projeto de Lei n.º 124/2018 
Autoria: Deputada Raquel Lessa 
Ementa: Declara o município de 

Pancas/ES, a capital estadual do Esporte Radical 
e dá outras providências. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
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Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Projeto de Lei n.º 213/2018 
Autor: Deputada Janete de Sá. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - ORDEM DO DIA: 
Deliberar convite ao Senhor Tiago Muniz 
Cardozo, responsável pela única escola de 
paraquedismo do ES - Skydive Guarapari, para 
participar da reunião ordinária desta comissão 
do dia 10/06/2019, que abordará o tema: A 
Importância do Paraquedismo como atividade 
turística para o Estado do Espírito Santo. 
 

COMUNICAÇÕES: 
 

Agora, passo para a parte das 
comunicações. Antes, porém, eu gostaria de 
poder passar a palavra para alguns dos nossos 
convidados que estão aqui presentes.  

Hoje, o assunto que vamos tratar é a 
revitalização do Radium Hotel, que é um 
monumento localizado em Guarapari, que 
serviu como hotel na década de quarenta, em 
seus tempos áureos, recebendo, inclusive, 
alguns ex-presidentes da República, Juscelino 
Kubitschek, e infelizmente, hoje, se encontra 
abandonado. Existem vários projetos em 
andamento para o Radium Hotel, que hoje está 
em posse da prefeitura, porém, é um bem de 
propriedade do Governo do Estado. 

Gostaria agora, meu amigo, o senhor 
Cacau Monjardim, poder passar a palavra, 
antes, porém, para o meu amigo que está ali, 
Willian Galvão, para fazer uma saudação inicial. 
Você gostaria de falar alguma coisa, William?  

 
O SR. WILLIAM GALVÃO - No período de 

2005 e 2006 tive a responsabilidade de 
coordenar um trabalho de recuperação turística 
do centro de Guarapari, que na verdade ganhou 
uma dimensão muito maior em função do fato 
de que o centro de Guarapari já não tem 
expressão, digamos assim, em termos de 
dimensão, para massificação do turismo. E era 
preciso ver Guarapari como um todo, seja com 
relação à legislação, seja com relação à 
infraestrutura. E tive o prazer de encaminhar 
alguns projetos lá, de infraestrutura, que 
melhoraram muito a situação de Guarapari. Isso 

no Governo Paulo Hartung, Governo passado, 
2005/2006. 

Depois, aos projetos tidos como 
referência desse trabalho, foi dado 
continuidade, como, por exemplo, a Praça 
Jerônimo Monteiro, aquela área das escunas e 
mais recentemente aquela avenida no canal. 
São projetos todos dessa época, mas havia uma 
ambição, digamos assim, muito maior, pela 
referência que é Guarapari, pela importância 
que tem Guarapari no cenário turístico do 
estado e por ser, digamos, a grande referência 
nossa em termos de Brasil. 

E com relação ao Radium Hotel, em 
particular, existiam algumas ideias, que depois, 
mais à frente, eu posso fazer algumas 
colocações. Muito obrigado!  

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito obrigado, William Galvão. 
 
O SR. WILLIAM GALVÃO - Só ressaltando 

a importância do Cacau, que é uma pessoa que 
conhece todo o turismo, já trabalhou, e tem 
todo, digamos assim, um legado importante que 
vem deixando para o turismo do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito obrigado, William Galvão, que 
de fato realizou um belíssimo trabalho nos anos 
de 2005 e 2006 no planejamento e também 
desenvolveu diversos projetos para a cidade de 
Guarapari. Alguns foram à frente, outros não, 
infelizmente. Então, deu sua contribuição para a 
nossa cidade. 
 Vou passar a palavra para o meu amigo 
Henrique Casamata. Quer usar a palavra, 
Henrique? 
 
 O SR. HENRIQUE CASAMATA - 
Novamente, a gente está aqui reunido e 
fazendo um debate sobre um equipamento 
público que poderia estar, vou seguir a linha 
aqui do Paulo Renato, que nós estamos 
começando a descobrir e ter coragem de falar 
que turismo e cultura têm tudo a ver com 
geração de emprego e renda e oportunidades. A 
gente ficava: Não, mas cultura, mas turismo, 
achando que só quem cria emprego é indústria, 
siderúrgica, logística. E nós estamos começando 
a ter coragem de falar bem assim: Gente, 
turismo gera emprego, cultura gera emprego. 
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Então, vamos trabalhar para isso? Vamos 
colocar a nossa juventude para trabalhar? 
Vamos lá ouvir o nosso Monjardim falar sobre 
esse equipamento, que até hoje a gente não 
sabe o que acontece para não ser usado em 
Guarapari. Obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Parabéns, Henrique Casamata. Você, 
que tem estado presente aqui de forma 
frequente, então, a gente agradece. A sua 
contribuição é sempre importante para esse 
debate. 
 Paulo Renato, ex-secretário de Turismo, 
também apresentou alguns projetos na época, 
bons projetos, por sinal, para o Radium Hotel. 
Você gostaria de usar a palavra? 
 
 O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 
- Eu só reforço, deputado Carlos Von, Guarapari 
é conhecida, nacionalmente e 
internacionalmente, como cidade saúde. O 
Radium está localizado justamente onde está a 
Praia da Areia Preta. Então, é muito mais fácil 
você manter um conhecimento, que já se tem 
de anos, de cidade saúde, e agregar a esse 
patrimônio de uma forma que ele gere emprego 
e renda e visibilidade nessa área. É muito mais 
fácil de você ter resultado rápido. E o 
investimento que for feito, que tem que ser 
privado, nesse caminho que a gente fez no 
Governo anterior, o prefeito Edson Magalhães 
fez um documento, um ofício para o Governo do 
Estado, através da Secretaria de Gestão, 
colocando o interesse da prefeitura em 
disponibilizar o prédio para que o Governo 
tocasse um edital de chamamento.  

A gente fez a primeira etapa no final do 
ano passado, que foi um chamamento de 
propostas de projetos, lincando cidade saúde 
com aquele espaço. E nesse sentido, o que foi 
sugerido era que dessem sequência nesse edital 
com os projetos que foram apresentados, para 
fazer um chamamento privado de investimento, 
aí já com o projeto executivo de transformar o 
Radium num espaço - um dos projetos, tem 
vários projetos -, não é um spa, é um local de 
tratamento com referências de tratamento 
geriátrico, principalmente, internacionais, que 
viriam fazer todo o investimento de 
restauração, mantendo aquele espaço, 
arquitetonicamente falando, como está hoje, 

mas agregando esse link da Praia da Areia Preta 
com o hotel.  

Então, esse é um dos projetos que está 
nos arquivos do Governo do Estado. Então, é só 
reforçar que esse é um dos projetos que pode 
ser usado.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - E esses projetos já se encontram no 
Governo do Estado? 
 
 O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 
- Sim. O edital foi feito e esses documentos 
estão nos arquivos da Secretaria de Turismo, 
que certamente todo mundo tem acesso.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Você sabe, aproximadamente, 
quantos projetos foram apresentados? 
 
 O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 
- Pelo que recordo, foram três projetos que 
foram apresentados. E o que mais nos chamou 
atenção, a gente não era quem iria resolver, 
mas esse foi um que chamou bastante atenção, 
pelo propósito e pela preocupação de link com o 
que se tem lá hoje. Dificuldade de 
estacionamento, necessidade de uma 
exposição, a feira de artesanato como um 
agregador de fluxo para aquela região e o 
manter a estrutura arquitetônica do prédio e 
complementar com outras estruturas que vão 
vir e, o mais importante disso, fortalecer o 
slogan de cidade saúde, que isso a gente não 
pode perder. Só três cidades do mundo têm 
isso. Saiu agora uma reportagem, na semana 
passada, dizendo que Guarapari é uma das 
cidades do Brasil, se não é a mais, que tem o 
menor índice de câncer no Brasil. Isso, 
certamente, tem alguma coisa a ver com o 
magnetismo dali, das areias. 

E aí, até faço uma proposição, deputado, 
de a gente poder trazer a Júlia Lima, presidente 
da Associação Brasileira de Turismo de Saúde, o 
maior ticket médio de turismo, dentro dos 
vários arranjos de turismo que existem, e o 
Cacau conhece bem, muito melhor do que eu. E 
ela já veio aqui, quando a gente fez a primeira 
reunião lá em Guarapari, para fazer essa 
proposta. 

A Abrastur vai começar um trabalho 
internacional junto ao ministério, junto à 
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Embratur e ao Sebrae, que é esse projeto novo 
do Investe Turismo, cuja proposta do projeto é: 
promoção e divulgação. É esse o trabalho do 
Investe Turismo. A junção dos três órgão 
maiores, transformando, William, a Embratur 
numa agência, para dar mais agilidade nela; o 
Sebrae, por causa da facilidade maior de 
utilização dos recursos; e a Abrastur é um dos 
itens que vai ser divulgado lá fora, para trazer 
turista de saúde para cá. 

Não sei se vocês sabem, aqui é um dos 
grandes centros de tratamento de cirurgia 
plástica. A gente recebe turistas do mundo 
inteiro, que ficam no mínimo quinze dias aqui 
no Espírito Santo, hospedado, comendo, sendo 
transportado... Então, esse turismo de saúde é 
muito forte. E Guarapari está na beiradinha do 
gol, é só empurrar, está certo? 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito legal. 
Esse projeto que me chamou a atenção 

foi o da MedSênior, do Maely? 
 
O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 

- Isso aí, isso aí. É um projeto, um espaço 
referência em nível mundial, com médicos de 
Israel, com médicos internacionais, que estão 
ansiosos em poder trazer os seus pacientes, do 
mundo, para se tratar em Guarapari. É 
fundamental. A cidade tem que mudar o foco e 
a gente falou isso muito lá. A cultura da cidade 
tem que virar saúde. Então, você tem que fazer 
uma série de intervenções na cidade e na 
cultura da cidade para que tudo respire saúde. 

É um trabalho que até ficar pronto - é 
um investimento em torno de vinte e quatro 
meses para poder ficar pronto -, certamente 
você tem que fazer outras intervenções na 
cidade para contemplar o resultado final. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Porque a cidade de Guarapari é muito 
conhecida como cidade de turismo, aquele 
turismo de diversão, que o cara tem muita 
boate, tem muita festa, tem praia, mas a saúde 
também está em primeiro lugar ali. Essa seria a 
ideia. 

 
O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 

- A Márcia Abraão, Torino, não é tão antiga 
quanto o Cacau Monjardim, mas está bem 

antiga como eu. E a gente já viajou muito pelo 
interior do Rio Grande do Sul e lá os médicos 
ortopedistas e os médicos geriatras receitam 
quinze dias, por ano, em Guarapari, para os seus 
pacientes. Desde 1997 que a gente escuta isso, 
sem ter feito trabalho neste sentido, lá. 
 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Há 
vinte e dois anos. 
 
 O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 
- É isso aí. E continua tendo pessoas que vêm 
todo ano para se tratar. Alguns compraram 
apartamento, outros vêm para hotel. Mas vêm 
para Guarapari, para esse tratamento; Deus deu 
para a gente isso. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Está sendo coordenado pelo doutor 
Marcos Tadeu, pesquisador, doutor da Ufes, um 
trabalho bem interessante em relação à questão 
do câncer, mais focado no câncer de mama. 
Depois que foi descoberto que o menor índice 
de câncer de mama no Brasil é em Guarapari, 
eles estão se aprofundando nesta questão. 
 E a UVV, passei agora, vindo de 
Guarapari, estava enterrando o pessoal lá na 
areia de Itaparica; eles estão fazendo lá na praia 
da Areia Preta, em Guarapari, e aqui, em 
Itaparica. Mas, mais voltada para doenças 
reumáticas. Então, são duas frentes bem 
interessantes que foram abertas recentemente. 

 
O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 

- Tive a oportunidade de poder construir junto à 
Fapes, ao Buffon, à UVV, à Ufes... E a gente 
conseguiu um recurso, William, daquele fundo 
de inovação, tecnologia e turismo, que a gente 
conseguiu colocar neste fundo; é um pedacinho 
do ICMS da indústria que vai para esse fundo. 
Tinha uns setenta milhões, se não me engano. 
Não me recordo os números certos. 

E um dos projetos que a gente conseguiu 
aprovar é esse, porque as pesquisas que se têm 
até hoje são científicas, não são médicas. E esse 
projeto leva dois anos e quatro meses levando 
pacientes - pegou-se um item da saúde básica, 
Torino; pegou os pacientes que existem aqui na 
Grande Vitória, que têm esse problema da 
saúde básica - para Guarapari. Aí, tem todo um 
critério de tempo de exposição, de contato com 
a areia e com a água do mar. Eles vão fazer esse 
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tratamento, acompanhados por médicos do SUS 
que têm essa especialidade, para poder 
acompanhar o desenvolvimento ou a regressão 
daquele item que ele tem. O que significa isso, 
deputado? Se com relação a esse item da saúde 
básica, ficar comprovado que vir para Guarapari 
melhora a saúde daquele item, o Brasil inteiro 
vai mandar pacientes para se tratar em 
Guarapari. Então, é um projeto importantíssimo. 
E, após esse item, os outros itens que têm 
similaridade com essa mesma doença vão vir 
um atrás do outro. Então, não em preço o que 
isso pode dar de resultado, de desenvolvimento 
econômico para a cidade. É por isso que o 
Radium é o âncora. É importantíssimo que o 
Radium esteja linkado com isso, porque os 
médicos já têm comprovação prática de 
pacientes que vão para lá e se recuperam ou 
diminuem o índice daquela doença. Então, é um 
projeto importantíssimo, feito a várias mãos, 
cujo dinheiro está lá no fundo para poder ser 
executado durante os dois anos e quatro meses 
e, certamente, vai mudar Guarapari. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Muito legal. A gente já sabe que a 
radiação transmitida pelas areias de Guarapari 
traz um benefício para a nossa saúde, mas 
realmente existia um temor em relação à 
possibilidade de potencializar também algum 
outro tipo de câncer, principalmente em órgãos 
mais sensíveis.  

Neste final de semana, o doutor Marcos 
Tadeu fez uma apresentação, em Guarapari, de 
alguns estudos que eles realizaram na USP, em 
São Paulo, a princípio com ratos. Deixaram 
alguns ratos tendo contato com as areias 
durante três meses, e outros não. E foi 
realmente descoberto que aquilo ali não afetou 
absolutamente em nada. Então, não traz 
nenhum malefício para a saúde as areias de 
Guarapari, apenas realmente coisas boas. E a 
gente precisa agora aprofundar nessas 
pesquisas. 

Passar a palavra aqui para o meu vice, 
deputado Torino Marques. 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Pode 
continuar. Está falando muito bem. Estou aqui 
só olhando V. Ex.ª falar.  

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Obrigado, deputado. 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 
Guarapari o senhor domina muito bem. O 
estado todo, mas Guarapari é o seu berço. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - A gente conhece melhor a cidade. 
Vou passar a palavra agora a uma amiga 

que fiz em Vila Velha, quando estive lá na 
subsecretaria de Turismo e pude conhecer de 
perto o trabalho dela. Ela que fez a restauração 
toda da Igreja do Rosário, a igreja mais antiga do 
Brasil hoje em funcionamento, uma importância 
histórica, cultural e turística imensa para o 
nosso estado. Ela fez a restauração também da 
catedral e, mais recentemente agora, fez uma 
obra belíssima no Convento da Penha. Ela 
trocou toda a iluminação antiga que existia lá, 
colocou led, um projeto muito bacana, 
elaborado pelo professor da Universidade 
Federal de Ouro Preto, Fernando Rispoli. Muito 
bacana. E tive a oportunidade de estar presente. 
Então, Erika, que é presidente do Instituto 
Modus Vivendi, vai poder passar agora um 
pouco da sua experiência, o que pode ser feito 
agora no Radium Hotel. 

 
A SR.ª ERIKA VAREJÃO - Queria 

agradecer, Carlos, o convite. Vocês, que já me 
conhecem há tempo... Todo mundo sabe que 
sou a favor do restauro porque, para mim, o 
restauro é o pano de fundo para mostrar a 
cultura e o turismo em consequência. Hoje, 
tenho certeza de que a cultura anda com o 
turismo, mas também com o desenvolvimento. 
Não tem como você trabalhar isso tudo num 
grupo só.  

Estou fazendo um projeto, agora, que é o 
restauro e readequação do Santuário Nacional 
de São José de Anchieta. É o primeiro projeto 
que faço hoje, que o ativo e o passivo vão bater 
depois e não vai precisar ficar recebendo 
recurso para manter aquele projeto mais. E isto, 
a sustentabilidade cultural no restauro 
envolvendo o turismo e o desenvolvimento, é a 
base, hoje, da indústria da cultura, da indústria 
do turismo.  
 A gente tem que mudar o conceito. Eu 
acho que o Radium Hotel, hoje, na experiência 
que eu tenho nesse meio... Não fiz pesquisa, fui 
convidada agora, não deu tempo de eu formular 
nada, mas, no meu entender, ele tem que gerar 
recurso e mudar o turismo de Guarapari.  



88 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 04 de junho de 2019 

 Ele tem uma história na saúde, no 
glamour de Guarapari, muito forte. Essa 
memória afetiva do capixaba e dos estados do 
entorno nosso aqui é toda ligada ao Radium 
Hotel. Aquele trajeto: Radium Hotel, Siribeira, 
Praia da Areia Preta, a Cidade Saúde. Então, a 
gente, lembrando essa história, resgatando essa 
história, que a gente já a vive no presente, a 
gente pode reinventar todo esse futuro. E aí, eu 
acho que a gente pode trazer um turismo de 
qualidade.  

O que hoje eu sinto em Guarapari... Eu 
frequento Guarapari desde quando eu nasci.  
Hoje, mais ainda, que todo fim de semana eu 
estou ali perto, numa terra que nós temos ali. 
Então, eu vivo ali, eu sinto falta dessa 
qualificação do turismo. 
 Hoje, é difícil a gente ter um local de 
acesso, principalmente no centro. E hoje é moda 
no mundo requalificar, restaurar os centros 
históricos. Eu vi isso em Fort Worth. Dez anos 
atrás, eu cheguei, o centro estava todo 
destruído e, através dos acionistas da Disney, 
que são moradores antigos ali, foi todo 

revitalizado e restaurado. Estive lá dois anos 
atrás e levei um susto: todo restaurado, 
contando a história, só com turismo de 
qualidade. Eu acho que isso é muito 
importante. E a gente tem esse turismo de 
qualidade hoje nas montanhas, e cadê na praia? 
Nós somos um local de praia, um estado 
quente.  Então, eu acho muito importante, hoje. 

 A meu ver, acho interessantíssima essa 
área do spa. Eu acho isto fantástico, que volte 
essa história da Cidade Saúde, divulgue no 
mundo.  

Ele falou aí exemplos. Baden-Baden é 
uma cidade de turismo de saúde pelos banhos 
termais. E mais: eu estive em um dos spas lá - 
esqueci o nome dele, porque é um nome 
alemão, meio complicado - e tinha alguns 
espaços que era da água que nascia no meio da 
Floresta Negra, e os espaços maiores não eram, 
eram de água do mar, que era a talassoterapia, 
que é o benefício que a água do mar faz na 
saúde. Isso é moda no mundo. 
 Eu acho que o turismo de Guarapari, a 
partir daí, tem um apelo não só nacional, mas 
um apelo internacional também. Ele pode 
mudar muito tudo.  Eu, Erika, sou a favor, muito, 
da volta do patrimônio no contexto histórico 
dele. 

 Hoje, eu fiquei sabendo - fico muito feliz 
- que ali tem oito mil e novecentos metros 
quadrados. É uma área imensa. Eu sou a favor 
que a parte da arquitetura construída volte a ser 
um hotel com toda a qualificação do hotel. Ele 
vai gerar renda, ele vai gerar empregos, ele vai 
trazer qualificação. E um hotel de qualidade. 
 Eu estou com um projeto desse que não 
comecei a trabalhar ainda porque está faltando 
aprovação do Conselho Estadual de Cultura, que 
é do Hotel Imperador, aqui em Domingos 
Martins. 
 A gente tem hotéis, igual agora mesmo 
em Salvador foi restaurado o Palace Hotel, e foi 
assumido agora por uma rede europeia. Está 
mudando aquele entorno do hotel, em Salvador, 
que é o Palace Hotel. Está mudando o entorno 
da região. A gente tem o Adlon, em Berlim, que 
fez aquela história da região ali.  

Então, eu acho que a gente devia pensar 
em restaurar o Radium, tornando-o hotel, 
construir áreas de spa, estacionamento, 
restaurantes, fazer restaurantes. A gente tem a 
culinária capixaba para ser divulgada, a gente 
tem um entorno ali todo, artesanato de 
qualidade, capacitar essas pessoas. A gente tem 
um entorno para trazer sustentabilidade para 
todo o centro de Guarapari. Essa é a minha 
visão, sabe, Carlos.  
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Vou até bater palmas aqui porque 
merece. Parabéns, Erika. (Palmas) 

Extremamente competente. A ideia dela 
realmente é que volte a ser um hotel, o Radium 
Hotel. E melhor do que voltar a ser hotel, gostei 
muito da ideia do Paulo Renato, que seja um 
hotel voltado para a questão dos benefícios da 
areia monazítica também. Se a gente conseguir 
conciliar essas duas coisas, seria o ideal. 
 

 O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 
- O uso é hotel. O hóspede vem para 
tratamento, mas é hotel. Ele pode se hospedar 
no Radium, ele pode se hospedar no Coronado, 
ele pode se hospedar e ali vai ter, ao entorno, o 
tratamento orientado, todo acompanhado com 
profissionais de qualidade usando a areia preta. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Seria 

uma clínica de fisioterapia, praticamente. 
Agora, eu queria pedir desculpas aos 

presentes aqui, aproveitando, eu queria pedir 
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desculpa aos presentes porque hoje nós temos 
aí o secretário de Infraestrutura Tarcísio Freitas, 
que está em Vitória, e eu recebi o convite para ir 
lá visitar as obras no Porto de Capuaba. Então, 
eu peço desculpas. Eu vou ter que me ausentar. 
O Carlos Von, presidente, vai continuar aqui, e 
eu, como vice-presidente, vou ter que me 
ausentar, mas fiquem à vontade. Que vocês 
coloquem na mesa tudo o que vocês pretendem 
para o Radium Hotel e para a região de 
Guarapari. 
 

O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 
- Esse secretário é importante para as nossas 
estruturas do estado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - O ministro. 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - O 
ministro da Infraestrutura. Ok.  

Um abraço. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Obrigado, deputado Torino Marques. 
A justificativa é nobre. Está trazendo recurso 
para o nosso estado e sei que é importante. 
Obrigado, você que está sempre nos ajudando e 
nos apoiando. 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 
Obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Vamos continuar o debate.  

Tem algum microfone sem fio, Márcia? O 
Weber Rocha quer dar uma contribuição 
também.  

Obrigado pela presença, Weber. 
 
O SR. WEBER ROCHA - Bom dia a todos. 

Eu estou aqui representando o arquiteto 
Augdan, responsável pela Casa e Arte São Paulo. 
Eu, a pedido dele, protocolei, no ano passado, 
nesse mesmo evento promovido pela secretaria, 
na época do Paulo, e um dos projetos é que, 
exatamente, junta as duas coisas, o que ela 
falou e o que o Paulo Renato falou. O Casa e 
Arte é um projeto que esse arquiteto tem em 
São Paulo e que é similar ao Casa Cor aqui. Está 
protocolado lá. Ok?  

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito bom. Obrigado, Weber Rocha. 

 Quero passar a palavra agora para esse 
tesouro do turismo capixaba que é o nosso 
amigo Cacau Monjardim. Peço, Cacau, que você 
sente do meu lado aqui, aproveitar que o Torino 
abriu espaço. Você está com a palavra agora, 
Cacau. 

 
O SR. CACAU MONJARDIM - Em 

primeiro lugar, eu gostaria de caracterizar aqui 
que turismo e cultura são irmãos siameses, 
devem ser tratados ambos como fatores de 
desenvolvimento econômico e social. É 
impossível separar dois segmentos que 
carregam na sua história as nossas raízes e as 
perspectivas de um futuro desenvolvimento 
fragmentado, perfeitamente estudado e 
planejado para as novas gerações, respeitadas 
as atuais condições do processo universal de 
desenvolvimento humano e social. 

Foi muito gratificante para mim estar 
presente também aos temas e aos debates 
sobre a cultura. Eu, na qualidade de diretor 
técnico da Fundação Jônice Tristão, participo 
ativamente e intimamente do processo de 
desenvolvimento da montanha. Tenho pela 
montanha um carinho muito especial, tão 
grande quanto aquele que eu dediquei nos 
últimos anos ao próprio litoral e à 
radioatividade terapêutica balsâmica e 
medicinal de Guarapari e de nosso litoral de 
outras regiões.  

Portanto, eu parabenizo a Assembleia e, 
em especial, a Comissão de Turismo e Cultura 
por reunir esses dois segmentos, sem dúvida, 
inseparáveis. Daqui para frente, espero porque, 
no curso da minha vida pública, eu estou cheio 
de promessas, de conclusões, de projetos e 
sugestões. Está na hora deste estado acordar 
para a realidade das suas potencialidades e 
enfrentar os desafios que a história e a tradição 
têm jogado no berço dos nossos debates e da 
nossa convivência diária.  
 Eu parabenizo vocês por estarem aqui. 
Parabenizo, ainda, o Carlos Von, por estar 
dando ao turismo uma projeção e um debate 
mais sério, mais ordenado, mas dentro das 
realidades sociais e econômicas do estado. O 
Espírito Santo, sem dúvida, fiquem vocês certos, 
está fazendo inveja ao país pela sua tradição de 
potencialidade, de registro histórico, de 
preferências e de investimento, sem dúvida, 
calcados na potencialidade imensa que um dia, 
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lá atrás, em 1931, Monteiro Lobato dizia que o 
petróleo seria a redenção do Espírito Santo. 
Acertou na mosca. O resto é com vocês, geração 
de amanhã.  
 Para falar em Radium Hotel, já 
esgotaram quase todo o assunto que eu tinha 
para dizer, porque as intervenções oportunas da 
Erika, a presença do Marcos Tadeu, do José 
Renato, do Galvão e de homens que têm vivido 
a experiência e a trajetória de Guarapari. 
Guarapari é um poço de omissões do passado. 
Mas, eu, sem qualquer dúvida, frequento 
Guarapari. Da primeira vez que eu pisei em 
Guarapari já são passados setenta e cinco anos. 
Pode parecer uma surpresa, mas àquela altura, 
em 1947, começava a ser construído o Radium 
Hotel em uma forma de âncora, parece que 
dando à história e ao futuro a necessidade 
imperiosa de ser transformado na verdadeira 
âncora do processo moderno de 
desenvolvimento de Guarapari. A história e a 

tradição fez isso. Se vocês olharem o projeto 
Radium Hotel, que era uma escola naval - foi 
criado para ser uma escola naval -, vocês virão 
que ele tem um formato de uma âncora, 
ancorado nos sonhos e na potencialidade 
radioativa de Guarapari.  
 Em 1947, portanto, nós tínhamos o 
Radium Hotel. A partir de 1953, foi, então, 
inicialmente, construído e transformado no 
cassino, que veio a se transformar o Radium 
Hotel, potencializando toda aquela região.  
 Eu presidi a Emcatur do período de 
1967 a 1975. Foi um período de desafio. Eu 
não tinha nem com quem falar. Hoje, em 
qualquer evento de caráter turístico você bota 
quinhentas, seiscentas pessoas de uma 
geração interessada, realmente, e fortalecida 
pelo sentido de que o turismo é um fator de 
desenvolvimento econômico e, como tal, tem 
que ser encarado por aqueles que têm o 
comando e a administração do poder público, 
seja nos estados, seja no Governo Federal, 
seja até a nível internacional.  

Nós temos noventa bilhões de viajantes 
anualmente e nós, em termos de Brasil, estamos 
perdendo um pouco do foco internacional. O 
Espírito Santo é muito acanhado, é muito tímido 
e precisava ter mais força e mais coragem para 
enfrentar as grandes mídias internacionais e 
nacionais, porque ele tem um produto que 

ninguém tem nas condições e nas facilidades em 
que ele pode usufruir da sua radioatividade.  

Nós temos participado neste período 
todo, porque quando chegou o Radium Hotel, 
foi, inclusive, em 1953, considerado um 
patrimônio afetivo da Prefeitura de Guarapari, 
do município de Guarapari, para posteriormente 
ser considerado um patrimônio cultural do 
estado. É uma área que tinha cerca de dez mil 
metros. Eu cedi, na administração Hugo Borges, 
a esquina do Radium Hotel, reduzindo para 
propiciar o alargamento da via de acesso à Praia 
da Areia Preta.  

Eu sou de um tempo em que via 
Guarapari receber turismo internacional e 
turismo nacional de alto poder aquisitivo. Era, 
realmente, uma espécie de clamor nacional pela 
beleza de Guarapari e pelos efeitos 
terapêuticos, seu radioclima, sem dúvida, um 
dos melhores do país e do mundo. E tive a 
felicidade de, em 1971, conviver com Silva 
Mello, que é o grande proclamador das virtudes  
terapêuticas e medicinais da radioatividade de 
Guarapari. 
 Eu tenho, aqui, um livro com a 
dedicatória dele, porque acompanhei as 
pesquisas que ele fazia. Acompanhei, muitas 
vezes, os debates que ele mantinha e participei, 
inclusive, no projeto que lhe deu o título de 
cidadão espírito-santense na administração de 
Emir de Macedo Gomes, na Assembleia 
Legislativa. 
 Guarapari está devendo a Silva Mello, 
sem dúvida, uma homenagem mais digna e mais 
eficiente em termos do que ele legou. Com Silva 
Mello, eu consegui patrocinar, pela Emcatur e 
com o apoio do saudoso, então, deputado João 
Calmon, que dirigiu a Rede Associada, eu 
consegui patrocinar o livro Guarapari - 
Maravilha da Natureza, que é, sem dúvida, a 
grande obra sobre Guarapari e sobre a sua 
potencialidade e que, sem dúvida, também 
oferece excelente campo de pesquisa e de 
estudo, porque Silva Mello era um especialista 
formado no exterior, formado na Alemanha, em 
políticas de alto estudo sobre os efeitos da 
radioatividade sobre a saúde humana. 
 Tive essa felicidade de conviver com ele. 
Guardo, em meus arquivos, catorze livros 
Guarapari - Maravilha da Natureza. Todos que 
eu mando, inclusive, quando eu encontro, 
mando preparar, e estão todos assim, com as 



Vitória-ES, terça-feira, 04 de junho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 91 

memórias dele. Neste caso aqui, tem a 
dedicatória e a assinatura dele pelo tempo que 
nós juntos lutávamos por uma Guarapari que 
ninguém conhecia. E esse livro eu, na época, 
presidindo a Emcatur, enviei, com apoio da 
Sociedade Brasileira de Fisioterapia, para as 
grandes autoridades mundiais na área do 
reumatismo, das doenças reumáticas. 
 Mandei esse livro para muita gente no 
exterior e, sem dúvida, isso trazia e trouxe uma 
repercussão muito grande. Era aquilo que a 
Erika dizia: você tinha pessoas que vinham do 
exterior usufruir da radioatividade de Guarapari. 
 Uma coisa interessante que você 
descobre é que ninguém precisa se enterrar na 
areia preta. Basta você estar sentado, por 
exemplo, no jardim do Radium Hotel, numa 
cadeira, a sessenta, setenta centímetros do solo, 
que você teria uma radioatividade mais 
eficiente, mais natural do que se enterrasse na 
Praia da Areia Preta, em frente. 
 Cheguei a ter um projeto feito por Harry 
James Cole para o Radium Hotel, que previa um 
moderno hotel, inclusive, com uma das suas 
laterais dedicada à fisioterapia, à radioterapia e 
à talassoterapia. O Radium Hotel tinha, 
inclusive, subterraneamente, um túnel de 
acesso à Praia da Areia Preta, para não passar 
por cima daquela estreitinha estrada que tinha 
naquela rua, ali na frente. 
 Cheguei, inclusive, a ter, uma vez, a 
convencer a Unimed nacional, através de uma 
participação com a Unimed do estado, a realizar 
um projeto, que era fazer pela iniciativa privada 
os investimentos necessários a recuperar a 
tradição de saúde de Guarapari, que estava 
abandonada, inclusive, pela falta de ótica de 
administrações que por ali passaram. 
 Guarapari é, sem sombra de dúvida, uma 
espécie de cálice da saúde para a vida humana. 
Vi impressões ali, uma delas me marcou 
profundamente, que eu, aos quinze, dezesseis 
anos, da varanda da nossa casa, em Guarapari, 
eu via, todas as manhãs, um casal andando num 
carrinho de querosene Jacaré, de rodinha de 
madeira, um homem todo entrevado dentro 
desse carrinho, empurrado por um cidadão 
contratado pela esposa, e a esposa ao lado. 
Durante três meses, vi essa cena diariamente, às 
sete horas da manhã. E nos últimos três meses, 
eu vi esse homem ao lado dela andando. 
Andando, com a mão no ombro da sua esposa 

para a praia de Guarapari, prova concreta do 
efeito da radioatividade sobre a saúde humana.  
 E seriam tantos os projetos, tantas as 
coisas.   

Eu não quero me alongar no entremear 
de fatos, ações, comissões, omissões e 
responsabilidades. Mas esta é a hora de fazer 
Guarapari voltar às suas origens. Recuperar o 
tempo perdido.  

Eu defendo a tese, dentro do espírito de 
transformação da área do Radium Hotel, numa 
área realmente dedicada a ser uma clínica 
radioterápica, fisioterápica, e talassoterápica. 
Que são aqueles que nós poderíamos gerar 
milhares de pessoas a Guarapari, trazer gente 
para Guarapari. Não ficarmos, neste verão de 
hoje que, no máximo, dá trinta dias. Eu sou de 
um verão de noventa dias. Hoje o verão em 
Guarapari, quando muito, dá trinta dias, 
quarenta dias. Com todos os problemas que ele 
acarreta, com a superlotação, com a baixa 
densidade econômica da população que o 
frequenta hoje, e que me faz lembrar o passado.  

Guarapari viveu o período do Radium 
Hotel, do cassino. E, a primeira vez em que eu vi 
um projeto internacional de caráter artístico, foi 
quando o cassino de Guarapari trouxe ao 
Espírito Santo a famosa Orquestra de Sevilha. 
Ora, foi um espetáculo inesquecível! Naquele 
tempo, o estado tinha sete cassinos. Sete 
cassinos, funcionando e patrocinando. E você 
vinha de avião do Rio de Janeiro, e não pagava, 
inclusive, a viagem, porque o cassino a custeava. 
Se você chegasse do Norte, pelo aeroporto de 
Vitória, o taxista o levava a Guarapari, e recebia, 
inclusive, a corrida. Quer dizer: o pontão não 
pagava nada. E, além disso, uma grande 
projeção na própria culinária do estado. E na 
geração de emprego, e de renda.  

O Espírito Santo viveu aquele período 
áureo do processo de desenvolvimento. E, sem 
dúvida, pouco depois Guarapari teve o Radium 
Hotel tombado como patrimônio. E, quando isso 
aconteceu, e a Emcatur, em 1967, quando foi 
criada, no Governo Cristiano Dias Lopes, um dos 
mais operosos administradores que passaram 
pelo nosso estado, nós sentíamos que, a partir 
da lei delegada, que criava a reforma 
administrativa que mudou toda a face do 
estado, o Radium Hotel estava na mão de 
Alberto Quatrini Bianchi, que era um banqueiro 
famoso no país, na época. E, durante, anos, 



92 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 04 de junho de 2019 

comandava o hotel. Acontece que o Cristiano, 
ao criar uma empresa de turismo, dizia para ele: 
Eu não posso acreditar que vai ficar, o hotel, na 
mão da Secretaria da Fazenda! Porque 
Cristiano, ao chegar ao Governo, pediu o hotel 
de volta.  

É claro que, juridicamente, as nossas leis 
permitem esse entra e sai de situações, e 
ninguém resolvia nada. E o Cristiano, com 
aquele espírito enérgico, pegou a Polícia Militar, 
mandou tirar tudo do Radium Hotel, manda os 
militares, e se apossou do Radium Hotel. E o 
Radium Hotel passou a ser administrado, então, 
pela Secretaria da Fazenda, e corria, 
paralelamente, uma questão judicial do Alberto 
Bianchi contra o Estado, e cujo advogado era o 
saudoso ex-governador Elcio Alvares.  

Isso, essa questão rodou, e roda até 
hoje! Mas o fato consumado é que o Estado 
ficou dono do Radium Hotel. E, aí, eu disse para 
o Cristiano, na época: Cristiano, nós temos uma 
empresa de turismo. Como é que a Secretaria da 
Fazenda vai administrar um hotel? Você tem 
que passar o hotel para a Emcatur. Aí ele disse 
assim: Vou fazer isso! Aí, passou o hotel para a 
Emcatur.  

A Emcatur administrou o Radium Hotel 
durante três anos. E, dando lucro. E com um 
índice de fidelidade que era considerado, na 
época, e acredito que até hoje, se fosse medido, 
o melhor índice do país, e do próprio mundo, da 
hotelaria mundial. Porque, naquele tempo, não 
tinha essa facilidade dos computadores de hoje, 
essa velocidade dinâmica das redes sociais. 
Então, era tudo feito em cadernos grandes, e 
blocos. E você olhava aquilo ali, por exemplo: 
em janeiro de 2000, uma hipótese. As pessoas 
que estavam em janeiro de 2000 a dez anos 
atrás, estavam ali, naquela mesma data. Esse 
índice... Fantástico! Você olhava isso, e 
conseguia ver que havia aquela pontualidade no 
Radium Hotel. O Radium Hotel mantinha isso.  

E é claro que hoje, quando se fala em 
hotelaria ainda tenho alguma dúvida porque o 
Radium Hotel, se você transformar em hotel 
você quebra o pouco que resta da hotelaria de 
Guarapari. A hotelaria de Guarapari vive graves 
problemas. 

Enfrentei, durante o período dentro da 
Emcatur, várias situações. Cheguei a conseguir 
da Embratur uma verba de quatro milhões de 
reais na época - a Emcatur entrando com um 

milhão e meio e a Embratur com dois milhões e 
meio. Tenho em meus arquivos - assinado por 
toda hotelaria, por todos os vereadores e o 
prefeito de Guarapari, da época - o 
compromisso de que a prefeitura de Guarapari 
entraria com um milhão e meio e nós da 
Emcatur com dois milhões e meio. Só que 
ninguém cumpriu nada daquilo. Tenho isso tudo 
assinado e ninguém entrou com aquelas cotas 
que deviam entrar para a prefeitura. Então, 
perdeu-se muita coisa no tempo e no espaço. 

Tinha uma grande preocupação porque 
Guarapari estava perdendo toda a sua estrutura 
de convivência antiga, recatada, muito simples, 
mas profundamente deliciosa pela convivência e 
pelo que ela marcava diariamente, 
semanalmente, de recuperação de pessoas com 
reumatismo, com uma série de outros 
problemas que são tão bem e amplamente 
divergidos pelo livro do Silva Melo. A essa 
altura, cheguei a fazer um folder. Tudo sobre a 
radioatividade, com horários de frequência, com 
as coisas mais sérias, baseado naquilo que - 
convivi com Silva Melo - ele dizia. Depois, com o 
doutor Nelson Senise que quis fazer a tal clínica 
em Guarapari e foi boicotado.  

Quando conseguimos fazer o 
entendimento com a Unimed, tínhamos 
programado uma reunião em Guarapari com 
todas as Unimeds do país para fazer ali a clínica 
e mandar seus clientes para Guarapari. Isso 
esteve quase sendo feito. Tivemos várias 
reuniões no Governo, com o Estado e outras 
autoridades, até que um movimento na 
Assembleia Legislativa boicotou isso, porque 
havia um grupo que queria explorar 
comercialmente a área, por interesses que a 
gente não cabe hoje nem revelar. 

Mas, quero acreditar que para mim que 
sonhei fazer a Cidade do Sol para despolarizar 
Guarapari, tal a minha preocupação, porque 
certa vez no Radium Hotel... Vivia sempre por 
dentro, tinha uma coluna social na A Gazeta - 
Coquetel da Cidade -, então recebia muitas 
informações sobre as atrações turísticas que o 
hotel ia oferecer. Um belo dia, Adamastor 
Bonfim - já falecido - que era o homem de 
relações públicas do hotel, chegou para mim e 
disse: Cacau, você sabe quem está lá em 
Guarapari? Eu disse: Quem é? Quem está? 
Oscar Niemeyer Falei: Espera aí! Oscar 
Niemeyer àquela altura era saudado pela revista 
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Manchete, pelo O Cruzeiro, pelos grandes 
órgãos da época como o grande arquiteto que o 
país dava ao mundo. Ao lado de Le Corbusier, 
Niemayer era considerado também um dos 
pontos mais altos da arquitetura mundial. 

Eu dizia: Mas esse cara, todo mundo na 
imprensa, na mídia nacional fala em Niemayer. 
É, Cacau, ele está lá. Falei: Então arranja uma 
entrevista para mim. Eu quero fazer uma 
entrevista com ele, e tal. E Adamastor dizia 
assim: Não. Ele não quer nada disso. Ele está de 
calção mescla, tamanco.  Aqueles tamancos 
floridos, bonitos, que Guarapari vendeu há 
muito tempo, era uma tradição do artesanato 
de Guarapari, na época. 

Eu dizia. Não, poxa. Tem que fazer. 
Adamastor, tem que fazer uma coisa. Se você 
não conseguir a entrevista, vou dizer que as 
roletas estão viciadas e que o restaurante está 
uma esculhambação, servindo comida ruim 
porque mudou o cozinheiro-chefe. Ele  ficou com 
medo, porque a coluna era muito lida. Dois dias 
depois ele disse: Olha, vai. O doutor Alberto 
Bianchi disse que o Niemayer vai ter entrevista. 
Fui lá todo eufórico. Digo: poxa, garoto novo, 
começando a minha vida jornalística, fazer 
entrevista com Niemayer era um negócio legal. 
E parti para lá. 

Jantamos no Radium Hotel. Muito bem, 
muito bom cardápio, vinhos, etc e tudo aquilo e 
eu então dizia: Doutor Niemayer, o senhor com 
essa visão ciclópica, poderia dizer duas ou três 
coisas que o Governo do Estado, as nossas 
autoridades, pudessem fazer para manter esse 
patrimônio fantástico que Guarapari tem como 
radioclima, sem similar, em termos nacionais e 
em termos sul-americanos até.  

E o velho comia, bebia o vinho e não 
dizia nada. Ele não era velho naquela época, ele 
devia, naquela altura, ter uns cinquenta e cinco 
anos mais ou menos, e eu era garoto com vinte 
e cinco. Então, ele nada dizia, e eu insistia: 
Doutor Niemayer, se eu disser que tem isso, 
ninguém vai dar valor, porque eu não sou 
ninguém, mas se o senhor disser duas ou três 
coisas que tem que fazer, eu vou para o jornal, 
boto isso no jornal, faço reportagem e cobro do 
Governo e nós vamos acabar... E ele calado, 
calado, calado.  
 Aí, no final, eu já estava nervoso, e digo 
assim: Doutor Niemayer, diz aí as três coisas 
logo para a gente acabar. O jantar está muito 

bom, está tudo muito bem, mas... Ele disse 
assim: Menino, anota aí. Eu pensei, agora ele vai 
falar e eu vou lavar a égua aqui em cima dessa 
matéria. Aí ele disse assim: Vamos jogar uma 
bomba atômica em cima e começar tudo de 
novo.  
 Rapaz, ele disse isso e não pude publicar 
uma desgraceira dessas. Mas isso me 
acompanhou vinte e cinco anos. Quando eu 
cheguei à Emcatur em 67, eu só tinha uma ideia: 
despolarizar Guarapari, porque eu não podia 
jogar a bomba atômica que ele dizia que tinha 
que jogar. E ele tinha razão. Um desembargador 
fechou uma rua, fez um pomar, o outro fechou 
outra rua e fez a piscina da casa. Ninguém 
obedecia ninguém. Era uma anarquia geral 
aquele negócio de Guarapari. 

Então, a partir dali, eu criei o projeto da 
Cidade do Sol, que era uma cidade 
tecnicamente planejada para turismo e que 
mereceu, inclusive, do BID, tenho isso em 
minhas correspondências, a declaração de que 
seria o maior projeto de massa turística da 
América Latina com viabilidade assegurada pela 
possibilidade de um financiamento de vinte 
bilhões de dólares com juros de cinco por cento 
ao ano e uma carência de sete anos.  

Eu cheguei para o Arthur, que era o 
governador do estado, levei isso: Arthur, está 
aqui, olha aqui, nós temos que gastar aqui um 
milhão de reais para fazer o projeto BID, para 
transformar o Radium Hotel. 

Então, resultado: isso foi para o Bandes, 
o Bandes queria botar Terceira Ponte, mais não 
sei o quê, e aí, resultado: o BID não liberou os 
recursos, e nós perdemos, sem dúvida, o grande 
passo da história. Mas, o mais importante, eu 
perdi dezenas de oportunidades nesse sonho 
doido de fazer de Guarapari um centro, 
realmente, de projeção internacional, e ainda 
espero estar vivo para ver isso acontecer, apesar 
de eu estar na antessala dos noventa, espero, 
sem dúvida. 

Vou revelar outro fato fantástico. Eu 
estudava e via a possibilidade de fazer do 
Radium Hotel uma clínica nesse estilo, ligada 
por teleférico à Água Guarapari, que ficava a um 
quilômetro e meio de distância e que pertencia, 
inclusive, era uma área de trinta alqueires, na 
época, e eu tinha do João Gualberto, que era o 
dono daquela área, a opção de venda por 
trezentos mil reais.  
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 Eu queria fazer um teleférico e 
transformar a área da Água Guarapari numa 
estação de água. Botar banheira para o cara se 
meter dentro, banheira de areia para o cara se... 
Quer dizer, você tem que vender imagem e o 
resto está no espírito de cada um. Se você se 
sente bem, tudo bem. Então eu fazia aquilo e 
tal, e resultado: Esse cara é louco. Então não 
tinha jeito, não tinha como fazer essa história.  
 Aí, um dia, estou na minha casa e me 
aparece um cidadão lá num jipe, e um rapazinho 
motorista, que era meu amigo, disse assim: Seu 
Cacau, tem um senhor aí, seu Santos, que queria 
falar com você sobre negócio de Guarapari, de 
umas ideias que você tem aí, dessa cidade, não 
sei o que e tal. Tá bom, manda o cara subir. Aí 
entra um sujeito vestido de calção mescla, 
camisa de meia e português. Aí começou a falar, 
e eu, cá comigo pensei: Esse cara vai querer 
fazer, no mínimo, um açougue, uma padaria, 
alguma coisa. Eu falei tudo que eu entendia na 
época de Guarapari. Eu tinha opção de Setiba 
Pina, por quatrocentos mil reais, eu tinha opção 
da Água Guarapari por trezentos mil reais, e 
tinha o Radium Hotel, porque o Radium Hotel, 
àquela altura, já pertencia à Emcatur.  

Conversei, conversei, ele disse assim: 
Gostei muito desse negócio do teleférico da 
água mineral. Eu falei: Ih, esse cara, esse 
português está meio doido. Mas, tudo bem. Aí 
ele disse: E esse projeto da Cidade do Sol, eu 
posso ver? Eu digo: Se o senhor chegar amanhã, 
quiser ver essa semana, lá em Vitória eu tenho a 
maquete de dois metros, e tem todo o projeto 
da Cidade do Sol. Que era a primeira cidade 
tecnicamente planejada para turismo.  

E, no outro dia, não é que o cara chegou 
à Emcatur aqui. Aí minha secretária disse assim: 
Senhor Cacau, tem um senhor aí que disse que 
marcou uma reunião aqui. Falei: Quem é ele? - É 
um português. Eu disse: Manda subir, é o 
português. Eu disse assim: Vou perder meu 
tempo porque o português, fiquei falando 
aquilo, daquele jeito, vestido daquele jeito que 
ele foi, só queria um açougue ou uma padaria. 
Era o que eu achava, na época. Rapaz, aí sobe o 
cidadão num terno de tropical inglês, café com 
leite, camisa amarela de seda, numa elegância, 
com uma pasta de crocodilo na mão, eu digo, 
quando ele entrou eu brinquei, falei assim: O 
senhor vai votar aonde, senhor Santos? Ele não 
entendeu a piada porque não tinha, mas eu 

recebi e tal, e conversei. Aí, eu falei, agora o 
cara era outro. E começamos a conversar. 
Depois, levei-o, mostrei o projeto, as divas, 
aquele negócio todo e tal. Ele gostou do projeto 
da Cidade do Sol. 

Claro que eu tenho isso tudo 
documentado. Não vou mostrar aqui porque é 
perda de tempo, e acho que estou falando 
demais até. Mas eu tenho, inclusive, eu fiz um 
livro, uma revista contando, O Começo e o 
Sonho. Tudo aquilo que foi, de 67 a 75, no 
turismo do estado está aqui. Então, fiz isso. A 
radioatividade de Guarapari está aqui. Toda a 
história da radioatividade, todas as pesquisas. 
Porque, ultimamente, através do professor 
Marcos Tadeu e do projeto que vem sendo feito 
com a Ufes e com outras entidades nacionais, a 
Fundação Jônice Tristão tem dado integral apoio 
à realização desse projeto, na medida do 
possível. Fizemos doação, inclusive, de 
contadores de gás para manter a aferição que o 
professor Marcos Tadeu e sua equipe vêm 
fazendo em todo o litoral de nosso estado sobre 
isso, em matéria de radioatividade. 

E o senhor Santos me disse assim: Tá 
bom. Aí ele disse assim: Eu gostaria de 
participar desse projeto aqui do Radium Hotel. 
Eu falei: Mas, como? - Não, eu queria ser sócio. 
Ser sócio ou comprar o projeto. Eu falei: Ah, 
senhor Santos, eu... Quer dizer, eu falava senhor 
Santos, mas eu estou com aquela ideia ainda do 
português de calção mescla, né? Apesar daquela 
roupa toda. Aí ele disse: Não, mas eu quero! 
Falei: Olha, eu não tenho autoridade para 
decidir isso. Eu vou telefonar para o governador 
e nós vamos conversar lá. - Mas o senhor 
governador vai me receber? Eu digo: Vai sim.  

Telefonei para o Arthur, falei com o 
Arthur: Tuzoca, olha, estou aqui com um 
camarada, senhor Santos, e ele quer ser sócio do 
Radium Hotel no projeto da Água Guarapari. E 
ele está querendo comprar o projeto, e acho que 
você tinha que recebê-lo. - Manda, traz o 
homem aqui, agora. Aí, antes de subir, ele abre 
a pasta e diz assim: Como você até agora não 
me perguntou quem eu sou, eu gostaria de dar 
aqui algumas informações sobre a minha 
empresa. O cara era J. Teodoro dos Santos, 
dono do Estoril Sol, do Hotel Estoril, Cassino do 
Estoril, em Portugal, e outras empresas, e com 
referências dos maiores bancos da Europa sob o 
capital, sob a potencialidade econômico-
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financeira do grupo dele. Aí eu me assustei. 
Fomos lá para cima para o Arthur. Assinamos 
um protocolo. Cinco dias depois, ele vai a 
Manaus e morre de infarte. E O Globo bota: 
Morre de infarte J. Teodoro dos Santos. Eu 
quase morri atrás. Porque tudo pronto e 
assinado. Quer dizer, perder... 

Então, Guarapari parece que tem uma 
coisa que fica perseguindo aquilo. Eu podia 
contar mais dois ou três fatos, inclusive com o 
Bradesco, também com o Amador Aguiar, que 
era o presidente do Bradesco. Depois, com 
Roberto Campos, que estava no grupo União 
Comercial, e por aí afora. Mas não vou falar 
mais nisso.  
 Eu sei que, a essa altura, eu quero 
acreditar que a melhor solução é essa de 
transformar o resultado do Radium Hotel numa 
clínica radioterápica, fisioterápica, 
talassoterápica, porque, me parece, que nós 
temos que trazer de volta a tradição do passado 
de Guarapari como cidade saúde, e transformar 
Guarapari, realmente, num centro de 
recuperação de toda saúde e do bem-estar que 
ela pode oferecer, como capital nacional da 
saúde. Eu acho que nós não podemos esquecer 
isso. Eu, qualquer coisa, estou à disposição; 
outras coisas, se vocês quiserem perguntar e 
que eu puder responder, vou responder. 

A história do Radium Hotel é cheia de 
alçapões durante esse tempo todo. E nem tudo 
a gente pode falar aqui, mas eu sou testemunha 
ocular da história de Guarapari como cidade 
saúde, ao lado de gente como o Silva Melo, 
como o doutor Senise e como outros tantos que 
acreditaram na expressão de Guarapari como 
um dos balneários de maior futuro do país.  

Se nós resolvermos aceitar os desafios 
de agora e seguirmos essa trilha maravilhosa 
que muitos de vocês aqui disseram e com as 
quais eu concordo, e quero esperar, sem 
dúvidas, que Guarapari volta a ter o prestígio e 
o respeito que teve no passado.  

Muito obrigado a vocês e desculpem se 
não atendi a todos com as minhas informações. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito obrigado. É muita sabedoria, 
história e cultura para uma pessoa só. Parabéns 
a Cacau Monjardim.  

Como eu disse antes de passar a palavra 
para o senhor, o senhor faz parte da cultura 

capixaba, do turismo e, para a gente é uma 
honra recebê-lo aqui nesta comissão.  

Eu quero registrar a presença da Maria 
Angélica Fonseca, que está aqui, próxima da 
gente; e do Marcoz Gomez, que esteve 
participando da Comissão de Cultura e está aqui 
com a gente também. Você quer dar uma 
palavra, Marcoz Gomez? Pode falar. 

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Falar um 

pouquinho. Na realidade, eu só vou abrir para o 
Alex, que é o produtor do evento também, junto 
comigo, para ele falar, porque ele é mais 
dinâmico. É sobre o Fest Cine Pedra Azul, em 
Domingos Martins, aquela região maravilhosa. 
Nós temos o Fest Cine Pedra Azul, um festival 
internacional de cinema. 

Vou passar para o Alex, para a gente ser 
breve.  

 
O SR. ALEX REIS - Vou ser bem breve, 

deputado. Eu seu que a gente tem pouquíssimo 
tempo. 

O festival de cinema de Pedra Azul é um 
festival internacional. Acho que é um lugar 
maravilhoso para colocar o patrimônio histórico 
do Espírito Santo. Poderíamos até pensar juntos 
e criar uma mostra do Espírito Santo, no festival 
de cinema, que é internacional. 

O festival está na sua segunda edição e 
em apenas sete meses, a sua segunda edição, 
com quase mil e quinhentos filmes inscritos do 
mundo todo. Então, nada melhor do que juntar 
história, cultura, arte num filme, num 
documentário e ter uma exibição, uma mostra 
especial para vocês no nosso festival. A gente 
pode pensar sobre isso. 

Então, a gente queria agradecer a 
oportunidade da bancada, que abre sempre a 
cada quinze dias, se não me engano, para a 
gente dar voz aos nossos projetos. Eu sou do Rio 
de Janeiro, mas eu me encantei com o Espírito 
Santo. Rapidamente vou falar.  

Ganhei um prêmio de melhor ator, no 
ano passado, e me apaixonei pela região e fiz 
questão de estar mais presente aqui. Conheci 
pessoas como o Paulo Renato, como as pessoas 
do Bristol, o Marcoz, que somos parceiros de 
vários filmes.  

Fiquei encantado com o lugar, porque as 
pessoas sempre confundem as Montanhas com 
a Serra. Esse é outro ponto. Nós fizemos, no 
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nosso festival de cinema, uma transmissão ao 
vivo para o mundo todo, que são quase mil 
filmes no mundo todo. Então, aquilo chamou 
muito a atenção, como a Márcia Guimarães bem 
disse, quando eu cheguei aqui. 

Então, o nosso objetivo com o festival é 
juntar gastronomia com o patrimônio histórico, 
o turismo, a arte, em um lugar paradisíaco 
chamado Pedra Azul, mas não ficar só preso à 
Pedra Azul. Temos que ter uma mostra de 
cinema do Espírito Santo no nosso festival. 

Então, eu convido vocês a conhecerem 
um pouco mais do nosso festival, depois. 
Obrigado, deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Obrigado. Obrigado, Alex, obrigado, 
Marcoz. Vocês estão sempre convidados a 
estarem participando aqui junto conosco. 

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Muito 

obrigado, Carlos. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Pode contar com o nosso apoio. 
Gostei da ideia do festival para filmes capixabas, 
seria? 

 
O SR. ALEX REIS - Exatamente, uma 

mostra especial, só para o Espírito Santo, não é? 
 
O SR. MARCOZ GOMEZ - A gente teve, 

no ano passado, no primeiro Fest Cine de Pedra 
Azul, a gente teve uma mostra do Espírito Santo, 
lógico. Este ano, não deu porque foram muitos 
filmes inscritos e a seleção estourou o tempo. 
Então, a gente não conseguiu. Mas, no ano que 
vem, a gente já está organizando para a mostra 
e estar ali presente. 

 
O SR. ALEX REIS - Inclusive. 
 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Inclusive, a 

mostra italiana, também, por conta da região. 
 
O SR. ALEX REIS - Porque, na verdade, 

deputado, a nossa filosofia do festival era dar 
voz a toda comunidade capixaba. Então, às 
vezes, não ficar voltado só para os filmes de 
ação ou drama ou comédia, mas, sim, uma 
mostra de conscientização do patrimônio 
capixaba. Acho que isso é muito importante, ter 

uma mostra especial só para isso, porque daí, 
acho que abre mais a mente, ainda mais para 
um festival que está na sua segunda edição com 
uma pegada internacional é um veículo bem 
interessante para a gente. 
 
 O SR. MARCOZ GOMEZ - Como foi dito 
aqui desde o início, a cultura e o turismo andam 
sempre juntos. E Pedra Azul, você junta ali o 
cinema, a gastronomia, a beleza natural da 
região, o turismo, a gente está com muitas 
ideias ligando a cultura ao turismo na região.  

A gente tem um trabalho social também 
com as escolas, não é, Alex? 

 
O SR. ALEX REIS - Imagina se nós 

fizéssemos uma reunião como essa em pontos 
turísticos do Espírito Santo, um drone descendo, 
e nós todos numa grande roda conversando 
sobre arte, cultura, patrimônio histórico. Não só 
dentro de uma sala. A gente já estaria vendendo 
a parte turística do Espírito Santo, a parte 
cultural do Espírito Santo num lugar só. Os 
gatilhos mentais iriam adorar isso, que é um 
colorido especial do estado. Este estado é 
maravilhoso. 

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - E é o projeto do 

Fest Cine TV. A gente vai montar uma TV que vai 
funcionar basicamente o ano inteiro na região, 
colocando no YouTube, divulgando os lugares, 
os pontos turísticos, falando de cinema, 
conversando com pessoas importantes do 
estado, falando histórias de Pedra Azul. Então, a 
gente quer agregar. A gente quer agregar o 
turismo, o lado social, crianças, que a gente já 
tem um trabalho forte nas escolas. 

Este ano foram mais ou menos mil e 
quinhentas crianças de escolas da região. 
Começando até de Cachoeiro de Itapemirim, a 
gente teve uma mostra de crianças, uma mostra 
competitiva das escolas, cada escola levou um 
filme e disputou. Então, é um trabalho muito 
importante e está crescendo. 

 
O SR. ALEX REIS - Que se torne uma 

grande experiência, não é, Marcoz? Porque o 
objetivo maior do festival, por exemplo: eu não 
gosto de filme - um exemplo -, eu não quero ser 
cineasta ou ator, mas que seja um parque, tipo a 
Disney, de uma grande experiência 
gastronômica, com a nossa história, com a arte, 
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com a cultura. Você entra ali e tem uma imersão 
maravilhosa. Não preciso sair dali cineasta, mas, 
com certeza, a arte, a cultura, a história, até 
sete, oito anos, ela muda o cérebro de uma 
criança. E a gente vai ter um país muito melhor 
com certeza. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito legal, Alex Reis, Marcoz 
Gomez, vocês estão de parabéns e todos que 
ajudaram nessa empreitada aí, que a gente sabe 
que não é fácil. Principalmente sem apoio. 

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Nós não temos 

nenhum tipo de apoio. Aliás, nós temos apoio, 
mas nós não temos o patrocínio, a gente não 
recebeu nenhum dinheiro nem do lado público, 
nem do lado privado; o dinheiro sai realmente 
do nosso bolso. E a gente tem o apoio, que é o 
Bristol, que é o hotel onde ocorre o festival, 
acontecem as exibições. E nós temos a Marlim 
Azul, que faz o transporte das crianças. A gente 
marca, o ônibus passa. Inclusive, eles ficam 
encantados com os ônibus, que são aqueles 
ônibus modernos de dois andares. E as crianças 
ficam malucas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Marlim Azul, que é um grande 
parceiro do turismo. 

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - É o Heber. 

Nossa, sensacional! 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - É o Heber. Ele sempre... 
 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Ele abraçou. E o 

Paulo Renato, junto com a agência de turismo, 
também apoiando as pessoas que chegam no 
estado. Muitos realizadores chegam no estado 
para assistir ao filme, para acompanhar. Nós 
temos palestras, oficinas que a gente está 
começando a desenvolver agora para 
estudantes. 

 
O SR. ALEX REIS - E o nosso desejo com 

as oficinas, deputado, é que elas durem o ano 
todo para que você possa mostrar durante o 
festival a evolução das pessoas que participaram 
das oficinas. Essas ideias foram boas também do 
Paulo Renato, que é um grande apaixonado, é 

um grande capixaba, então, é um grande 
incentivador, um grande apoiador nosso. 

Nosso objetivo com o festival é mudar 
vidas. É mostrar a região e mudar vidas. O 
cinema é só um pano de fundo para alavancar 
possibilidades, expectativas e perspectivas para 
o nosso país.  

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - É. E, na sexta-

feira, a gente teve uma apresentação especial 
da orquestra sinfônica do Sul do Espírito Santo 
lá no festival. A música também é 
importantíssima, a música também está 
interligada a isso tudo. E foi muito bacana. Eles 
só tocaram músicas de filme, trilhas sonoras, e 
foi muito legal. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Vocês não tiveram patrocínio, mas 
tiveram apoio de muita gente boa. Está aqui o 
Paulo Renato.  

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Com certeza, 

desde o ano passado, desde o primeiro, Paulo 
Renato. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - E com muito pouco vocês 
conseguiram fazer um grande evento. Então, 
vocês estão de parabéns, tenho certeza de que 
ano que vem a gente vai fazer um evento ainda 
melhor. 

Eu vou registrar aqui a presença da 
Berenice Albuquerque e já passando a palavra 
para ela também. 

 
 A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES - Eu estou aqui representando a 
ABBTUR, Associação Brasileira de Turismólogos 
e Profissionais do Turismo - tanto nacional, 
como Espírito Santo - e também o Grupo da 
Paisagem Capixaba. 
 Eu quero retomar a palavra até do que a 
Erika falou com relação ao restauro. Tem que 
prestar bastante atenção nessa questão do 
restauro. Porque eu faço parte do mesmo grupo 
que você faz lá do Guará Turismo, já foi falado 
isso neste espaço, também no evento que tem 
lá do pessoal que faz constantemente, em que a 
Ludmila está junto e as meninas da Rede. 
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 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - RDG. 
 
 
 A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES - É, da RDG. Ali foi falado isso 
também. Prestar atenção nessa questão de 
restauro, porque se falou lá que tem gente 
pensando em derrubar tudo e fazer prédio 
mesmo. Fazer até essa parte que o Paulo Renato 
falou, mas com um prédio novo, tirando coisa.  

Então, eu acho que tem que prestar 
atenção bastante nisso, porque isso faz parte da 
paisagem capixaba. Não podemos perder isso, é 
restaurado, já é um patrimônio tombado, como 
o... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Um patrimônio não pode derrubar, 
não é? 
 
 A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES - Pois é!  
 
 O SR. CACAU MONJARDIM - Não! Claro! 
 

A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES - Mas foi falado isso lá. Eu estou 
falando porque eu ouvi! Eu estou falando 
porque eu ouvi; não foi que me falaram, não! Eu 
ouvi e, quem me conhece, sabe que eu falo; 
então, não deixo passar coisa. 
 E Guarapari está no mapa do turismo do 
país, então, não pode perder essa questão. Tem 
que trabalhar a questão do turismo de saúde, 
do turismo gastronômico, do turismo cultural, 
porque tudo faz parte, tudo é unido. Não pode 
se perder isso. 
 Até voltar com a questão dos bares e 
restaurantes, de se inscrever no Cadastur dos 
hotéis, porque a grande maioria não está 
inscrita no Cadastur. Daqui a pouco, acaba até 
perdendo a questão do mapa do turismo. Então, 
trabalhar essa questão envolvendo lá dentro. 
 Faço uma sugestão aqui, agora, em cima 
do que vocês falaram sobre filmes: por que não 
fazer um filme, tentar ver um filme sobre essa 
questão do hotel? Um documentário. Acho que 
seria importante isso aí. 
 
 O SR. ALEX REIS - Para entrar na 
amostra, não é? 

 A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES - Com certeza! 
  

O SR. MARCOZ GOMEZ - Inclusive, 
aproveitando essas histórias maravilhosas, não 
é? 
 
 A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES - É! Não pode perder essa história, 
não é? Tem não só o Cacau Monjardim, mas 
tem outras pessoas lá dentro de Guarapari. Aqui 
tem um que já estava me dando dicas do que 
falar aqui, alguma coisa. Também a Angélica 
Fonseca que está lá atrás, que também fez parte 
junto com Cacau e com o Governo do Estado, de 
muitos anos, e pode estar ajudando; o Paulo 
Renato, que já foi secretário de Turismo do 
Estado; e outras pessoas mais que podem estar 
colaborando. Então, fazer esse filme ou 
documentário, não sei qual é o nome.  
 
 O SR. ALEX REIS - E levá-lo para o 
mundo, não é? Festival Internacional. 
 
 A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES - Com certeza! Com certeza!  
 Obrigada! 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Obrigado! 
 Eu quero, antes de passar a palavra par a 
Erika, registrar a presença de José Mário 
Monjardim Tironi, e passar a palavra. 
 

 O SR. JOSÉ MÁRIO MONJARDIM TIRONI 
- Eu estou aproveitando o saudável clima de 
Guarapari. Estou com a missão saudável de 
escrever um livro sobre o Radium Hotel. Tenho 
pesquisado muito. Cacau vai ser um dos 
capítulos do livro, por causa de ser do tempo da 
Emcatur. Já tem um título no livro: No Tempo da 
Emcatur. 
 Quero dizer que o Radium Hotel é muito 
importante. Foi muito importante e é muito 
importante. Para que vocês saibam que o 
Radium Hotel já teve mordomo, piano de cauda, 
teve dois médicos trabalhando durante o tempo 
em que ele funcionou. Um, inclusive, era 
sobrinho do Alberto Bianchi, que era o dono do 
hotel.  
 
 O SR. CACAU MONJARDIM - Alberto 
Quatrini Bianchi. 
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O SR. JOSÉ MÁRIO MONJARDIM TIRONI 
- Então, fui ao Ministério da Marinha, estão 
pesquisando, fazendo uma busca em cima disso.  
 Quem tiver informação sobre o Radium 
Hotel, fotografia... Já tive uma entrevista com o 
Bento Nossa. Você deve conhecer, Cacau. 
 
 O SR. CACAU MONJARDIM - Sei. 
 

O SR. JOSÉ MÁRIO MONJARDIM TIRONI 
- Foi maitre lá. Então, lá teve Assis 
Chateaubriand, lá se hospedou Conde 
Matarazzo, Maysa Matarazzo. Está 
entendendo? Eu, sendo botafoguense, tenho 
que falar que o Garrinha se hospedou lá, a Elza 
Soares. Então, aquilo é um patrimônio que foi 
tombado pela Beatriz Abaurre, que assinou lá 
em 89. É um patrimônio tombado. Então, não 
tem como abrir mão disso. 
 Estou muito feliz e obrigado, deputado, 
por essa oportunidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Obrigado, José Mário Monjardim 
Tironi. Parabéns pela inciativa de escrever um 
livro. Acho que o Radium Hotel merece e você 
pode contar com o nosso apoio. 
 O Cacau pediu para falar aqui antes da 
Erika, vou passar a palavra para ele. 
 
 O SR. CACAU MONJARDIM - Eu tinha me 
esquecido de um aspecto interessante, porque 
nós construímos o Centro de Convenções de 
Guarapari justamente às margens da Rodovia do 
Sol, a antiga, que depois sofreu aquela 
modificação com a Rodovia Santos Neves, mas 
justamente para despolarizar Guarapari. Nós 
construímos o Centro de Convenções para o 
Congresso Brasileiro dos Municípios e, sem 
dúvida, era um grande evento porque durante 
vinte e quatro meses a Emcatur administrou o 
hotel e fez vinte e dois congressos levando a 
Guarapari trinta mil pessoas fora da temporada.  

O Centro de Conveções foi feito, dentro 
de um projeto, em uma área de vinte e cinco mil 
metros. Tinha um estacionamento para mil e 
quinhentos veículos e funcionaria normalmente 
no correr do ano como Centro de Convenções. 
Na temporada de verão, ele seria cinema, com 
ar refrigerado e seiscentos lugares para dar uma 
nova opção a Guarapari e para plantar as 
sementes e transformar Guarapari nisso que 

vocês, maravilhosamente, estão fazendo em 
Domingos Martins. Eu queria fazer de Guarapari 
um festival de cinema a partir da importância do 
cinema do Centro de Convenções como base e 
da tradição de saúde de Guarapari. 

Outro aspecto que acho que, então, 
hoje, está abandonado o local, e deveria ser 
transformado em uma aldeia cultural, porque 
tem vinte e cinco mil metros ali disponíveis e 
uma área montada e abandonada que vai 
acabar como o Radium Hotel.  

Eu quero defender a tese de que a 
manutenção feita pela Erika, a revitalização é 
fundamental. Eu não sou favorável a demolir o 
prédio Radium Hotel. Ele deve ser reconstituído 
na sua história, na sua tradição e, na área 
adjacente, você implantar, então, o sistema de 
saúde.  

Portanto, é a lembrança que eu faço, 
parabenizando a Erika pelo trabalho que tem 
feito, o José Mário, a Berenice, a tantos outros 
que fazem de Guarapari a razão das suas 
preocupações e da sua vivência. 

Quero parabenizar a Erika pela série de 
projetos que ela tem feito dentro desse espírito 
de preservação. Eu apenas recolho no passado 
os restos daquilo que eu vivi para poder abrir as 
portas do presente moderno, sofisticado, capaz 
de dar ao Espírito Santo o lugar de destaque que 
ele merece em termos culturais, em termos 
turísticos e em termos socioeconômicos. 

 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito bom, Cacau.  
Vou passar a palavra para a Erika. 
 
A SR.ª ERIKA VAREJÃO - Eu queria 

tranquilizar a todos porque o Radium Hotel é 
tombado. No tombamento, o patrimônio 
arquitetônico está protegido. Não só o 
patrimônio como todo o entorno. Hoje, a 
paisagem cultural também é tombada. Então, 
até a visão que a gente tem do Radium Hotel 
para as praias, para a Areia Preta, é também 
protegida. Então, a gente tem que ter muito 
cuidado. Por isso que um projeto de restauro é 
muito importante, porque você trabalha com a 
memória afetiva e o pertencimento do povo. 

Quem sabe aqui, senhor Cacau, nasce o 
restauro do Radium Hotel e a construção do Spa 
Silva Mello, uma grande homenagem a ele.  
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O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Nós tivemos algumas ideias 
referentes ao hotel, me agrada muito essa ideia 
de recuperar o hotel e a clínica, que foi trazida 
pelo Cacau. Em Guarapari, a gente escuta muito 
também falar sobre um centro cultural. Existe 
uma boa parte da população que pede. Será que 
não tem como a gente juntar tudo isso aí? Fazer 
um projeto em que a gente possa contemplar 
um hotel com uma clínica, mesmo que essa 
clínica possa se expandir para algum anexo 
próximo ali, Cacau? E um espaço em que a 
gente possa contar não só a história das areias 
monasídicas, de como nasceu o Radium Hotel, 
mas a história de Guarapari? Guarapari tem 
uma história riquíssima que, infelizmente, está 
se perdendo ao longo do tempo.  

Eu preciso encerrar em poucos minutos, 
mas vou passar a palavra para o José Mário 
Monjardim Tironi.  

 
O SR. JOSÉ MÁRIO MONJARDIM TIRONI 

- Uma informação importante: a Angela está 
providenciando um busto do Silva Mello e 
justamente a sugestão que eu dei é na linha da 
Rua Silva Mello que passa lá, atravessa a 
Joaquim da Silva Lima e vai justamente à 
pracinha.  

Cacau, vou dar uma informação aqui em 
primeira mão, coisa de cartório: aquela Praia do 
Meio chamava-se Praia Redonda.   
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Praia das Castanheiras, né? 
 

O SR. JOSÉ MÁRIO MONJARDIM TIRONI 
- Praia do Meio.  

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Praia do Meio.  
 
O SR. JOSÉ MÁRIO MONJARDIM TIRONI 

- Castanheiras, do Meio e Praia da Areia Preta. 
Já se chamou Praia Redonda. Num documento 
de cartório traz isso aí: o Radium Hotel, com 
dois mil e quatrocentos metros quadrados de 
área construída num entorno de uma área de 
dois retângulos e um triângulo com oito mil, 
novecentos e setenta e seis metros quadrados. 
Fica de frente para a Praia da Areia Preta e ao 
lado da Praia Redonda. Isso em 1947, quando 
começou a ser construído e terminou em 52, 53 
foi a inauguração.  

Então há um trabalho para fazer um 
busto de Silva Mello ali na pracinha, naquela 
pracinha quase em frente ao Siribeira. 
Merecido! 

Também aproveito para dizer que nosso 
grande compositor, apesar de ser mineiro, 
Pedro Caetano, Quer viver um sonho lindo...!, 
cantava em saraus no Radium Hotel. Pedro 
Caetano cantava em sarau no Radium Hotel. 
Essa também é inédita, quem me contou isso foi 
Bento Nossa, um maître do Radium Hotel, que 
Cacau conheceu.  

 
 

 O SR. CACAU MONJARDIM - Eu 
patrocinei do Pedro Caetano um bolachão, um 
LP. Patrocinei e inclusive contratei. Ele fez 
músicas, além da de Guarapari, sobre vários 
municípios do estado: Vitória, Colatina, 
Cachoeiro, uma série. Foi um sucesso na época. 
Eu levava para os congressos e dava briga 
porque todo mundo queria receber aquele 
disco. Pedro Caetano foi um grande colaborador 
das histórias folclóricas e musicais do estado.  

 
O SR. JOSÉ MÁRIO MONJARDIM TIRONI 

- É muita história! Obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Muito obrigado, José Mário.  

Acho que o debate é importantíssimo, 
mas a gente não pode ficar só no debate, é 
importante agora a gente avançar.  

Renato, você iniciou um processo muito 
interessante no final do ano passado, quando o 
prefeito assinou ofício, vocês fizeram o edital, 
foram apresentados os projetos. Teve um 
projeto que realmente agradou mais a todos. Se 
eu não me engano, vocês chegaram até fazer 
uma audiência pública também em Guarapari?  

 
O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 

- O edital foi feito para chamar a participar do 
projeto e aí tem que ser dado sequência daqui 
para frente com os projetos que foram 
apresentados para definir o que se quer e, em 
cima do que se quer, fazer um edital de 
chamamento com o projeto executivo já.   

 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Fazer alguns ajustes nesses projetos 
que foram apresentados.  
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O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 
- Isso aí. E aí é uma comissão interna do 
Governo que tem que ser definida pelo Governo 
atual e dar sequência no destino que se segue à 
questão de ser um fortalecedor do turismo de 
saúde.  
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Seria todo financiado pela iniciativa 
privada?  
 

O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 
- Isso. Projeto totalmente privado.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito legal. Vamos dar seguimento 
nisso aí para a gente realmente não ficar só na 
conversa, só no discurso.  

Quantos anos, Cacau, você já está 
ouvindo falar de revitalização do Radium, 
restauração e realmente nada acontece! 

 
O SR. CACAU MONJARDIM - Desde 67, 

pelo menos. Antes eu fazia sozinho, quando eu 
botei o nome de Rodovia do Sol porque eu 
queria despolarizar a BR-101, porque ninguém 
chegaria a Guarapari se não houvesse a Rodovia 
do Sol hoje, que a BR-101 matava todo mundo.  

Então desde aquela época eu vi a palavra 
em Rodovia do Sol, já falava em Cidade do Sol. 
Um projeto lindo, tudo! Mas era muito 
avançado para a época e eu me perdia no 
tempo e no espaço, que ninguém acreditava 
nisso.  

O turista, de um modo geral, quem 
acredita no turismo como fator de 
desenvolvimento econômico paga hoje um 
tributo muito sério porque no passado, na 
minha juventude, do sujeito que não queria 
nada com a vida se dizia: Esse cara é um turista. 
E até hoje quem trabalha seriamente em favor 
do turismo ainda é olhado de esguelha com 
aquela velha afirmação do passado de que o 
turista só quer viajar e comer.  

Mas hoje a coisa mudou e nós estamos 
assumindo o turismo como fator de 
desenvolvimento econômico ao lado da cultura.  

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Verdade. 
 
O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 

- Carlos, quando eu começo a desanimar, eu 

mando um zap para Isabela Monjardim 
convidando o Cacau para ir para algum lugar 
comigo para poder ouvir e retomar a energia de 
acreditar que a coisa pode ser melhor que está 
hoje.  Então Cacau, para mim, é um grande 
exemplo e um grande fortalecedor para que a 
gente continue lutando para transformar o 
turismo em pauta de desenvolvimento.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - É verdade. É muito inspirador ter o 
Cacau aqui com tanta vitalidade e lutando. 
Depois de mais de meio século de luta no 
turismo, continua com muita energia ainda 
lutando para que as coisas deem certo.  

 
 O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 

- 30 de setembro: noventa anos! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - E de turismo são quantos anos?  
 
 O SR. CACAU MONJARDIM - De 

turismo? Desde 50. Dia 30 de setembro é o Dia 
da Moqueca Capixaba, por lei da Assembleia e 
da Câmara em homenagem ao meu aniversário. 
É isso aí! E em 30 de setembro eu comemoro 
setenta anos de jornalismo.  

 
O SR. ALEX REIS - Temos um ano para o 

próximo festival que acabou agora. De repente 
temos pouco tempo para produzir, não é, Paulo 
Renato? Para dar andamento às coisas e 
poderíamos ter vocês abrindo a amostra do 
nosso festival e ter esses encontros para falar do 
que foi desenvolvido, do que aconteceu durante 
o ano e dar esse olhar para a conscientização. 
Nós temos um ano para próxima edição. 
Poderíamos já entrar em campo e convidar o 
Cacau, a Erika, convidar vocês todos para ter 
esse bate-papo do nosso festival de cinema.  

O cinema, na verdade, é um plano de 
fundo para dar voz, imagem e luz ao nosso 
patrimônio, à nossa cultura, arte e 
desenvolvimento.  
 

O SR. MARCOZ GOMEZ - Isso aí. Inclusive 
com documentários. É importante.  
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Bacana. 

Proposições recebidas: tem um Projeto 
de Lei n.º 124/2018, de autoria da deputada 
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Raquel Lessa, que declara o município de Pancas 
a Capital Estadual do Esporte Radical e dá outras 
providências.  

 Lembrando que esta Comissão é de 
Turismo e Desporto. Então, tudo relacionado a 
esporte também.  

Avoco a matéria para relatar. (Pausa) 
Gente, o papo está muito bom, mas 

infelizmente a gente avançou um pouco no 
horário e eu vou ter que finalizar, antes, porém, 
agradecendo a todos vocês pela presença, 
agradecendo à nossa Procuradoria, a todos os 
servidores da Casa e a todos aqueles que nos 
assistem pela TV Assembleia. Um 
agradecimento especial à Erika, representando 
aqui o Instituto Modus Vivendi e ao nosso 
grande tesouro, grande patrimônio do turismo 
capixaba, Cacau Monjardim. Muito obrigado, 
Cacau.  

Finalizando, nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrados os trabalhos desta comissão 
e convido os senhores membros para a próxima 
que será realizada, à hora regimental, no dia 10 
de junho de 2019, às 10h, no plenário deputada 
Judith Leão Castello Ribeiro, desta Casa de Leis.  

Muito obrigado e que Deus abençoe 
todos vocês.  

 
(Encerra-se a reunião às 

11h58min) 
 
 

 
 

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito bom dia a todos! Agora, 
09h09min aqui na TV Assembleia, em todo o 
Espírito Santo também. Queria agradecer muito 
a audiência dos telespectadores neste exato 
momento na TV Ales. Nós começamos aqui mais 
uma Comissão de Comunicação Social e Cultura.  

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da comissão e eu vou leu um texto 
bíblico para a gente começar muito bem esta 
comissão e também a semana para os nossos 
trabalhos. 

  (O deputado Torino Marques lê 
Provérbios, 2:2) 
 

Solicito à secretária que proceda à leitura 
da ata da quarta reunião ordinária. 
 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da quarta reunião 
ordinária, realizada em 13 de 
maio de 2019) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado, Tânia, pela voz. A Tânia está 
meio rouquinha, porque está pegando um 
resfriado, que está acometendo muitas pessoas 
aqui no estado do Espírito Santo, inclusive a 
minha mãe. 
 Vou aprovar a ata daqui a pouco. 
 Solicito à secretária Tânia que proceda à 
leitura do Expediente do dia. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 Não houve. 
 
 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

Não houve. 
 
 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA. 
 Não houve. 
 
 Apenas a Ordem do Dia. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado! 
 Pessoal, vamos falar hoje sobre o Festival 
de Cinema de Vitória e também o FestCine 
Pedra Azul, evento cinematográfico mais 
tradicional aqui do nosso Espírito Santo. 
 Durante o festival, o público assiste a 
uma vasta seleção de obras de diversos 
formatos e também gêneros representativos 
das grandes obras, em longa e curta-metragem, 
do cinema nacional contemporâneo. Nele, são 
homenageadas, por suas trajetórias, 
personalidades do cinema e também das artes. 
O festival investe, também, em cursos 
ministrados por importantes profissionais do 
cenário audiovisual nacional. 
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 Depois, vou falar um pouquinho mais 
também do FestCine Pedra Azul.  
 Convidei a Larissa Delbone, produtora 
executiva do Festival de Cinema de Vitória, para 
falar um pouco mais sobre o Festival de Cinema 
de Vitória, os desafios que você encontra e o 
que pode ser feito para melhorar esse Festival 
de Cinema de Vitória, que já está bom, mas 
pode ficar ainda melhor. 
 Larissa Delbone, muito bom dia para a 
senhora. 
 

 A SRª LARISSA DELBONE - Bom dia, 
Torino! Bom dia, equipe da Assembleia! 
Obrigada por nos receber de maneira tão 
acolhedora. Bom dia, Marcoz! Parabéns pelo 
FestCine Pedra Azul, que terminou nesse final 
de semana. 
 Bom, acho que a gente começa dizendo 
o que as pessoas não sabem: cultura é mercado. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Larissa, só lembrando que você tem dez 
minutos para falar. Pode ficar à vontade. 
 

 A SRª LARISSA DELBONE - Obrigada! 
 A gente começa dizendo que as pessoas 
desconhecem que cultura é mercado. Somos um 
mercado muito maior do que o mercado de 
farmácia, somos um mercado muito maior do 
que o turismo, e somos um mercado 
desconhecido. Então, acho que esta 
oportunidade que a Comissão de Cultura da 
Assembleia nos dá reforça essa importância que 
o audiovisual tem no estado no Espírito Santo. 
 Injetamos recursos diretos na economia; 
cada real investido em cinema, cultura ou 
entretenimento retorna como outros sete reais 
para a economia do Estado, que faz esse 
investimento. São dados da Ancine, do ano de 
2015. 
 Queria começar dizendo que este ano o 
festival faz vinte e seis anos e que ao longo 
desses vinte e seis anos algumas dificuldades 
enfrentamos. Mas conseguimos, também, a 
motivação e conseguimos cativar a plateia do 
Espírito Santo. Isso, para a gente, é algo 
importante.  

Estamos inseridos no calendário nacional 
de eventos de audiovisual e, durante uma 
semana no mês de setembro, os olhos do 
audiovisual brasileiro retornam para o estado do 
Espírito Santo. Acho que isso é fundamental 

para que a gente consiga inserir o nosso estado, 
que, geograficamente, está colocado entre 
grandes potências brasileiras, que são Bahia, Rio 
de janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então, a 
gente está ali no meio e acaba que não 
consegue experimentar da maior parte dos 
recursos federais investidos na cultura, pela 
localização geográfica do nosso estado. E isso, a 
gente precisa modificar, minimamente; a gente 
precisa voltar os olhos dos investidores para o 
Espírito Santo. 

O festival é, há vinte e seis anos, 
contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, 
antiga Lei Rouanet. Alguns anos são mais difíceis 
de captar, outros mais fáceis. Este ano a gente 
conseguiu fazer uma captação importante junto 
à ArcelorMittal, empresa que está no Espírito 
Santo há muito tempo e que voltou os olhos 
para os projetos daqui. Acho que é importante 
validar, e tivemos uma baixa de outras grandes 
empresas. A Petrobras era nossa patrocinadora 
há vinte e um anos consecutivos, e é o primeiro 
ano que a gente vai executar o festival sem a 
presença deles. Então, a gente pede uma 
sensibilização da Assembleia, do deputado e dos 
outros deputados que puderem acolher o 
projeto para que ele continue acontecendo de 
maneira satisfatória. 

O festival tem três braços mais 
importantes, que são os nossos braços de 
formação de plateia. A gente tem, há vinte anos, 
um festivalzinho de cinema que forma plateia 
na primeira infância até o meio da adolescência. 
A gente tem uma veia de formação muito 
importante com as oficinas de formação 
audiovisual e os espaços de garantias, que são 
as mostras temáticas, como a mostra ambiental 
que é uma coisa que a gente precisa tratar e 
discutir. 

O atual momento político do país. 
Imagino que para estados pequenos como o 
Espírito Santo seja um momento positivo. A 
gente vai conseguir entrar no foco das grandes 
empresas, já que a Lei de Incentivo à Cultura 
tem uma nuance nova, agora. Então, acho que o 
Espírito Santo vai experimentar um novo 
momento na cultura, e o festival tem muito 
prazer em ser um evento tão tradicional há 
tanto tempo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Larissa, queria que você falasse sobre 
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esse festivalzinho de cinema, achei muito 
interessante. Como funciona isso? 

 
A SR.ª LARISSA DELBONE - O 

festivalzinho acontece há vinte e um anos no 
Cine Metrópoles. Ele acontece na semana do 
festival. Atendemos, em média, por ano, três mil 
e seiscentos alunos. São duas sessões no contra 
turno do horário escolar; a gente fornece 
transporte para essas crianças; e fazemos parte 
do plano pedagógico anual dessas escolas. O 
cinema entra como matéria complementar. 
Gosto muito de dizer que o cinema tem todas as 
matérias do currículo regular dessas crianças. A 
gente tem matemática com os frames dos filmes 
que são projetados, a gente tem história com a 
construção da narrativa, tem o português... 

Então, assim, o cinema consegue ser uma 
ferramenta de educação muito forte. E levar 
esses alunos à sala de cinema é muito 
importante para apresentar um novo olhar 
sobre a própria realidade e sobre a cultura do 
nosso país. 

O brasileiro produz muito e de maneira 
muito competente. O capixaba, em especial, 
produz cinema de muita qualidade, com muita 
competência. O que a gente precisa é de 
incentivo. A gente precisa que esses eventos 
alcancem plataformas nacionais. Força e 
potência para isso esses eventos têm. A gente 
precisa que o estado do Espírito Santo receba 
esse holofote. 

Por estar, geograficamente, 
posicionado, como a gente já havia dito, acaba 
que Rio e São Paulo levam esse incentivo de 
maneira mais presente. A gente precisa que 
isso seja dito e visto. O Festival de Cinema de 
Vitória é um dos mais tradicionais do país. Nós 
temos vinte e seis anos consecutivos de 
acontecimento e é muito importante estar 
aqui e poder dizer isso para vocês, poder dizer 
isso para o público da TV Assembleia. Nós 
temos um evento de audiovisual que é uma 
potência para o Brasil no estado do Espírito 
Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Há vinte e seis anos que acontece no 
estado do Espírito Santo. Agora, este é o ano 
que você está passando mais dificuldades para 
conseguir que esse festival aconteça? 

A SR.ª LARISSA DELBONE - É um ano 
muito difícil. É um ano muito difícil porque a 
gente não tem o incentivo das grandes 
empresas que sempre nos patrocinaram. O 
festival é feito com recurso público, mas há um 
ponto que a gente precisa frisar porque é 
importante: ele é feito com recurso público; o 
recurso é cem por cento destinado à execução 
do projeto; noventa e sete por cento do que a 
gente arrecada de receita fica no estado do 
Espírito Santo; todas as nossas ações são 
tributadas - então a gente devolve o recurso 
duas vezes -, a gente devolve por meio de 
tributação e a gente devolve com o incentivo no 
estado do Espírito Santo. 

No ano passado, o Festival de Cinema de 
Vitória injetou na economia do Espírito Santo 
dois milhões e setecentos mil reais. Não 
arrecadamos esse valor; reverberamos o valor 
arrecadado nessa potência. Todo valor 
arrecadado pelo Festival de Cinema é 
empregado aqui, noventa e sete por cento é 
empregado aqui, os outros três por cento a 
gente emprega em outros estados para 
capacitar a mão de obra do nosso estado e para 
trazer produtos que a gente não disponibiliza. 

A cadeia produtiva do audiovisual existe 
de maneira consistente. Os filmes são 
produzidos através das leis de incentivo, através 
dos editais estaduais. O festival recebe esses 
filmes, garante janela de exibição e repercute 
essas obras. Quando você incentiva a cultura, 
você incentiva toda uma cadeia de mercado. 
Quando falo que a cadeia da cultura é maior do 
que a cadeia do turismo, é porque a gente 
reverbera, emprega e potencializa as nossas 
capacidades, tanto de produção, de 
equipamento e de mão de obra. O Espírito 
Santo tem mão de obra competente para gerir, 
produzir e exibir audiovisual de qualidade para o 
Brasil inteiro.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Você falou muito das empresas públicas. 
E as empresas privadas, como fazem para 
ajudar, também, o Festival de Cinema? 
 
 A SR.ª LARISSA DELBONE - As empresas 
privadas, primeiro, precisam de um incentivo 
para ajudar. Que a gente envie os projetos - nós 
fazemos esse trabalho de maneira maciça. Nós 
enviamos os nossos projetos para uma base de 
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trinta a quarenta empresas sediadas no Espírito 
Santo. A gente precisa que o Governo sensibilize 
de que maneira? Convide essas empresas a 
incentivar. Elas podem incentivar através da Lei 
de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. O projeto 
é aprovado pelo artigo 18, que é um artigo que 
garante ao investidor cem por cento de dedução 

do valor investido no imposto de renda. Então, 
na verdade, ele não tira nada do bolso. Ele deixa 
de investir em imposto de renda e investe em 
marketing cultural, marketing cidadão. A gente 
chama as empesas para investir pelo quesito 
cidadania. Quando elas investem num projeto 
cultural você deixa de pagar diretamente ao 
imposto e injeta aquele valor na economia do 
estado. Então, aquele valor acaba voltando 
como produto, bens de consumo, para as 

próprias empresas. E algumas empresas 
investem por verba de marketing. O que elas 
usariam para fazer uma propaganda de TV, 
por exemplo, elas investem num projeto 
cultural.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O que você gostaria de pedir para as 
pessoas que assistem, agora, em casa, para 
participarem do Festival de Cinema de Vitória? 

 
 A SR.ª LARISSA DELBONE - Primeiro, eu 
queria convidar todo mundo a prestigiar o 
festival. A gente acontece em setembro. A 
gente tem algumas ações que não são somente 
cinema. Tem a tenda musical, que vai receber 
alguns talentos para a gente curtir essa semana.  

Queria convidar os empresários, os 
deputados, as pessoas que lidam com economia 
a conhecer a economia da cultura. A economia 
da cultura é uma economia extremamente 
eficiente. Nós trazemos retorno de maneira 
rápida e segura. Convidar a todos para curtir o 
festival, apoiar a cultura. Eu acho que a gente 
vive um momento no nosso país em que isso é 
muito importante, isso vai ser revalidado, o 
Espírito Santo vai entrar no cenário nacional 
agora. Eu acho que com a mudança da Lei de 
Incentivo à Cultura é a nossa chance de mostrar 
a potência que o nosso estado é. A gente tem 
espaço e lugar para produzir qualquer tipo de 
conteúdo. Então, eu queria convidar todo 
mundo a conhecer o Espírito Santo e a conhecer 
o Festival de Cinema de Vitória.  
 Obrigada!  

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Bacana! Obrigado, Larissa Delbone! 
Satisfação muito grande em recebê-la aqui, 
neste dia tão especial de início de semana.  

Com essa mudança da Lei de Incentivo à 
Cultura eu acho que todos, agora, vão ter mais 
chance de poder mostrar os seus trabalhos.  
 Alguém gostaria de fazer alguma 
pergunta à Larissa? Alguém que se encontra 
aqui? (Pausa) 
 Não.  
 Então, vamos passar para o Marcoz 
Gomez. 
 Ah! Antes, eu quero aprovar a ata.  

Lida e aprovada. 
 Deseja retificá-la? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Não. Aprovada como lida. 
  

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Quero agradecer, também, a presença 
do Delegado Danilo Bahiense, deputado 
estadual também em seu primeiro mandato, 
assim como eu. É a renovação da Assembleia 
Legislativa. Dos trinta deputados, quinze são 
novos aqui na Casa de Leis, com muita vontade 
de trabalhar - isso não quer dizer que os outros 
quinze não tenham. Mas é bom o jovem entrar 
para os mais idosos na Casa de Leis sentirem 
energia e pegarem essa energia também. Acho 
que isso é muito importante.  
 
 A SR.ª LARISSA DELBONE - Torino, 
desculpe eu te interromper. A gente trouxe um 
videozinho que é um making of das últimas 
edições do festival e queria exibir. Queria que 
vocês conhecessem um pouquinho.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ah! Então, antes de a gente passar para 
o FestCine Pedra Azul, eu vou mostrar, aqui, 
para as pessoas que estão assistindo em casa. 
Neste exato momento, 9h25min, estamos ao 
vivo pela TV Assembleia. Muito, mas muito 
obrigado, mesmo, pela sua audiência.  
 Vamos lá, então. Festival de Cinema de 
Vitória. Larissa Delbone. Cadê? Você quer falar 
alguma coisa em cada cena que aparecer? Só 
queria mostrar para as pessoas. Tem como a TV 
pegar ali? Se quiser falar, Larissa, pode ficar à 
vontade. Tem o áudio?  
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 Pessoal, isso acontece em programas ao 
vivo, isso é normal. Trabalhei muito tempo com 
programa ao vivo e isso acontece e a gente vai 
conversando com você e vamos, daqui a pouco, 
falar sobre o FestCine Pedra Azul, que é um 
Festival Internacional de Cinema. Não é, 
Marcoz? Isso aí. Se você quiser, pode deixar o 
seu microfone aberto.    
  
  (É exibido o vídeo) 
 
 Maravilha! Parabéns, viu? E os jovens 
ficam felizes da vida. Todo mundo batendo 
palma.  
 Vocês fazem um trabalho itinerante nas 
escolas?  

 
  A SR.ª LARISSA DELBONE - Fazemos, 
sim. Quando acaba o festival, a gente roda o 
estado do Espírito Santo levando os filmes 
premiados e a gente vai às cidades que não têm 
sala de cinema convencional.  
 Então, nós esticamos uma tela, com tela 
de cinema, e fazemos as exibições com a mesma 
qualidade que se experimenta no cinema 
convencional. 
 É o projeto itinerante. Ele, também, tem 
vinte e seis anos, e nós já rodamos, 
praticamente, todas as cidades do Espírito 
Santo. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Setenta e oito municípios, não é isso? 
Vocês estão andando pra caramba. 
 
 A SR.ª LARISSA DELBONE - A gente anda 
bastante. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O incrível é que, quando termina o 
festival, vocês já começam o trabalho para o 
próximo festival. 

 
 A SR.ª LARISSA DELBONE - Já. O trabalho 
do festival dura um ano. Cada edição tem um 
ano de duração.  
 A gente começa com o itinerante, em 
janeiro, e vamos até a edição seguinte, que é no 
final do ano e, nesses intermédios, a gente tem 
lançamentos, temos algumas oficinas que 
acontecem ao longo do ano. 

 O festival é um projeto de continuidade 
anual. A gente tem ações o ano inteiro. Nós 
temos um cineclube, que fica dentro da nossa 
produtora, no Bairro República, em que a gente 
atende os alunos do EJA, que são os alunos que 
estão deslocados no calendário escolar regular, 
mas que, também, experimentam esse 
contraturno, o audiovisual como matéria regular 
escolar, e ela tem um funcionamento muito 
bom, tem um impacto muito bom na formação 
escolar desses alunos. São alunos egressos do 
colégio e que entendem, no audiovisual, uma 
outra forma de compreender as matérias 
regulares. Para a gente é um projeto bem 
importante. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Maravilha, Larissa Delbone. 
 Olha, quero agradecer as presenças das 
pessoas que estão aqui. Vou citar os nomes 
aqui. Se puderem levantar a mão para gente 
saber quem é. Arthur Caldeira. Ele é presidente 
da ATPA. Ei, Arthur, como vai o senhor? 
Obrigado, viu? Também é presidente da Comtur 
de Domingos Martins. É isso? Perfeito? A Lucia 
Caus, diretora do IBCA, Instituto Brasil de 
Cultura e Arte. Cadê a Lucia? Ei, Lucia. Nós nos 
falamos ali. Falamos bem cedo, né? Tem 
também a Dulciele Stein Suela. Cadê a Dulciele? 
Ei, Dulciele! Tudo bem? Secretária interina da 
Cultura e Turismo de Domingos Martins. Gosto 
muito de Domingos Martins. Gosto da região 
Serrana sempre. Lara Toledo. Oi, Lara, tudo 
bem? Com vai você? Ela é produtora do IBCA, 
Instituto Brasil de Cultura. Está certinho. Espera 
aí. Falei IBCA. É isso aí? Está certo. Paulo Renato 
Fonseca Júnior, vice-presidente da Unedestinos. 
Ei, Paulo! Satisfação recebê-lo aqui. Lúcia Luz, 
do Festival de Cinema Pedra Azul, Bristol Hotéis. 
Temos também a Carissa Vassoler Albani, da 
produção do IBCA, Instituto Brasil de Cultura e 
Arte, e Berenice de Albuquerque Tavares. Berê, 
muito obrigado pela sua participação aqui, da 
ABBTur nacional e Espírito Santo e Grupo da 
Paisagem Capixaba.  

Agora nós vamos, nesta Comissão de 
Comunicação Social e Cultura, falar do FestCine 
Pedra Azul. O FestCine Pedra Azul é um festival 
de cinema que está em sua segunda edição. 
Segunda edição, hein? Lá em Pedra Azul, distrito 
de Domingos Martins. Conta, também, com a 
exibição de obras renomadas, palestras e 
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debates. Hoje, conheceremos, pessoal, um 
pouco mais de cada um desses eventos, por 
meio de seus organizadores aqui presentes.  

É um prazer recebê-lo aqui, meu grande 
amigo Marcoz Gomez. Bom dia para o senhor!   
 

O SR. MARCOZ GOMEZ - Bom dia, 
deputado Torino. Tudo bem? 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado. Tudo bem.  

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - E bom dia para 

todo mundo, né? 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O Marcoz esteve lá em meu gabinete, 
para a gente bater um papo sobre esses eventos 
que acontecem. Assim como a Larissa também 
esteve. E foi um papo...  

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Assistiu ao 

filme? 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Assisti ao filme.  
 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Mentira! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Mentira! Não assisti ao filme.   

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Sabia! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não assisti ao filme, porque político não 
pode mentir, de forma alguma. Seria muito fácil 
dizer que assisti ao filme, uma maravilha! Aí 
você me faz uma pegadinha: Você viu aquela 
parte em que a mulher dá um beijo lá...? Não, 
não vi. Entendeu?  

Então, eu não assisti, não por fala de 
vontade, é por falta de tempo. Muitas correrias, 
muitas coisas, comissão para... Eu sou membro 
da Comissão de Agricultura; sou vice-presidente 
da de Turismo e Desporto, cujo presidente é o 
nosso amigo, Carlos Von. Ô Márcia, cadê o 
Carlos Von? Ele está para chegar? A Márcia está 
aí? (Pausa) Está lá fora. Depois eu pergunto a 
ela.  

Eu sou, também, o segundo vice-
presidente da Assembleia Legislativa. Tenho 

presidido algumas sessões. Então, o trabalho é 
incessante! Fora a vida particular, né? Mas eu te 
garanto que eu irei assistir.   

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Por favor.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Antes do fim de 2019.  
 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Está bom.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Torino, só para te auxiliar, é bom até 
fazer o registro, né? Eu, como delegado de 
polícia - atuei trinta e três anos na Polícia Civil -, 
hoje, aqui, eu fico mais preso aos compromissos 
do que na Polícia Civil, por incrível que pareça. E 
lá presidindo, ou estando à frente de delegacias 
grandes, como a Divisão de Homicídios e 
Proteção à Pessoa, Superintendência. Mas, aqui, 
o nosso tempo ainda é mais escasso, porque a 
gente fica preso o dia todo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ele é incessante! 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Sábado, domingo, feriado, à noite.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Marcoz, eu quero te pedir desculpas aí, 
porque eu fui bem sarcástico quando eu falei 
até o fim de 2019. Até o fim deste mês, ainda, 
eu vou assistir ao filme. Está bem? 

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Que bom! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Marcoz Gomez, fique à vontade. A 
palavra para o senhor, durante dez minutos, 
também. O tempo que o senhor precisar.   

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Está bom. Está 

joia. Eu, primeiramente, gostaria de usar as 
palavras da Larissa, as minhas. Porque ela fala 
muito bem quando ela fala de todo esse 
processo em que a gente vive, o país vive, 
diante da cultura, toda essa dificuldade, essa 
mudança extrema que está acontecendo no 
país. Eu falo isso de uma forma muito leve, até 
porque eu não tenho partido. E ainda não julgo 
nada porque, na realidade, as coisas ainda estão 
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começando a caminhar. Então, eu prefiro 
aguardar os acontecimentos.  

Porém, o país sempre deixou a cultura 
um pouco de lado, um pouquinho ali na sombra. 
E a gente precisa aquecer isso, a gente precisa 
movimentar, porque a cultura não traz apenas o 
movimento financeiro. Eu vejo a cultura como 
uma coisa muito maior, além, lógico, que é 
muito importante a questão financeira, o 
movimento que tem no estado, e tudo, o 
turismo.  

Quando o Festival de Vitória acontece, 
vem gente do Brasil inteiro. Isso é um 
movimento extraordinário! E Pedra Azul está 
caminhando, também, por esse caminho, 
porque é uma região belíssima, é uma região 
turística - extremamente turística - e vive 
exclusivamente do turismo, mas a gente quer 
agregar tudo. O Festival de Vitória tem vinte e 
sete anos, já é um festival renomado e estamos 
engatinhando, com recursos próprios. A gente 
não teve nenhum tipo de apoio financeiro, nem 
no primeiro e nem no segundo. O evento foi 
todo feito com recursos próprios, um evento 
que acontece no Bristol. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Teve algum incentivo de empresa 
privada? 

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Nenhum. Nem 

pública, nem privada. A gente teve apoio do 
próprio hotel, do Bristol. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Do próprio hotel Bristol. 

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - O Bristol e a 

Marlim Azul são os dois parceiros mais fortes. O 
Bristol acolhe o festival, ele abraçou o festival; e 
a Marlim Azul faz um trabalho extraordinário na 
região pegando as crianças nas escolas e 
levando-as para assistir aos filmes. 

Este ano foi um espetáculo. As salas de 
cinema lotadas de crianças, de cinco a dezessete 
anos. Inclusive teve uma escola de Cachoeiro de 
Itapemirim que foi e os alunos dormiram no 
hotel. O professor levou os alunos, passaram o 
dia assistindo aos filmes, dormiram e no dia 
seguinte continuaram assistindo e depois do 
almoço foram embora. Ou seja, é um trabalho 
voltado para a educação.  

Cada dia mais a criança está na frente do 
celular, está na frente do computador e a gente 
precisa manter a chama do cinema acesa, 
porque o cinema vai se perdendo e a gente 
precisa manter a criança ligada a isso, porque o 
cinema é cultura, é arte, ela precisa se manter 
viva. 

E, o mais importante, falando 
novamente no turismo, porque vejo o festival 
também com foco no turismo, sei que aqui é 
uma bancada de cultura, mas a gente não pode 
deixar de lado o turismo agregando a vinda de 
pessoas de fora. Por exemplo, este ano a gente 
teve quinze realizadores do Brasil inteiro que 
participaram do FestCine que nunca haviam 
passado, não conheciam Pedra Azul. Foram pela 
primeira vez, encantados. E alguns diretores que 
foram ano passado e não tinham filme inscrito 
no festival, voltaram porque gostariam muito. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Só para assistir? 
 

O SR. MARCOZ GOMEZ - Só para assistir 
e para participar daquele envolvimento. É muito 
importante para a região, na minha opinião. E 
eles ficam muito encantados.  

A gente teve uma exibição, uma 
competição entre as escolas. As próprias 
crianças fizeram o filme, elas produziram o filme 
e participaram. Cada escola entrou com um 
filmezinho para participar do evento. Isso é 
muito importante. Você colocar a criança para 
produzir, para fazer do jeito dela, e filmes 
maravilhosos, ideias da cabecinha deles. 

O festival tem quatro dias. É um festival, 
como falei no início, ele está engatinhando, mas 
ele tem muito potencial. Um potencial enorme 
não só dentro, na vila de Pedra Azul, mas 
também Domingos Martins, porque a nossa 
intenção realmente é não ficar preso só a Pedra 
Azul. A gente tem que ir para a sede, a gente 
tem que exibir os filmes lá dentro de Domingos 
Martins. A intenção seria na praça de Domingos 
Martins e também no Morangão, que fica em 
Pedra Azul.  

Tem potencial. A gente precisa engajar, a 
gente precisa unir a região, as pousadas, os 
restaurantes, tudo para a gente fortalecer cada 
vez mais o festival. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Vou falar uma coisa para o senhor, 
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Marcoz. Acho que a divulgação está 
engatinhando também, tanto para o Festival de 
Vitória quando para esse Festival Internacional.  
 
 O SR. MARCOZ GOMEZ - Sim. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Eu acho que as empresas de 
comunicação poderiam dar um incentivo maior 
em divulgar, em falar...  
 

O SR. MARCOZ GOMEZ - Exatamente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - ...concomitantemente sobre os festivais, 
porque a cultura não pode morrer.  

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Sim.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Como você falou, todo mundo fica vendo 
internet, fica nas suas redes sociais, mas são 
vídeos que são mostrados ali também. Por isso 
que os festivais têm que acontecer, porque é 
um incentivo a quem está produzindo hoje. 

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - É.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Para que vá para ali, não é?  
 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Com certeza.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Larissa, pode falar.  
 
A SR.ª LARISSA DELBONE - Eu acho que a 

gente precisa ir para além das nossas fronteiras. 
A gente precisa levar os eventos de cultura do 
Espírito Santo para fora do nosso estado. A 
gente vê muita propaganda, por exemplo, do 
Festival de Gramado, que é um festival 
maravilhoso... 

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Exatamente.  
 
A SR.ª LARISSA DELBONE - Que acontece 

uma cidade muito parecida com Pedra Azul e 
que tem uma visibilidade imensa. É um festival 
que teve um apoio do Governo para que a sua 
existência fosse mantida. A gente precisa do 
apoio do Governo, a gente precisa que os 

governantes do nosso estado entendam que 
cultura é meio de comunicação, que a gente 
precisa se comunicar com os outros estados. 
Nós não podemos ficar ilhados na nossa 
fronteira sem mostrar o Espírito Santo para 
outras pessoas.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Quando a Larissa fala de Governos, ela é 
bem clara, Governos.  

 
A SR.ª LARISSA DELBONE - Governos.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Tanto federal quanto o estadual. 
 
A SR.ª LARISSA DELBONE - Precisamos 

unir o poderes federal, municipal e estadual.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Isso aí.  
 
A SR.ª LARISSA DELBONE - Os municípios 

são os principais receptores dos nossos 
recursos. É o receptor primário do nosso 
recurso. O Estado reverbera essas possibilidades 
com o turismo e o Brasil ganha sempre que o 
nosso estado produz, emprega. Eu acho que a 
gente precisa entender que gerar emprego é 
importante, que essas famílias que vivem do 
audiovisual se sustentem a partir desse produto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Perfeito. 
 
A SR.ª LARISSA DELBONE - E a gente 

precisa que o Estado caminhe com a gente tanto 
na esfera estadual, municipal e federal.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Quero mandar... Pode falar.  
 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Gramado, que é 

um exemplo citado, é o que é graças ao Festival 
de Cinema, porque é uma cidade linda, - lógico 
que é uma cidade linda - mas, igual a Gramado 
tem várias no Brasil, só que ela ficou famosa por 
conta do Festival de Cinema.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - E graças também ao incentivo dos 
políticos locais.  
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O SR. MARCOZ GOMEZ - Exatamente. 
Por exemplo, o Pedra Azul, ano passado, a gente 
teve trezentas e cinquenta e quatro inscrições 
do mundo inteiro.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Neste ano? 
 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Não, ano 

passado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - E neste ano? 
 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Este ano, 

oitocentas e quarenta e três inscrições. No 
segundo ano de festival, filmes do mundo 
inteiro.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - De inscrições? 
 
O SR. MARCOZ GOMEZ - É uma 

quantidade... 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - E você já fez uma equalização de público 
que participou do ano passado para este ano?  

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Este ano foi 
bem. Acho que foi o dobro do ano 
passado.  

No ano passado a gente teve uma média de 
quatro mil nos quatro dias. Este ano, acho que 
foi beirando sete. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - A Lúcia Luz pode falar melhor sobre isso, 
não é Lúcia? Você quer falar? Cadê o microfone 
para a Lúcia Luz?  

Ela é irmã da Vânia Reis. Fiquei muito 
feliz em saber que a senhora é irmã da Vânia 
Reis.  

Está ligado aí? Não está ligando? Isso é 
rápido. Como já falei desde o início, são alguns 
problemas que acontecem em programas ao 
vivo. 

Quero mandar um abraço muito especial 
para ele... Ah é! Fiquei sabendo que o Carlos 
Von... Vocês acreditam que o pneu do carro 
dele furou. Mas não é mentira de político não, é 
verdade mesmo. Furou mesmo. Ele está 

chegando, vai chegar com a mão cheia de graxa, 
o terno sujo. Brincadeira.  

Quero também agradecer a presença, 
Sérgio Vieira Domingos... PUBL.com é alguma 
coisa assim ou é público, que está escrito aqui? 
Cadê o Sérgio? Sérgio, fala aí para a gente como 
é? É só um público assistente? Só está 
assistindo? Pensei que fosse uma sigla de 
alguma coisa.  

Pode falar, minha querida Lúcia Luz. 
 
A SR.ª LÚCIA LUZ - Em primeiro lugar eu 

gostaria de agradecer à Comissão de Cultura por 
estar nos recebendo.  

Eu posso falar o seguinte, ontem, 
terminou o Festival de Cinema de Pedra Azul, 
então a gente ainda não teve muito tempo para 
compilar esses dados. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Para fazer o levantamento. 
 
A SR.ª LÚCIA LUZ - Mas eu posso falar da 

hotelaria da Rede Bristol, que nós recebemos na 
Rede Bristol, os nossos clientes. E do ano 
passado para este ano nós tivemos o 
incremento de cerca de cinquenta por cento, de 
um ano para outro, na hospedagem. Sendo que 
no sábado, último dia do festival e data da 
premiação, nós tivemos cem por cento de 
ocupação. Algumas pessoas não conseguiram se 
hospedar na casa do festival e se hospedaram 
em outros hotéis e pousadas da região. Então, 
para nós da hotelaria, a gente vê o crescente na 
região e isso é extremamente importante para 
todo trading turístico da região.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Que maravilha. Obrigado pela 
participação, minha querida amiga, irmã da 
Vânia Reis. 
 Olha, quero parabenizar também o 
Cacau Monjardim, que está participando aqui 
com a gente. Cacau, satisfação muito grande 
recebê-lo aqui, do Radium Hotel de Guarapari. 
 

 O SR. MARCOZ GOMEZ - Torino, sou eu. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Cadê. Oi, Marcoz. 
 

 O SR. MARCOZ GOMEZ - Eu queria 
chamar atenção também para um detalhe que 
aconteceu no 2.º FestCine.  
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 A gente fez uma apresentação na sexta-
feira com a Orquestra Filarmônica do Estado do 
Espírito Santo, do Sul do Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Já foi uma inovação. 
 
 O SR. MARCOZ GOMEZ - É, foi. Sexta-
feira foi muito legal, foi muito lotado também. E 
essa orquestra apresentou só trilhas sonoras de 
filmes e foi muito bom. Inovação, não é? A 
gente está buscando para a região coisas novas, 
realçar o festival. Então, é isso. 
 E eu tenho um vídeo também que 
gostaria de passar, se for possível. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Claro! Pode passar, sim. 
 
 O SR. MARCOZ GOMEZ - É que, inclusive, 
é um vídeo que já aconteceu no domingo, no 
sábado, tá? Ele ficou pronto durante o festival. 
Então, são imagens... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Esse vídeo que você vai passar agora 
ficou pronto durante o festival? 
 
 O SR. MARCOZ GOMEZ - É. São imagens 
inéditas do festival deste ano. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Olha. Exclusivas para a Comissão de 
Comunicação... 
 
 O SR. MARCOZ GOMEZ - É. Dessa 
semana. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Exclusivas para a Comissão de 
Comunicação Social e Cultura. 
 

 O SR. MARCOZ GOMEZ - Isso aí. O 
festival finalizou no sábado, ele terminou no 
sábado, então, nós já temos, na segunda-feira, o 
vídeo do acontecimento, algumas imagens. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - E o Marcoz Gomez, deputado, - o 
deputado Carlos Von acaba de chegar aqui, com 
a roupa suja de graxa, que o pneu furou - ele 
falou que só iria passar esse vídeo depois que o 
senhor chegasse, V. Ex.ª chegasse. 

 O SR. MARCOZ GOMEZ - Isso aí. Falei 
mesmo. 
 
 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 
Obrigado. 
 Bom dia a todos, peço desculpa pelo 
atraso. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Não tem problema. 
 
 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Dizem 
que o raio não cai duas vezes na mesma 
pessoa... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Mão suja de graxa. 
 
 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Mas 
tive dois pneus furados, hoje, mas está bom. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Dois? 
 
 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Dois. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Que falta de sorte, hein? Ainda bem, 
menos mal, pior se furassem os quatro. 
 
 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - É 
verdade. Mas estou aqui, é isso que importa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Eu quero mandar um abraço também 
especial para Eva Alessandra. Eva, tudo bem? 
Satisfação recebê-la aqui. Diretora da Escola de 
Música e secretária de Cultura e Turismo lá de 
Domingos Martins. É isso mesmo? Ah! Entendi. 
Está bom. 
 Então, vamos ver o vídeo do Marcoz 
Gomez. 
 

  (É exibido o vídeo) 
 

Que maravilha! Coisa linda, hein? A 
produção. Você tem uma produtora também, 
não é, Marcoz?  

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Tenho. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - E isso foi um trabalho da sua produtora? 
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O SR. MARCOZ GOMEZ - Mais ou menos. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É. 
 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Mais ou menos. 

Eu tenho um parceiro muito legal de Cachoeiro 
de Itapemirim, ele é muito bom. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Cite o nome para a gente incentivar, se 
você lembrar o nome dele. 

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Adrián 

Guajardo. Ele é argentino.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Argentino. 
 
O SR. MARCOZ GOMEZ - É. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Torce para o Brasil, sei, para a Seleção 
Brasileira. 

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Com certeza.  
Ele é muito bom. E esse vídeo aí foi uma 

surpresa. Ele fez, ele me chamou e falou: Poxa, 
vamos fazer uma gravação, aqui, você falando 
do festival. E eu não sabia. Ele falou: Para, no 
futuro, a gente fazer teaser e tal. Mas ele queria 
fazer uma surpresa para me entregar durante o 
festival. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deu um show. 
 

O SR. MARCOZ GOMEZ - No 
encerramento, na realidade, ele apresentou. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Você tem os nomes dos ganhadores do 
festival? 
 

O SR. MARCOZ GOMEZ - Tenho. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Eu tenho aqui. 
 

O SR. MARCOZ GOMEZ - Mas tem 
muitos. Você tem? 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Eu tenho aqui, e vou deixar você falar. 

Alguém pode entregar a ele ali. Vou deixar você 
ler o nome das pessoas, dos ganhadores. Está 
tudo em sequência, bonitinho. 

 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Eu vou falar a 

mostra nacional. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok.  
Tem a nacional aí? 
 
O SR. MARCOZ GOMEZ - Vamos lá, tem. 
Melhor documentário: Eldorado - 

Mengele Vivo Ou Morto?, do Marcelo Felipe 
Sampaio; Animação, melhor filme de animação 
foi: O Malabarista, de Iuri Moreno. Mostra 
Nacional de Curta-Metragem. Melhor 
fotografia: do Durso, no filme Casulo; melhor 
atriz: Cassandra Brandão, de Rosas; melhor ator: 
Tonico Pereira, do O Embrolho; melhor roteiro: 
Roobertchay Rocha, do O Embrolho; melhor 
diretor: Rafael Aguiar, de Casulo; e melhor 
filme: Aquarela, de Al Danuzio. E longa-
metragem: melhor fotografia: João Carlos de 
Beltrão, de Rebento; melhor atriz: Marina Azze, 
Sobre Mariposas e Borboletas. E acabou aqui a 
lista.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Mas tem mais ainda? 
 
 O SR. MARCOZ GOMEZ - Esse aqui tá 
faltando. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Tá faltando? Aí, está vendo? Está 
faltando. 
 
 O SR. MARCOZ GOMEZ - Está faltando 
uma página aqui. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Uma página inteira? 

 
 O SR. MARCOZ GOMEZ - É, uma página 
inteira. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - A gente poderia tentar... 
 
 O SR. MARCOZ GOMEZ - Mas o melhor 
longa-metragem foi o Rebelo. 
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 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Porque não adianta somente passar no 
festival e, depois, não ser exibido em outro 
local. 
 
 O SR. MARCOZ GOMEZ - É. Mas só faltou 
ele mesmo. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Tem algum outro local que possam ser 
exibidos esses filmes durante o ano? Onde a 
pessoa pode assistir a esses filmes? 
 
 O SR. MARCOZ GOMEZ - Geralmente, 
esses filmes estão passando por festivais. Então, 
eles não são liberados na internet, nada. Eles 
têm uma história, precisam passar pelos 
festivais e depois que a carreira acaba no 
festival é que eles disponibilizam na internet. 
Mas, geralmente, ainda estão no caminho deles. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok 
 
  A SR.ª LARISSA DELBONE - Desculpe 
interromper, os filmes fazem o circuito de 
festivais durante um ano e meio, dois. Eles 
circulam bastante. E, depois que esse circuito de 
festivais se esgota ou que eles não entram mais 
em mostras competitivas, a gente tem os 
cineclubes, que são os pequenos cinemas 
independentes que exibem esses filmes para 
plateias, ou aberto ao público ou para plateias 
convidadas, que é o caso do nosso cineclube. A 
gente faz algumas exibições de filmes 
premiados no Festival de Cinema de Vitória, 
filmes premiados em outros festivais, porque a 
gente garante a permanência da janela de 
exibição.  

O filme foi barateado, a tecnologia nos 
deu esse benefício de baratear os custos de 
produção, mas a gente entende que as janelas 
ainda são muito pequenas. São muitas 
produções, muitos profissionais envolvidos para 
uma exibição, às vezes, um pouco restrita. Por 
isso a importância dos cineclubes. O Espírito 
Santo tem uma organização de cineclubes, a 
Lara Toledo, inclusive, que é a presidente da 
Occa, é uma organização importantíssima, 
porque a gente consegue manter os filmes no 
circuito. E é importante para que o mercado 
continue existindo, para que a circulação 

cultural continue existindo. Então, os cineclubes 
são a continuidade dos festivais, são o braço 
que se estende depois das premiações. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Bom, nós vamos tentar uma viabilidade 
para que esses filmes exibidos nos festivais 
sejam exibidos também aqui na TV Ales.  
 
 O SR. MARCOZ GOMEZ - Ótimo! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Vamos tentar uma viabilidade, vamos 
ver se pode. Não é, Gabriela Zorzal? Para a 
gente exibir esses filmes aqui, vamos tentar essa 
viabilidade, e, com certeza, eu, como presidente 
da Comunicação Social e Cultura, vou tentar isso 
com afinco com o vice-presidente Carlos Von 
também e com o membro efetivo, Delegado 
Danilo Bahiense. 
 
 O SR. MARCOZ GOMEZ - Inclusive, a TV 
Cultura, Educativa, ela fez uma entrevista 
comigo, e, logo depois, eles pediram para eu 
liberar um filme. Conversei com o diretor do 
Rio, o Ivann Willig, e ele liberou para eles 
apresentarem. Foi um filme que passou no 
festival no ano passado. E eles usaram para 
poder... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Eu queria dar uma oportunidade de fala 
para as pessoas. Quem é que...? 
 
 O SR. ALEX REIS - Rapidamente, eu sei 
que a gente tem pouco tempo, se a bancada me 
permitir, o objetivo do Festival de Cinema de 
Pedra Azul é ser uma grande experiência 
gastronômica... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Se apresente primeiramente para as 
pessoas que estão em casa assistindo... 
 
 O SR. ALEX REIS - Bom dia, gente. Meu 
nome é Alex Reis, eu faço parte da equipe de 
produção do FestCine Pedra Azul com a Lucia 
Caus e com o Marcoz Gomez.  

O objetivo do festival é ter o alcance 
maior do que só de pessoas que gostem de 
cinema, seja uma grande experiência. Pedra 
Azul tem o potencial para ser uma capital de 
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cinema aqui no Espírito Santo e também em 
cadeia nacional. O maior símbolo disso é 
quando eu cheguei aqui e a Márcia Guimarães 
da comissão falou: Eu já te conheço, porque eu 
já te acompanhei pelo Instagram do festival. 
Então, o festival está caminhando de mãos 
dadas com o mercado digital. Pessoas do mundo 
todo - são quase mil filmes - estavam 
interagindo com a gente em programas ao vivo 
pelo Instagram do festival, enquetes e criando 
histórias.  

A minha ideia, junto com a Lúcia e com o 
Marcoz, do festival, com o Paulo Renato, a Lúcia 
Luz, é criar uma grande circunferência que seja 
uma grande experiência gastronômica, turística, 
com a arte ligada à natureza num lugar 
cinematográfico, que é Pedra Azul. Sei que a 
gente tem pouco tempo, mas eu queria deixar 
isso claro para vocês. 
 Sendo que o festival, a primeira edição 
foi em setembro e foi agora, tem menos de um 
ano e já na segunda edição. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Que maravilha.  

Lucia Caus, você gostaria também de 
falar alguma coisa? (Pausa) Não? Só agradecer, 
agradecer e agradecer. Agradecimento é a coisa 
melhor do mundo! Agradecer é sempre bom. 

 
A SR.ª LUCIA CAUS - Bom dia a todos. Eu 

agradeço o apoio que nós tivemos lá, em Pedra 
Azul, porque a gente não teve patrocínio este 
ano, mas tivemos vários parceiros. A equipe de 
produção, o hotel Bristol que, se não fosse ele, a 
gente não estaria conseguido realizar esse 
sonho, porque é um sonho meu, do Marcoz e da 
equipe também. 
 Eu tenho muito a agradecer. O festival 
cresceu muito do ano passado para este ano. E 
eu também sou diretora do Festival de Cinema 
de Vitória há vinte e seis anos. Então, eu estou 
levando um pouquinho da minha experiência 
dos vinte e seis anos para Pedra Azul, que está 
no segundo ano. Eu tenho certeza que muitos... 
 

 O SR. MARCOZ GOMEZ - É o filho mais 
velho com o filho mais novo.  
 

 A SR.ª LUCIA CAUS - E o filho mais novo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Legal! 

 O SR. MARCOZ GOMEZ - A mãe está 
sempre junto. 
 
 A SR.ª LUCIA CAUS - E a experiência 
incrível que nós tivemos este ano.  

E é isso. Só tenho que agradecer a todos 
esta oportunidade de a gente estar aqui 
apresentando os festivais, os nossos dois 
projetos. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ser do bem é coisa de Lucia, não é? Lucia 
Caus e Lúcia Luz, que fez essa ponte muito boa 
lá com o hotel Bristol. Muito obrigado por esse 
carinho em representar, claro, o cinema. Acaba 
você representando o cinema local e 
internacional também. 
 Paulo Renato, vice-presidente da 
Unedestinos, gostaria de falar alguma coisa aí 
também?  

  
 O SR. PAULO RENATO FONSECA JUNIOR 
- Só reforçando que todo o projeto cultural é 
turístico. Então, somando ao que a Larissa falou 
do que deixa na economia o projeto cultural do 
Vitória Cine Vídeo, além desse recurso, vem 
toda a cadeia produtiva do turismo, que gera 
emprego, gera renda. A soma da cultura com o 
turismo e o esporte, certamente, é o que vai 
fazer a economia do Espírito Santo, a economia 
do Brasil voltar a se desenvolver, onde a gente 
tem geração de empego rápido com um 
pequeno investimento. Um carrinho de pipoca é 
um investimento pequeno e fica à porta do 
cinema, e ele se mantém e mantém a família.   
 Então, é um exemplo de pequenos 
investimentos que podem ser feitos gerando 
emprego, gerando renda, e mantendo a 
população ativa, que eu acho o desafio maior 
nosso como privado, e de vocês, na questão 
institucional/política. O desafio, o maior pedido 
que vocês deputados devem estar tendo todos 
os dias é: Meu filho está desempregado. Meu 
neto está desempregado. Eu estou 
desempregado. E você se sente impotente. 
Então, o turismo e a cultura estão à disposição 
para fazer o desenvolvimento do estado.  

  
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Que maravilha! Obrigado, Paulo Renato. 
(Palmas) 



Vitória-ES, terça-feira, 04 de junho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 115 

A Dulciele Stein, secretária de Cultura de 
Domingos Martins... Cadê a Dulciele? Tudo bem, 
Dulciele? Pode falar um pouco também. 
 

A SR.ª DULCIELE STEIN SUELA - Bom dia! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Bom dia! 
 

A SR.ª DULCIELE STEIN SUELA - O 
festival, assim como a cultura de Domingos 
Martins, o nosso município é conhecido por ser 
turístico, ter um grande potencial turístico. E 
nosso turismo, quase que cem por cento, é 
cultural. As pessoas procuram Domingos 
Martins pela gastronomia, pela cultura alemã e 
italiana na região de Pedra Azul. E o cinema vem 
para abarcar isso tudo, trazendo para a nossa 
cidade não só os turistas que vêm, mas também 
para divulgar nosso município fora, quem sabe 
fazer algum filme, para mostrar também o 
nosso município fora do estado do Espírito 
Santo, porque, aqui dentro, graças a Deus, ele já 
é bem conhecido, principalmente a região de 
Pedra Azul. 

E dizer que nós, da prefeitura, estamos, 
sim, com muita vontade de apoiar. A gente sabe 
que tem alguns entraves, quando a gente fala 
de recurso, mas, com certeza, é um evento 
muito importante para o município e também 
para o estado do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Tem entraves, mas a gente vai persistir 
muito. A gente, como trabalha com política - 
querendo ou não a senhora hoje está interina 
na Secretaria de Cultura de Domingos Martins -, 
nós vamos trabalhar com afinco para que o 
desenvolvimento da cultura aconteça, cada dia 
mais, aqui no estado do Espírito Santo. 

Fala, Marcoz. 
 

O SR. MARCOZ GOMEZ - Respondendo 
até o que ela pediu ali de ter um filme, nós já 
temos marcados dois filmes, de dois diretores 
de fora do estado, que vão filmar lá em Pedra 
Azul. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Está vendo?! Está vendo?! 
 

O SR. ALEX REIS - Inclusive, o Ivan, um 
dos diretores, tem trinta prêmios já 
internacionais. Ele que vai rodar aqui. 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Uau! Vai ficar incrível, ein! 

 
A SR.ª DULCIELE STEIN SUELA - Vai, com 

certeza! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Agora, o Arthur Caldeira - Arthur, tudo 
bem? - da Associação de Turismo de Pedra Azul. 
Fique à vontade. 

 
O SR. ARTHUR CALDEIRA - Bom dia! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Bom dia! 
 
O SR. ARTHUR CALDEIRA - Primeiro, 

agradecer aos deputados a oportunidade. Falar 
que a região de Pedra Azul e o município de 
Domingos Martins precisam desse apoio, 
precisam de eventos para fomentar não só a 
cultura, o turismo e a economia local.  
 A gente já tem conhecimento notório 
aqui no estado de uma região de turismo para o 
final de semana, mas, durante a semana, ainda 
é uma região que depende da agricultura e tem 
pouco apelo turístico, pouca divulgação para as 
atividades durante a semana, de tal forma que a 
economia pode ser potencializada e o festival 
como do Marcoz, que aconteceu nesse final de 
semana da semana passada, ele movimenta a 
economia e a cultura de quarta-feira a domingo. 
As pessoas focam no festival durante a quarta, a 
quinta, a sexta e o sábado, domingo conhecem 
a região, nos intervalos vagos conhecem a 
região e, mais do que isso, a gente tem a 
oportunidade de propiciar à comunidade local 
uma realidade que é a nona arte, o cinema, que 
é longe da realidade dela.  

O município tem uma configuração 
muito complexa igual ao cenário brasileiro. Você 
tem o pessoal de poder aquisitivo alto, que tem 
acesso a isso, mas você tem uma comunidade 
muito simples que nunca teria uma 
oportunidade de ir ao cinema se não tivesse um 
festival, se não tivesse o transporte da Marlim 
Azul, se não tivesse o projeto de envolver as 
escolas, de envolver a comunidade.  
 A gente consegue visualizar lá relatos de 
crianças que não conheciam cinema, não 
conheciam elevador, não conheciam a estrutura 
daquilo que para gente é banal. Eu falo uma 
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história, rapidamente, de uma criança, no ano 
passado - este ano, por agenda, eu nem 
consegui acompanhar muito -, mas, ano 
passado, eu recebi um relato que me deixou 
muito emocionado, a criança se assustou e ficou 
maravilhada com uma torneira, uma torneira de 
um banheiro. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Uma torneira no banheiro. 
 

O SR. ARTHUR CALDEIRA - Ela entrou no 
banheiro, apertou o botão da torneira e falou: 
Olha, sai água sim. Então, propiciar isso às 
escolas, propiciar essa vivência, propiciar essa 
quebra de visão de miopia de mundo é muito 
importante, e um festival que envolve a 
comunidade consegue fazer isso.  
 Uma meta que a gente colocou para o 
Marcoz é, no festival, sair do limitante do hotel. 
No hotel, a gente consegue trazer cinco, seis mil 
pessoas, mas se a gente colocar isso no público, 
nas praças, nas comunidades do município e 
depois estender ainda mais, a gente vai 
conseguir transformar culturalmente um 
número que é difícil até contabilizar de todos 
aqueles que serão impactados.  
 Então, é importante a participação dos 
deputados, é importante a participação da 
prefeitura com a Dulci e com o prefeito 
Wanzete, é importante a participação dos 
particulares, igual à Fomatur, igual ao Marlim 
Azul, igual à hotelaria, a rede Bristol e todos 
aqueles que se interessem pelo projeto.  
 Gostaria de agradecer a oportunidade, 
mais uma vez, e falar que, Marcoz, a gente está 
junto pelos próximos dez anos igual a gente 
combinou. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Obrigado. 

Agora, Marcoz e Larissa, vocês se ajudam 
um ao outro. Se não, comecem a fazer isso a 
partir de hoje também. Viu? Isso é mais um 
apoio. É cultura. 
 

A SR.ª LARISSA DELBONE - Não, nós 
somos parceiros. A Lúcia é a diretora, eu não 
sou a diretora do Festival de Vitória, eu sou 
produtora executiva. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Fala muito bem. 

A SR.ª LARISSA DELBONE - A diretora do 
Festival de Vitória é a Lúcia e ela atua junto com 
o Marcoz no Festival de Cinema de Pedra Azul. 
Nós da cultura somos muito próximos. A gente 
precisa entender que seguimos juntos, seguimos 
pelo mesmo caminho.  
 Uma coisa importante da fala dele é que 
gente precisa estabelecer metas e a gente 
precisa que o poder público segure a nossa mão 
literalmente e vá com a gente ao alcance dessas 
metas. A oportunidade que vocês nos deram de 
estar aqui hoje é uma oportunidade de mostrar, 
para quem não está no nosso dia a dia, que a 
cultura é um evento transformador. A gente 
transforma a economia, a gente transforma 
pessoas, a gente transforma famílias e a gente 
multiplica recursos. 
 Queria agradecer ao professor Danilo 
Bahiense. Eu fui sua aluna em uma aula de 
Direito Penal e queria dizer que foi uma aula 
muito bacana, muito importante na minha 
vivência como acadêmica. Eu sou advogada de 
formação e atuo na cultura há quinze anos. 
Então, parabéns, professor. Foi uma aula muito 
importante. (Palmas!) 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Nosso professor Danilo Bahiense. Ficou 
vermelho o professor. 

Você viu como a idade está chegando, 
Danilo Bahiense? Está vendo? 

Olha, muito obrigado. Essa proximidade 
da cultura com a política é muito importante 
para o desenvolvimento dela em todo Brasil, em 
todo mundo, digamos assim. 

Carlos Von, gostaria de falar alguma 
coisa?  

O Carlos Von está aqui pensando no 
pneu que ele trocou hoje. Não é, Carlos Von? 
 

 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Quero 
poder parabenizar o Marcoz e todos os 
envolvidos na realização desse evento. Eu 
acredito que o local escolhido, realmente não 
tinha local melhor. O envolvimento com as 
crianças também é importante, com a 
gastronomia. E fica, aqui, o nosso pedido, para 
que no próximo ano, deputado Torino, o 
Governo do Estado, realmente, possa abraçar 
esse festival de forma que a gente possa 
promovê-lo no Brasil e no mundo inteiro e atrair 
ainda mais turistas. Porque eu acredito que a 
cultura e o turismo andam lado a lado.  
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 Eu fui convidado pelo Paulo Renato, 
insistiu que eu fosse, infelizmente não pude ir, 
mas tive um feedback excelente. Todos que 
foram elogiaram bastante e tenho certeza de 
que a tendência, agora, é só crescer e melhorar 
cada vez mais.  
 Parabéns a todos vocês! 
 
 O SR. ALEX REIS - Se a bancada me 
permite, só uma coisinha, por favor.  
 Puxando o link do deputado, a gente está 
pensando num cronograma anual do festival. 
Então, não é mais - não é Lucia? Não é Marcoz? 
- um evento pontual simplesmente, mas sim 
anual, com vários eventos durante o ano. Por 
isso que vai ser um calendário que vai juntar 
arte, natureza e o turismo num mesmo lugar.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito bom!  
 Foi um prazer recebê-los aqui, hoje, 
nesta Casa de Leis.  
 Queremos agradecer, também, o 
convide do deputado Adilson Espindula para 
participar da sessão solene dos Cento e sessenta 
anos da Imigração Pomerana e, também, por 
entregar a comenda do mérito professor 
Hermann Berger.  
 Agora são 10h13min. Comunicação 
Social e Cultura foi transmitida ao vivo. Turismo 
e Desporto também vai ser? Vocês sabem se vai 
ser também? Não. Então, está legal.  
 
 A SR.ª LUCIA CAUS - Gostaria de fazer 
um pedido.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Qual? Até dois. 
 
 A SR.ª LUCIA CAUS - Para inserir o 
Festival de Pedra Azul no Calendário Oficial de 
Eventos do Espírito Santo. O Festival de Vitória 
já é. Então, eu queria solicitar, vou mandar um 
ofício solicitando.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Mande um ofício lá para o meu gabinete, 
803, que nós vamos fazer isso.  
 Os deputados aprovam? 

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Com certeza estaremos aí para aprovar.  

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Acho que Carlos Von não vai aprovar.  
 
  A SR.ª LUCIA CAUS - Isso é importante 
para o festival porque a gente tem meios de 
receber recursos estadual, enfim. É um 
caminho.  
 
 A SR.ª LARISSA DELBONE - Na 
participação dos editais, estar inserido no 
Calendário de Eventos do Estado conta ponto. 
Quando a gente participa de editais no Brasil, 
esse tipo de inserção nos garante uma 
pontuação maior em relação a outros projetos e 
isso para o projeto é importante como 
pontuação para ter acesso a recursos federais e 
estaduais. Então, por isso a importância e a 
fundamentalidade dessa ação da Assembleia 
para essa inserção.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Carlos Von, o que o senhor 
acha disso? Aprova? 
 
 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 
Aprovadíssimo. E conte conosco. Gostei muito 
da ideia de ser um festival permanente. Acho 
que isso tem tudo para fortalecer ainda mais o 
festival. Muito bacana.  
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Torino, muito interessante isso. Nós 
estaremos junto com você. Eu, inclusive, ano 
passado, tive a oportunidade, também, de fazer 
outro tipo de trabalho em Domingos Martins, 
Venda Nova. Estive na região com o projeto de 
Identificação Civil Itinerante e notamos que 
muita gente da região não tem o diploma de 
cidadania. Eu tive a oportunidade de 
confeccionar e fazer carteira de identidade para 
criança recém-nascida, mas também tive a 
oportunidade de fazer carteira de identidade 
para uma senhora de cento e dois anos que não 
tinha carteira de identidade ainda, não tinha um 
diploma de cidadania. Então, esse projeto da 
Polícia Civil seria interessante que fosse para lá 
mais vezes para que a gente pudesse dar esse 
diploma de cidadania às pessoas.  
 

 A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES - Só complementar. Estava até 
conversando com Paulo Renato, aqui, porque 
minha área é turismo e cultura.  
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 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Paisagismo também.  
 

 A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES - A Lúcia me conhece há muitos anos 
já, inclusive já fez coisa lá na Serra quando eu fui 
secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.  

Só lembrando que aprovando o que 
vocês acabaram de aprovar agora, tem que 
envolver, também, as secretarias de Turismo e 
Cultura do Estado. Porque não pode fazer de 
forma aleatória. Então, tem que estar unido, 
colocar no Calendário do Estado também. Só 
para complementar, do Turismo e da Cultura. Eu 
já tinha conversado isso com Lúcia, aqui, agora 
há pouco. Nós estávamos conversando aqui.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Tudo que é solicitado e pedido a nossa 
equipe registra e, depois, em reunião, a gente 
coloca isso.  
 

 A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES - Faz uma reunião conjunta. A 
Assembleia, eles e o Turismo e a Cultura. O 
secretário de Turismo e o secretario de Cultura 
do Estado. Aí faz uma coisa unida, até mais fácil 
para captar recursos. Estou falando isso porque 
eu mexo com isso, também, de captação de 
recursos.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado a vocês aí.  
 Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será à hora regimental, no dia 10 de junho 
de 2019, às 9h, aqui no Plenário Judith Leão 
Castello Ribeiro, nesta Casa de Leis.  
 

  (Encerra-se a reunião às 
10h15min)  
 

 
 

DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE 
E SANEAMENTO, REALIZADA EM 28 DE 
MAIO 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 vamos inverter a pauta. 

Hoje, nós estamos recebendo a visita da 
doutora Diovana Loriato. Ela representa o 
Instituto Nacional de Atrofia Muscular Espinhal, 
AME, e ela tem um filho também que tem essa 
doença, que é uma anomalia congênita.  
 Vamos começar com a apresentação da 
doutora Diovana, até que nós tenhamos quorum 
para decidir sobre a ata, sobre a ordem do dia 
também.  

Doutora Diovana vai falar daqui de cima? 
Pois não, doutora Diovana, nossa procuradora 
efetiva da Assembleia, que tem prestado um 
trabalho muito importante para a nossa Casa de 
Leis. Com a palavra, então, a doutora Diovana. 
 

 A SR.ª DIOVANA LORIATO - Bom dia a 
todos. Bom dia deputado, Doutor Hércules, 
meus colegas servidores aqui da Casa.  

Hoje eu não estou aqui como 
procuradora da Casa, mas estou como 
representante do Iname, que é o Instituto 
Nacional da Atrofia Muscular Espinhal.  

A atrofia muscular espinhal, também 
conhecida como AME, é uma doença rara - rara, 
porque ela acomete um a cada dez mil nascidos 
vivos - e genética.  

Vou explicar, de forma bem leiga, como 
é a atuação da doença. Nas pessoas normais, o 
nosso organismo produz uma proteína que 
alimenta... Bom, como que a gente faz um 
movimento? (Pausa) 

Para a gente fazer um movimento, o 
cérebro manda essa informação para o 
neurônio motor, que manda a informação para 
o músculo, e o músculo se movimenta. Esse 
neurônio se alimenta de uma proteína. Nas 
pessoas que tem AME, elas têm um defeito 
genético e o organismo não consegue produzir 
essa proteína que alimenta neurônio motor, 
então, esse neurônio motor vai morrendo. 
Como vai acontecendo a morte dos neurônios, 
ele não consegue mandar essa informação 
adequadamente, para o músculo se 
movimentar. Como os neurônios vão morrendo, 
a doença é degenerativa. Isso significa que a 
criança acorda todo dia um pouco pior do que 
ela foi dormir. 

Quais são os sintomas da AME? Uma 
hipotonia generalizada que acaba levando à 
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paralisia total. Hipotonia nada mais é do que a 
criança ser molinha, como um recém-nascido. E 
quando a doença evolui, ela leva a uma paralisia 
total, a criança deixa de conseguir sorrir, deixa 
de conseguir mexer um dedo até. A fasciculação 
da língua, que é o tremor da língua. A 
dificuldade de deglutição, às vezes, a gente nem 
repara, mas o ato de deglutir envolve um 
movimento de musculatura que a criança vai 
perdendo. E a insuficiência respiratória, não por 
uma questão pulmonar, mas também por uma 
questão muscular. Respirar, a gente precisa 
mover todos esses músculos intercostais aqui e 
a criança vai perdendo isso. 

Existem três tipos da doença. O tipo 1, 
que a criança nunca consegue sentar de forma 
independente, ela não consegue nem firmar o 
pescoço. O tipo 2, que a criança consegue 
sentar, mas nunca consegue andar, e o tipo 3, 
que a criança chega a andar, mas começa a 
perder esse movimento, é um tipo mais brando 
da doença.  
No tipo 1, a criança vai a óbito antes dos dois 
anos de vida, em setenta por cento dos casos. 
Principalmente, por quê? Quando a gente fala 
na dificuldade de deglutição, a criança pode 
estar se alimentando normalmente. É um bebê, 
ele mama às vezes ainda e ele broncoaspira esse 
alimento, vai para o pulmão, tem uma 
pneumonia e vai a óbito. Ou, às vezes, ele acaba 
engasgando com a própria saliva. 
Então, qualquer situação que essa dificuldade 
de deglutição acarrete e que não seja atendida 
de imediato, a criança pode ir a óbito. Também 
pela dificuldade de se alimentar, pela 
dificuldade de deglutição, a criança não 
consegue se alimentar pela via oral. Ela precisa 
se alimentar por uma sonda na barriga, 
chamada de gastrostomia. 
A outra causa importante de óbito é a 
insuficiência respiratória. A criança vai entrando 
em insuficiência respiratória. Se ela não é 
adequadamente atendida e oferecido um 
suporte ventilatório a tempo, ela tem uma 
parada cardiorrespiratória. Ou através de 
episódios agudos, ela tem uma pneumonia e 
não consegue sair por causa da dificuldade 
muscular respiratória.  
O diagnóstico da AME, hoje, é genético. É um 
exame de sangue simples e, hoje, no Brasil, é 
possível fazer esse diagnóstico para diagnosticar 
a AME de forma gratuita. Existe um programa 

financiado por um laboratório em que se 
consegue o diagnóstico genético de forma 
gratuita. Infelizmente, poucas pessoas sabem 
disso.  
A gente ainda vê, hoje, no Brasil, os profissionais 
de saúde, normalmente os médicos, pedindo 
outros exames, como a eletroneuromiografia, a 
biópsia muscular, que são exames muito 
dolorosos para o bebê e são exames 
inconclusivos. Então, o correto é fazer o 
diagnóstico através do diagnóstico genético. 
Bom, falando do Iname um pouco, o Iname é 
uma associação sem fins lucrativos baseado em 
trabalho voluntário que atua na busca de 
tratamento e dos cuidados para todos os 
pacientes com AME, no Brasil, e também no 
suporte incondicional às necessidades das 
famílias, desde o diagnóstico, até a rotina diária 
de atuação multidisciplinar. 
Nossa missão é disseminar informação e 
conhecimento de forma que todos os pacientes 
possam ter uma vida digna e com qualidade. E 
atuar para possibilitar que todos tenham um 
diagnóstico rápido e acesso aos tratamentos da 
forma mais veloz e eficaz possível.  
Como eu comecei a me envolver com a 
associação? O meu filho Davi hoje tem sete 
anos. Não foi diferente de todos os outros casos 
de AME tipo 1. Ele foi diagnosticado quando ele 
tinha de cinco para seis meses de vida. Naquela 
ocasião, a médica falou que ele não passaria de 
um ano de vida. Falou que não tinha o que 
fazer, em outras palavras ela falou: Vai para 
casa e espera morrer. Mas a gente não aceitou 
isso.  
Nós começamos a procurar. Naquela época não 
existia medicação, não existia nada e nós 
começamos a procurar os melhores cuidados 
possíveis para ele, os profissionais que eram 
referência nacional para isso e, graças a Deus, 
ele hoje está muito bem. 
Eu costumo dizer que Davi nasceu na família 
certa, porque nós damos todo o amor a ele. Ele 
é uma criança muito amada. Nós temos 
instrução e, quando a gente fala de doença rara, 
a questão da informação é muito importante, 
muito grave. Você buscar e conseguir a 
informação adequada é muito difícil. Nós temos 
alguns recursos, a doença é muito cara. Aí, eu 
fico me perguntando que tem crianças que tem 
AME, que não tem nenhuma dessas três coisas, 
na família: amor, instrução e recurso.  
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Aí, com toda essa experiência que eu adquiri, 
em sete anos, vinte e quatro horas com a AME, 
eu me pergunto: Se eu não fizer alguma coisa 
por essas crianças, quem vai fazer? Foi assim 
que começou esse meu envolvimento com a 
associação. 
Os principais projetos do Iname quais são? O 
projeto Quem Somos Nós, de que eu vou falar 
mais detalhadamente à frente. O Encontro 
Anual do Iname, que é um encontro que a gente 
faz uma vez por ano, onde palestram as 
principais referências nacionais em cada área de 
atuação. Esse encontro, esse ano, vai ser no dia 
24 e 25 de agosto, em São Paulo. Já deixo o 
convicto para o senhor, Doutor Hércules. A 
plataforma de comunicação do Iname, que é um 
portal que a gente está desenvolvendo, que vai 
funcionar como um repositório de informações, 
de artigos científicos e de tudo quanto é 
necessário saber, tanto para as famílias e 
pacientes como para os profissionais médicos e 
os demais profissionais de saúde que cuidam 
das crianças com AME. O projeto Iname nos 
Hospitais, que vou falar mais à frente também, e 
a atuação em advocacy, que é a defesa dos 
interesses da comunidade AME junto aos 
poderes públicos, principalmente junto ao 
Poder Legislativo e ao Poder Executivo. 
A gente cita aí a necessidade de definição de 
protocolos adequados para cuidados de 
pacientes com AME para que as equipe que 
atuam no SUS estejam adequadamente 
capacitadas para atender as crianças para que 
essas crianças possam receber os cuidados 
multidisciplinares pelo SUS. E nós temos 
também a medicação Spinraza. Eu citaria que o 
Espírito Santo foi um dos primeiros estados a 
conseguir a isenção do ICMS na compra da 
medicação Spinraza, graças à atuação do Doutor 
Hércules junto ao Governo do Estado. Isso 
propiciou que a gente tivesse uma redução no 
custo da medicação aqui no Espírito Santo. 
Aí nós temos o Spinraza. No mês passado foi 
aprovada a Portaria n.º 24 do Ministério da 
Saúde, que incorporou a medicação para 
pacientes com AME tipo I que não estejam em 
ventilação mecânica invasiva permanente vinte 
e quatro horas. Mas à frente eu vou entrar um 
pouquinho no detalhe disso. Foi um passo muito 
importante a incorporação para esse grupo de 
pacientes, mas foi um primeiro passo. Vocês vão 
entender por que mais à frente. E também 

agora nós temos a segunda medicação para 
AME, foi aprovada na sexta-feira passada essa 
medicação chamada Zolgensma, do dia 24 de 
maio. Então, é uma notícia muito fresca, muito 
nova, que deixou a comunidade muito feliz. Essa 
medicação é uma terapia gênica que se a 
criança recebe essa medicação cedo, representa 
praticamente a cura, e essa criança vai poder ter 
uma vida normal. A má notícia é que esse 
remédio é o remédio mais caro aprovado até 
hoje em toda história. Nos Estados Unidos ele 
foi aprovado com o custo de dois milhões e cem 
mil dólares, o que no Brasil representaria mais 
de oito milhões de reais. 
Cuidando de um paciente com AME. A gente 
costuma dizer que os cuidados de um paciente 
com AME são baseados em três pilares 
fundamentais e, sem um desses pilares, a casa 
cai. Nenhuma casa funciona, fica em pé, com 
um pilar só, não é? O primeiro e mais 
importante pilar é a família. Se a família não 
abraçar a causa, não buscar informação e não 
for atrás dos outros dois pilares, nada acontece. 
Por isso a gente diz que a família é o mais 
importante. O segundo pilar é o medicamento. 
Hoje, no Brasil, a gente tem o Spinraza 
aprovado. Como o Spinraza atua? Ele ajuda o 
organismo a produzir aquela proteína que o 
organismo não produz e alimenta o neurônio. 
Então, ele interrompe a progressão da doença. 
Mas não é a cura, ele interrompe a progressão 
da doença, o que já é uma coisa muito boa 
quando a gente fala de uma doença 
degenerativa e fatal. O terceiro pilar, tão 
importante também, são os cuidados 
multidisciplinares. A gente fala de fisioterapia, 
que tem que ser no mínimo duas vezes por dia, 
e uma fisioterapia especializada. Em atrofia 
muscular, a fisioterapia não é coadjuvante, ela é 
protagonista. Se o paciente tem a família 
empenhada, tem o medicamento, mas não tem 
esses cuidados multidisciplinares, a criança não 
tem chance. Aí a gente tem também as outras 
terapias, que são fonoterapia e terapia 
ocupacional. 
Agora vamos falar do projeto Quem Somos Nós. 
Esse projeto é um levantamento que nós, da 
associação, começamos a fazer através de uma 
busca ativa por pacientes no Brasil todo. Esse 
projeto ganha especial relevância 
principalmente quando a gente considera que 
não existem dados epidemiológicos oficiais 
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sobre a AME no Brasil. Tem-se uma estimativa 
de mil e duzentos pacientes com AME no Brasil. 
E, nesse nosso levantamento, nós temos 
novecentos e trinta e quatro pacientes na nossa 
base de dados. Então, dá para ter uma noção 
bem realista de como é a AME distribuída no 
Brasil através desse levantamento. 
E como esses pacientes estão? Nesse gráfico 
amarelo, a gente divide por tipo. Então, nós 
temos: trinta e oito por cento dos pacientes são 
tipo 1, trinta e seis por cento dos pacientes são 
tipo 2 e vinte e cinco por cento são tipo 3. Um 
por cento são outros tipos, que são tipo 0 e tipo 
4, que são bem mais raros. 
Pegando nos pacientes do tipo 1, 
especificamente, a gente passa para esse gráfico 
azul. E a gente quer mostrar esses pacientes por 
tipo de ventilação. Do total de pacientes AME 
tipo 1, setenta e nove por cento são pacientes 
em traqueostomia e dezesseis por cento são 
pacientes em ventilação mecânica não invasiva, 
eles respiram com a ajuda de um aparelho, 
chamado BiPAP, com uma máscara facial. 
Guardem esse número dos dezesseis por cento, 
que e a gente vai falar mais para frente deles. 

Mas, desses setenta e nove por cento 
dos duzentos e cinquenta e sete pacientes em 
traqueostomia, cento e noventa e oito são 
dependentes vinte e quatro horas do respirador 
ou não conseguem ficar mais de trinta minutos 
fora do aparelho. Por que eu estou falando isso? 
Porque o Spinraza foi aprovado para o paciente 
AME tipo 1 que não esteja em ventilação 
mecânica invasiva permanente vinte e quatro 
horas, ou seja, a maioria dos pacientes, os mais 
graves, ficará de fora. Então, o Spinraza foi 
incorporado no SUS para apenas cento e onze 
pacientes elegíveis, que representam doze por 
cento da população total de AME. É importante 
lembrar que a medicação é aprovada em bula 
para todos os pacientes, sem restrição de tipo, 
idade ou condição de ventilação. 

E também, outro dado interessante, é 
que do total de pacientes tipo 1, quase vinte por 
cento deles vivem em hospitais de forma 
contínua. É aquela criança que com quatro, 
cinco meses de idade apresentou uma 
intercorrência, uma insuficiência respiratória, foi 
internada, entrou numa UTI e nunca mais saiu. E 
aí ela fez um ano, dois anos, três anos, quatro 
anos... Tem criança com oito anos de idade que 
mora desde sempre num hospital. Isso é uma 

realidade muito triste. E não precisaria ser 
assim. Esse é outro ponto que a gente sabe que 
não precisaria ser assim. 

Vamos falar como são os pacientes AME 
no Espírito Santo. Nós temos na nossa base de 
dados vinte e sete pacientes levantados, dos 
quais dez do tipo 1, oito do tipo 2 e nove do tipo 
3. Pegando de novo só os pacientes tipo 1, em 
laranja, e analisando como é a questão da 
ventilação desses pacientes, nós temos aqui no 
Espírito Santo cinquenta por cento em 
traqueostomia e cinquenta por cento em 
ventilação não invasiva. Lembra lá atrás? No 
cenário nacional, a gente tinha dezesseis por 
cento dos pacientes em ventilação não invasiva. 
Aqui, no Espírito Santo, a gente tem cinquenta. 
Mas por que isso? A resposta é simples: aqui, no 
Espírito Santo, nós temos das melhores equipes 
de fisioterapia especializada - equipes 
particulares - que atendem esses pacientes. 
Então, todos os pacientes particulares no estado 
estão em ventilação não invasiva, porque são 
atendidos por essas equipes.  

Mas a gente acha que todos os pacientes 
têm esse direito. Então, a gente precisa que os 
pacientes do SUS também tenham 
oportunidade de não serem traqueostomizados 
e de se manterem na AVNI. Por que isso é tão 
importante? Porque isso representa qualidade 
de vida. O paciente na AVNI consegue falar, o 
paciente traqueostomizado não, e sem contar 
todas as complicações decorrentes de ter mais 
uma via para infeccionar no corpo, enfim. 

Alguns dados também interessantes. Do 
total de pacientes tipo 1 no Espírito Santo, 
quarenta por cento do total moram em 
hospitais há mais de um ano. São quatro 
pacientes, três deles no Hospital Infantil de 
Cachoeiro e um paciente no Hospital Infantil de 
Vitória. Esse dado está bem acima do dado 
nacional, que é vinte por cento, mais ou menos. 
E do total de pacientes AME no Espírito Santo, 
cerca de trinta e três por cento do total são da 
região de Cacheiro de Itapemirim. Todo mundo 
lá da nossa Terra, Doutor Hércules! (Pausa) Isso 
aí! Mas isso acontece em algumas cidades do 
Brasil. Como a doença é genérica e ela passa dos 
pais para... Essa questão passa para os filhos. 
Em populações que a gente tem uma incidência 
maior do defeito genético, a gente tem uma 
incidência maior da doença também, que é o 
caso de Cachoeiro.  
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Vamos falar agora do Projeto Iname nos 
Hospitais. 

Quando a gente fala em AME e também 
em doenças raras, a capacitação é uma questão 
muito importante; fundamental, eu diria.  

Esse projeto é um projeto de capacitação 
que consiste em um dia de treinamento prático 
e intensivo em hospitais que atendem pacientes 
AME no Brasil.  

E qual é o critério de prioridade que a 
gente está usando para selecionar esses 
hospitais que vão receber o treinamento? A 
gente está dando preferência a centros que 
possuem pacientes com AME internados de 
forma contínua. Então aqui no Espírito Santo 
seriam o Hospital Infantil de Vitória e o Hospital 
Infantil de Cachoeiro.  

E qual é o público-alvo desse projeto? 
São as equipes multidisciplinares completa dos 
hospitais. Como a doença é muito complexa, se 
a equipe toda não estiver envolvida, se a equipe 
toda não estiver capacitada e comprometida, o 
paciente não tem chance.  

Então se eu tiver o fisioterapeuta 
querendo tentar a ventilação não invasiva, mas 
o medico intensivista não tiver comprado a ideia 
e não estiver capacitado para isso, a ideia não 
vai para frente. A mesma coisa com pediatras, 
pneumologistas... Então a gente precisa 
capacitar as equipes completas.  

Quem são esses profissionais? Dos 
médicos: os pediatras... O pediatra, na verdade, 
é o primeiro que tem o contato com o paciente, 
seja no consultório, seja no pronto-socorro. 
Quando aquele paciente chega com uma 
insuficiência respiratória, pré-falência 
respiratória, então, quanto mais cedo o pediatra 
desconfiar da AME e pedir o exame genético, 
mais chances essa criança vai ter, inclusive 
porque a medicação tem resultado tão melhor 
quanto mais cedo iniciada. E a realidade é que 
hoje, no SUS, a idade média de diagnóstico dos 
pacientes é de oito a nove meses de idade. Isso 
é muito alto! Então a gente precisa capacitar 
esses profissionais a terem o olho para AME, 
né? E, aí, os intensivistas, que quando o 
paciente entra na UTI, o primeiro passo é 
entubar e traqueostomizar. Por que não tentar 
a ventilação não invasiva?  Não é simples, é um 
protocolo específico, mas, se seguido 
corretamente, é possível. Os neuros, pneumos e 
ortopedistas também. 

As equipes de fisioterapia. Como eu falei, 
a fisioterapia na AME não é coadjuvante, ela é 
protagonista. Sem elas o paciente não tem 
chance. Exemplo: esse paciente que está 
internado precisa de três a seis atendimentos de 
fisioterapia por dia; aspiração, conforme 
necessidade. Já vi casos de hospitais que a 
equipe fala: Ah! Nosso protocolo aqui é aspirar o 
paciente uma vez por dia. E aí esse paciente não 
vai ter chance. E as equipes de enfermagem, 
né? Então se a gente não tiver todo mundo 
envolvido, a gente não consegue dar o cuidado 
adequado que o paciente precisa.  

Quais são os objetivos do projeto? 
Possibilitar o diagnóstico precoce da 

doença, e quando mais cedo, mais chances a 
criança vai ter. 

Apresentar evidências científicas de 
melhor qualidade para suportar a melhor 
tomada de decisão para os pacientes. Na atrofia 
muscular espinhal, nos últimos sete anos - vou 
falar sete anos porque foi quando meu filho 
nasceu - a história da AME mudou muito e a 
ciência evoluiu muito também. Só que como é 
uma doença rara, normalmente aqueles 
profissionais dos hospitais não têm tanto tempo 
ou tanto interesse em se capacitar com o que 
tem de mais atual na AME porque eles vão ver 
um paciente, dois pacientes; não vai aparecer 
um paciente com AME toda semana para eles, 
né? Então a gente quer trazer essas evidências 
científicas mais recentes para eles. 

Capacitação no uso da ventilação não 
invasiva, como a gente já falou aqui. 

O compartilhamento e a divulgação de 
melhores práticas. A humanização, que é uma 
questão muito importante e delicada. A gente 
vê  
Brasil afora casos de equipes que não deixam os 
pais aspirarem o paciente, o filho que está 
internado. Então, como poso pensar em dar alta 
para essa criança, se a família não estiver 
preparada para cuidar dessa criança em casa?  

Desenvolvimento de centros médicos 
hospitalares em atrofia muscular fora do eixo 
Rio-São Paulo e a criação de um canal com o 
Comitê Científico do Iname. O que a gente vê 
atualmente, e a gente vê isso toda semana, são 
pacientes que entram em pré-falência 
respiratória que estão lá entubados, pré-
traqueostomia, e tentamos atuar junto a esses 
hospitais e a equipe naquele momento ali, da 
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intercorrência, é muito resistente. E a gente 
acha que se a gente fizer isso de uma forma 
planejada, se a gente abre esse canal de 
comunicação do Comitê Científico com as 
equipes que vão atuar com paciente, na hora 
que aparecer o próximo essa equipe vai estar 
aberta e, talvez, até ela vai fazer o contato. E a 
gente está disposto a ajudar e a orientar da 
melhor possível, mas a gente precisa que a 
equipe tenha esse interesse.   
Agora vou passar um vídeo que mostra crianças 
que são bem cuidadas, que têm todos aqueles 
três pilares: medicação, família e cuidados 
multidisciplinares. E a gente acha que todos os 
pacientes têm direito a isso.  

Lembrando que o paciente Tipo 1, 
padrão, estaria com paralisia total, deitado vinte 
e quatro horas em cima de uma cama.  
 

  (Simultaneamente ao 
pronunciamento é exibido o vídeo) 
 

Essa é a Maia, do Guarujá.  
Esse é o André, de Macaé. 

Esse é o Ian, de Belo Horizonte.  
Isso é incrível para um AME Tipo 1. 
Esse é o meu Davi.  
 
E o direito à saúde é um direito 

constitucional que deve ser estendido a todos 
os pacientes, e não só a uma pequena parcela, 
como é a realidade hoje no Brasil. Isso a gente 
precisa refletir e trabalhar muito, 
principalmente junto aos poderes públicos para 
possibilitar isso para todos os pacientes.  

Como que a Assembleia Legislativa e o 
poder público podem contribuir para esse 
projeto?  Bom, a gente só não precisa de 
recursos; recursos a gente dá um jeito. Mas a 
gente precisa de muita ajuda. A gente precisa de 
articulação política junto à Secretaria de Saúde 
para obter maior engajamento das equipes 
médicas e multidisciplinares.  

Quem são esses profissionais que eu 
preciso colocar em auditório para oferecer esse 
treinamento? E outra questão, que é um dos 
nossos maiores receios: a gente faz um 
investimento grande num desenvolvimento de 
um treinamento, uma capacitação de ponta, um 
investimento logístico, auditório, traz os 
profissionais que são referência nacional aqui 
para dar o treinamento e, no dia do 
treinamento, o auditório está vazio.  

Então, a gente precisa refletir e da ajuda 
de vocês para responder: Como a gente pode 
conseguir o comparecimento das equipes no 
treinamento? E aí eu ressalto principalmente 
dos médicos, porque se a gente tem as equipes 
de fisioterapia interessadas e comprometidas 
em treinamento, mas se eu não tenho médico 
lá, o médico não compra a ideia, e o médico é o 
dono do paciente, o médico é que decide, toma 
as decisões terapêuticas e de cuidados. Então 
precisamos dessas equipes completas ali.  

Será que a gente pode pensar em algum 
tipo de incentivo para os profissionais 
comparecerem a essa capacitação? Então, são 
todas perguntas que a gente pede ajuda. E 
também na criação de rede de multiplicadores. 
Quando a gente consegue capacitar essas 
equipes a gente está criando, na verdade a 
gente está capacitando muito mais que isso 
porque a gente vai criar os multiplicadores. 
Articulação junto à diretoria dos hospitais para 
apoio ao projeto e incentivo à participação. Eu 
vou dar um exemplo. Eu entrei em contato com 
uma médica do Hospital Infantil e falei sobre o 
projeto, falei sobre a intenção e ela falou: Ah, eu 
já tentei fazer um treinamento aqui para doença 
rara. Esquece porque ninguém vai, ninguém se 
interessa.  
Eu entendo que não é... Esses profissionais não 

vão ver um caso de atrofia muscular toda 
semana na vida profissional deles, mas a 
história da doença mudou muito. A gente está 
vivendo uma mudança do curso natural da 
doença e eu acho que é uma oportunidade 
muito grande. O profissional que a vida inteira 
viu aquele paciente chegar ali sem ter muito o 
que fazer, sem ter muito o que tratar, agora 
ele pode literalmente salvar a vida e dar uma 
outra história de vida para esse paciente. E 
isso é muito bacana. 
Articulação junto aos municípios: vai haver 
casos que os hospitais são municipais. E a 
divulgação adequada não só do projeto Iname 
nos hospitais, mas da atrofia muscular espinhal. 
O Doutor Hércules é um deputado sensacional 
que comprou a nossa bandeira da doença rara e 
da atrofia muscular espinhal. A gente só tem a 
agradecer a ele e isso é muito importante. Jogar 
luz na causa da AME.  
E articulação política também junto à secretaria 
de Saúde em busca da alta hospitalar dos 
pacientes internados de forma contínua. Esses 
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pacientes não precisam estar internados. O que 
é necessário para que essas crianças tenham 
alta? Fornecimento de home care com 
equipamentos. E equipamentos aí são 
basicamente respiradores, aspiradores, 
oxímetro, máquina de tosse, os insumos dos 
cuidados diários, equipes de enfermagem e 
terapias residenciais.  
Isso representa uma economia gigante para a 
administração. Quanto custa uma criança 
ocupando um leito de UTI caríssimo? E o pior: 
ocupando uma vaga de outra criança que podia 
estar ali. Então, a gente precisa pensar e 
conversar com a administração, com o Poder 
Executivo, para atuar e tirar essas crianças dos 
hospitais. Tem caso de criança que inclusive tem 
decisão judicial para fornecer o home care há 
mais de seis meses e o Estado não cumpre. 
Eu acho que aqui é literalmente uma situação 
onde a gente vê ganho para todos os lados. É 
economia para a administração, liberação de um 
leito hospitalar, ganha a sociedade e ganha o 
paciente, ganha a família, que vai poder ter um 
convívio familiar que essa criança nunca teve. 
Vai poder ver a luz do sol, enfim. É isso! 
Muito obrigada. Queria agradecer pelo espaço, 
deixar todos à vontade caso tenham alguma 
pergunta, alguma sugestão, enfim, é isso. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Diovana, pode reassumir seu lugar. 
Parabéns pela apresentação. Para quem não 
sabe a Diovana é procuradora da Assembleia, 
funcionária efetiva aqui da nossa Casa e tem 
uma luta muito grande com relação à AME. 
Eu queria lembrar também que ano passado 
tivemos um seminário no Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória e Diovana apresentou, com a 
Cristiane também, sobre várias doenças raras. 
Ficamos praticamente seis horas sentados lá e 
realmente médico quase nenhum. Não é? 
Deputado naquela ocasião só eu, mas 
esperamos que no próximo encontro tenhamos 
mais deputados, especialmente agora que 
estamos em três médicos aqui na Comissão de 
Saúde. 
Dr. Emílio e doutor Hudson, nós conseguimos 
também algum avanço com relação à medicação 
que ela falou, no Governo passado. Nossa 
indicação. Agradecemos à Diovana a insistência 
dela.  
Vocês a ouviram falar que o Davi tinha uma 
expectativa de vida de um ano de idade, e o 

Davi já está com sete anos. Mas isso é muito 
amor, muita luta e muita dedicação. Na 
verdade, isso é coisa de mãe. Na verdade, a 
maioria dos casos que nós conhecemos, quando 
tem uma criança que tem muita dependência 
dos pais, o que acontece é que o primeiro que 
vai embora é o pai. O filho não é do pai. O filho 
que tem qualquer deficiência, infelizmente, é 
assim que a maioria faz: o pai vai embora e 
deixa o filho por conta da mãe. Isso é muito 
lamentável, é muito ruim. Na hora em que ela 
mais precisa, que o filho mais precisa, ele vai 
embora. 
Quero dar os parabéns à Diovana, dizer da 
satisfação e, mais uma vez, fazer o convite que 
ela fez. Dr. Emílio e doutor Hudson, em agosto, 
vai ter um encontro nacional em São Paulo. 
Quer repetir a data, por favor? 
 
A SR.ª DIOVANA LORIATO - 24 e 25 de agosto. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - 24 e 25 de agosto. É um momento 
importante para que nós possamos...  

24 é sábado? 
 

A SR.ª DIOVANA LORIATO - Isso! Vai ser 
no sábado e domingo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Sábado e domingo, 24 e 25 de agosto. 
 

A SR.ª DIOVANA LORIATO - Inclusive, 
deputados, nesse encontro, nós vamos ter um 
momento, no domingo, um painel em que serão 
discutidas, justamente, as políticas públicas que 
a gente precisa implementar para os pacientes 
portadores de Atrofia Muscular Espinhal. Já 
estendo o convite, para que os senhores 
participem desse painel como debatedores. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Diovana, a Cristiane vai? 
 

A SR.ª DIOVANA LORIATO - Ela foi 
convidada; disse que vai. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Outra coisa, o local. Já tem o local? 

 
A SR.ª DIOVANA LORIATO - Sim, vai ser 

no hotel Estanplaza International. 
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O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - A gente quer ver o local para ver o 
hotel também mais próximo. 
 

A SR.ª DIOVANA LORIATO - Sim. A 
hospedagem pode ser até no próprio hotel. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - No próprio hotel? 
 
A SR.ª DIOVANA LORIATO - A escolha do 

hotel, inclusive, foi importante por isto, porque 
as famílias que têm filhos com AME precisam de 
uma logística facilitada.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Depois você passa para nós o nome. 
 
A SR.ª DIOVANA LORIATO - Pode deixar. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Porque é muito difícil o nome que você 
falou aí. 

O Dr. Emílio quer fazer algum 
comentário sobre a palestra ou a apresentação 
da doutora Diovana? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Pois não. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Bom dia a todos.  
Diovana, eu te conheço de muito, muito 

tempo; nós moramos no mesmo prédio. A 
família, realmente, é fundamental. E não só a 
sua família, você, mas o seu pai e sua mãe, que 
te dão apoio e te deram desde o início. 

 
A SR.ª DIOVANA LORIATO - Sem dúvida! 

A rede de apoio, sem ela, a caminhada fica 
muito difícil, às vezes, impossível. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Exatamente! E a gente sabe da importância de 
se cuidar bem das doenças raras.  

O Doutor Hércules, nosso presidente, é 
um baluarte nessa causa. Eu também quero 
participar, não exatamente igual ao Doutor 
Hércules, porque é impossível, mas ficar 

pertinho dele para que a gente possa avançar. 
Sei também que o doutor Hudson é um 
entusiasta à causa. E nós precisamos, sim, 
mudar alguns paradigmas nas doenças raras, de 
uma maneira geral. 

Especificamente sobre esse tema, a 
gente sabe da sua capacidade, que você estuda 
isso há muito tempo porque você tem um filho 
que tem o problema.  

Como você falou, a Medicina evolui 
muito, a Ciência evolui, só que o nosso pessoal, 
muitas vezes, como é uma doença em que a 
prevalência não é tão grande - é grande, mas 
não é tão grande -, os médicos atendem a um 
caso, vão atender daqui a dois anos, e, às vezes, 
eles perdem o time, porque eles não estão...  

A gente diagnostica bem aquilo que a 
gente conhece e aquilo que a gente vê. No 
momento em que você perde um pouco o 
contato, o próximo, às vezes, ele atrasa, porque 
ele não está pensando naquilo. Ele pensa em 
outras coisas; especificamente, nessa doença, 
muitas vezes, ele não pensa. 

Eu acho que nós podemos avançar. A 
Comissão de Saúde - com certeza eu estou 
falando pelos meus amigos aqui - vai estar 
junto, fazendo a interlocução que tiver que ser 
feita, junto à Secretaria de Saúde e outros 
órgãos institucionais, para que a gente possa 
melhorar a qualidade de vida dessas crianças, 
de uma maneira geral. 

Nós sabemos a diferença, famílias que 
têm mais condições e outras que não têm nada.  
Isso é cruel com essas crianças que precisam 
também de um apoio das instituições. Nós 
sabemos que as instituições estão ligadas ao 
SUS, então, de uma maneira geral é o SUS. 
Tenho certeza de que a gente vai conseguir 
avançar. Agora, nós temos que planejar e não 
deixar a coisa esfriar, senão, daqui a pouco, 
surge outro tema e já vai ocupando espaço. 
Então, essas propostas que você fez, nós 
precisamos debruçar em cima delas e trabalhar 
uma por uma, para que a gente, realmente, 
consiga fazer alguma coisa do ponto de vista 
institucional. 
Eu me coloco à disposição. Sei que o Doutor 
Hércules já se posiciona dessa maneira a vida 
inteira e acredito, sinceramente, que o nosso 
deputado Hudson, que eu conheço muito bem 
também, vai tomar essa causa como uma causa 
dele, por sua sensibilidade, por sua vivência 
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hospitalar e para que a gente possa virar uma 
página e encontrar dias melhores para essas 
crianças que têm essa doença. Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Muito bem. Eu queria lembrar que nós 
temos feito aqui um trabalho, não só o 
deputado assinar, não só o presidente da 
comissão, mas todos os deputados. No ano 
passado, nós já fizemos uma indicação ao 
Governo para criar um núcleo para receber 
todas essas pessoas com doenças raras. Isso é 
uma aspiração da Diovana e também da 
Cristiane. Você deve conhecer a Cristiane do 
Hospital das Clínicas, você foi diretor lá. A 
Cristiane é uma baluarte, é uma mulher 
fantástica. Ela não tem nenhuma criança, 
nenhum filho com doença rara, mas a gente fala 
que ela tem um coração raro.  
Então, nós já fizemos essa indicação, Dr. Emílio, 
e vamos fazer novamente essa indicação, com 
todos nós assinando, ao governador e ao 
secretário da Saúde, para que crie aqui um 
núcleo de recebimento dessas pessoas com 
doenças raras. 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Eu estava 
pensando exatamente nisso já há algum tempo. 
Até confidenciei com o Joca que iríamos atuar 
dessa maneira. Mas, se já existe isso que foi 
colocado pelo Doutor Hércules e pela equipe há 
um ano, nós temos é que tirar isso da gaveta. 
Foi uma indicação, parece que não surtiu efeito 
nenhum, mas mudou o secretário, e o nosso 
secretário Nésio é muito sensível, é uma pessoa 
que eu acredito que vá fazer um serviço, um 
trabalho muito bom pela saúde pública do 
Estado de uma maneira geral. Nós poderemos 
voltar não só a fazer a indicação, como levar 
também isso pessoalmente ao secretário 
pedindo uma conversa específica para que a 
gente possa tratar com ele diretamente desse 
assunto. Essa é a minha sugestão. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem. 
 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Quero um 
aparte. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Vamos, então, repetir para o Governo 
atual a indicação que nós fizemos, assinada por 
nós três. 

Doutor Hudson. 

 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Bom dia a 

todos. Parabenizar aqui a apresentação. Não vi 
toda, mas eu convivo, eu sou anestesista e é 
uma dificuldade, é um tema que quando chega 
uma criança com atrofia muscular espinhal, já é 
difícil anestesia em criança, ainda mais com uma 
patologia dessa.  

É uma doença genética hereditária rara. 
Nós temos a síndrome de Down, que é uma 
doença genética, mas está comum e, hoje, se 
organizaram de uma maneira tão grande, 
começou com a Apae e, hoje, você já tem... 
Antigamente, há trinta, quarenta anos, você 
segregava o paciente com síndrome de Down. 
Hoje, não, já tem convívio, trabalhando, muitos 
fazendo faculdade. Então, assim, é uma luta 
política, Diovana, é uma luta política e você está 
em um grupo pequeno por ser uma alteração de 
um gene SMN1. Não é isso? Uma quebra dele lá 
e dá essa manifestação, e o SMN2 é só o 
fenótipo, a característica. Então, assim, é uma 
doença que poucos médicos conhecem.  

Eu já tive a oportunidade de fazer duas 
ou três anestesias em trinta anos da minha vida, 
no Hospital Infantil, em criança com atrofia. É 
uma dificuldade, vai ter problema respiratório, 
você vai entubar, você tem que mandar para a 
UTI. Não sei se seu filho ou algum que você 
conhece teve intercorrência, e quando tem uma 
intercorrência cirúrgica, é tenso para todo 
mundo. 

Então, assim, a gente se sensibiliza e 
acho que o que político não aguenta é pressão. 
Então, assim, não é pressão, você veio de uma 
maneira técnica mostrando que faz, mas são as 
pessoas se organizarem disso que você está 
falando. É muito triste, você tem uma criança, 
está no desenvolvimento, fraqueza primeiro das 
pernas, depois os braços, aí quando vai para o 
tronco é que começa a dificuldade. No começo, 
acho que é queda, é difícil o diagnóstico, como o 
Emílio falou, foi meu professor, fui acadêmico 
do Doutor Hércules também; então, aqui eu sou 
o mais novo, apesar de parecer o mais velho ter 
mais cabelo branco. Não é Emílio? Então, o 
objetivo do tratamento, hoje, não tem cura. A 
doença, que eu saiba, não tem cura.  

 
A SR.ª DIOVANA LORIATO - O Spinraza, que foi 
a primeira medicação aprovada, não é a cura, 
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mas ela interrompe a progressão da doença. No 
caso do Spinraza, inclusive, para a área do 
senhor é muito ligada porque é uma aplicação 
intratecal que o paciente tem que receber a 
cada quatro meses. Então, tem todo esse 
envolvimento de equipe de anestesia, enfim, é o 
anestesista que faz a aplicação. E a 
medicação que foi recentemente aprovada - foi 
aprovada na última sexta-feira, nos Estados 
Unidos -, que se chama Zolgensma. É uma 
terapia gênica que, se tomada cedo, representa, 
praticamente, a cura para a doença.  
 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - O objetivo do 
tratamento do Spinraza e as outras, fisioterapia, 
acompanhamento, é você diminuir a velocidade 
da evolução da doença, aliviar o sintoma e 
melhorar a qualidade de vida. Basicamente é 
isso, é prolongar. Então, basicamente é esse aí o 
tratamento.  
O que acontece? Nós temos que seguir uma 
coisa, queiram ou não queiram os gestores. 
Queiram ou não queiram nós temos que seguir 
uma coisa chamada Constituição, e ali está 
muito claro. Queira ou não queira que seja de 
alto custo ou não. Ah! Gastou noventa e três por 
cento do orçamento em sete tipos de 
medicamentos. Então, muda a Constituição. A 
Constituição é bem clara: é dever do Estado e 
direito do cidadão. Então, vocês têm direito e 
têm que pressionar a classe política.  

Parabéns! Você, por sorte, é aquele 
tripé, a família, os cuidados, também precisa ter 
a medicação. Não sabia que o custo era tão alto 
como você falou, mas isso é responsabilidade do 
Estado. Às vezes você tem um plano de saúde e 
às vezes é muito mais difícil você conseguir com 
o plano de saúde, porque eles vão tentar 
dificultar e muito, qualquer plano de saúde. Não 
vai querer tratar.  

Nós, como políticos, eu tenho certeza de 
que através do presidente da comissão nós 
vamos sensibilizar. Eu não sou deputado de 
posição ou de oposição. Eu sou do lado... Você 
tem que ser legalista, tentar ser legalista ao 
máximo. A gente faz política também, mas faz 
política do bem. Quem é médico, habitualmente 
está no DNA do médico ajudar. Então, você 
pode ter certeza. Você veio aqui na Assembleia, 
tem que ir às câmaras municipais. É um 
trabalho, é uma missão que você tem esse 
conhecimento, uma didática boa de falar da 

doença. É difícil você com tanta habilidade, você 
ver uma criança fazer um rolamento daquele. 
Olha! Aquilo ali é difícil para um normal; 
imagina para uma criança com limitação 
muscular.  
Então, nós estamos à disposição através do 
presidente da Comissão de Saúde, Doutor 
Hércules.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Muito bem! Doutor Hudson falou sobre 
a gente não esquecer. Na verdade, se não fosse 
a luta da Diovana, da Cristiane, a gente não teria 
algumas providências, alguma luta. 
Agradecemos a vocês essa cobrança. Tem que 
cobrar de nós mesmo. Afinal de contas, vai 
cobrar de quem? 
Mas, nós fizemos alguma coisa. Em 2009 eu fiz 
um projeto de lei que dispõe sobre a Política de 
Conscientização e Orientação sobre o LES - 
Lupus Eritematoso Sistêmico -, isso em 2009. Em 
2015, visita da senhora Patrícia Krug, artista 
plástica, que fez uma palestra sobre o Dia 
Mundial de Esclerodermia Sistêmica 
Progressiva. Ela é doente, infelizmente, dessa 
doença difícil. Também em 2016, a Lei n.º 
10.490, reconhecimento de acometidos de 
síndrome de neurofibromatose na condição de 
pessoa com deficiência. Também fizemos essa 
lei. A Lei n.º 10.502, que institui o Dia Estadual 
de Conscientização sobre Doenças Raras. 
Agradeço a vocês, a inspiração de você e 
também da Cristiane. Lei n.º 10.503, institui a 
Semana Estadual da Esclrerodermia também, 
que é no mês de Junho, mês que vem. Em 
09/08/2016 visita do senhor Elcio da Silva, que 
fez uma explanação sobre a Lei n.º 10.490, de 
2016, que dispõe sobre o reconhecimento dos 
acometidos da síndrome de Recklinghausen, é a 
esclerodermia, na condição de pessoa com 
deficiência. Em 23 de agosto, ofício ao 
presidente da Universidade de Vila Velha, José 
Luiz Dantas, em atendimento à reivindicação do 
senhor Élcio Neves da Silva, acometido com a 
neurofibromatose, do doutor Sérgio Ottoni, que 
esteve aqui presente também, médico 
neurocirurgião e diretor do Hospital Santa Rita, 
solicitando o especial apoio no sentido da 
criação de um grupo de abordagem aos 
acometidos da síndrome de neurofibromatose, 
pelo curso de Medicina, enviado, também, para 
o Magnífico Reitor da Universidade Federal do 



128 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 04 de junho de 2019 

Espírito Santo, diretor da  Emescam e diretor-
geral da Faculdade  Multivix. 
O que se tem feito, doutor Hudson e doutor 
Emílio? Nós temos mandado ofício para as 
faculdades mostrando que essa doença existe e 
que é preciso que os cursos de Medicina 
comecem a treinar essas pessoas, esses médicos 
que vão se formar já começarem a ter 
conhecimento, porque o menino sai, menino 
desculpa eu falar, porque eu mesmo saí da 
faculdade não saí tão menino. Saí com trinta e 
nove anos, mas, se não tiver muita vivência de 
pronto-socorro e se não souber que isso existe, 
não vai tratar. Então, é preciso que as 
faculdades também ensinem isso. 
Em 23 de agosto, ofício também de 2016, ao 
secretário da época, Ricardo de Oliveira, 
solicitando especial atenção, no sentido de 
agendar uma reunião, na Secretaria de Estado 
da Saúde, com a presença do presidente da 
comissão, para tratar sobre o atendimento aos 
acometidos por neurobibromatose. 
Estou falando rapidinho. A Taquigrafia pode 
ficar despreocupada, depois eu passo para 
vocês, ok? Porque a Taquigrafia tem dificuldade 
quando a gente fala muito rápido. A Taquigrafia 
é a arte de escrever na velocidade que se fala. 
Então, quanto mais rápido você falar, mais você 
coloca as meninas em dificuldade. Mas eu passo 
para vocês depois, ok?  
Não é à toa que sou fã da Taquigrafia, que a 
Taquigrafia é um dos melhores serviços que nós 
temos aqui, porque anota, escreve toda a nossa 
história, tudo o que a gente fala, tudo o que 
passa pelas comissões e, também, pelo Plenário. 
Muito bem. A Lei n.º 10.774, de 2017, institui o 
Dia Estadual da síndrome Cri-du-chat. É outra 
doença, também, rara, que também é um 
defeito genético. Por incrível que pareça, assim 
como você é vizinho da Diovana, sou vizinho da 
Graça e, no meu prédio, a Graça tem uma filha, 
que se chama Isabella. Isabella foi condenada 
pelos médicos, pelos nossos colegas, que ela 
viveria até três anos de idade só. No dia 12 de 
fevereiro, ela fez vinte e sete anos, e a Graça 
veio aqui e falou uma hora sobre isso. Ela falou 
que a Isabella ia andar. Ela fez Isabella andar na 
praia de Itaparica.  
A Graça é uma pessoa tão determinada, que, 
logo que ela viu que o Bolsonaro foi eleito, 
porque simpático ou não simpático, ele é o 
nosso presidente. Temos que procurar, agora, 

ajudar o Brasil. Não pensar em direita, 
esquerda, em radicalismos. São bobagens. 
Quem está com radicalismo está prejudicando o 
Brasil tanto de um lado como do outro. É 
prejuízo para o povo. Então, nós temos que 
ajudar. Ajudar o Brasil para ver se melhora, 
porque só não acabou nem sei por quê. Porque 
o Brasil é muito bom, aliás, o melhor do Brasil é 
o brasileiro, que ainda tem fé e esperança de 
lutar. 
Ela pegou Isabella, botou no carro dela, lá de 
Vila Velha, foi lá na casa de Bolsonaro, no 
condomínio em que ele morava. Chegou lá, com 
Isabella no carro, ela quis entrar. Não deixaram 
ela entrar, ela criou uma confusão danada. 
Falou assim: Quero falar com a primeira-dama. 
Quero falar com a primeira-dama e mostrar a 
Isabella. Acabou a segurança deixando ela ir 
falar com a primeira-dama.  
Então, ela entrou no condomínio. Foi lá, falou 
com a primeira-dama. A primeira-dama 
prometeu que, no primeiro mês da posse, ela ia 
recebê-la em Brasília. E ela foi a Brasília. O fato é 
que você viu, logo depois de Bolsonaro eleito, 
ele com a camisa: Somos todos raros. Ela que 
levou essa camisa. 
Então, é preciso que a gente mostre isso para 
saber que existe. Eu mesmo fiz mais de quinze 
mil partos e nunca nem sabia que existia 
síndrome Cri-du-chat. Não sabia. Então, nós 
temos que ensinar para a gente aprender 
também. 
Muito bem. Em 2017, fiz ofício ao presidente da 
Sociedade de Pediatria Espírito-Santense, 
doutor Rodrigo Aboudib Pinto Ferreira, 
solicitando dar conhecimento a todos 
associados sobre a Síndrome Cri-du-chat, com o 
objetivo de promover o diagnóstico precoce e o 
tratamento imediato. Então, para o presidente 
da Sociedade de Pediatria, para passar para 
todos os pediatras, filiados, para levar esse 
conhecimento.     
Em 05 de maio de 2017 realizamos, então, na 
Orla de Itaparica, lá em Vila Velha, a 1.ª 
Caminhada de Conscientização da Síndrome Cri-
du-chat, que a Graça organizou.  

21 de agosto de 2017: também o Ofício 
n.º 393, ao secretário de Estado da Saúde, para 
apurar os efeitos do composto Rilla, que está 
sendo fornecido pelas Farmácias Cidadãs, para 
pacientes com fenilcetonúria, e adotar as 
medidas que julgar necessárias para a solução 
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desse relevante problema de saúde pública. 
Ofício encaminhado, também, para a promotora 
de Justiça Cível, doutora Inês Thomé Roldi 
Taddei.  

Em 2018, no dia 27 de fevereiro: visita da 
senhora Cristiane Gomes de Souza Alvarenga. 
Essa mulher é demais! É enfermeira. Nossa 
mãe! É presidente da ACAPDR - Associação 
Capixaba de Apoio às Pessoas de Doenças Raras, 
para falar sobre o tema A Semana de 
Conscientização de Doenças Raras.  

Em 20 de março de 2018, Indicação n.º 
218: adesão do Espírito Santo ao convênio ICMS 
n.º 57 do Confaz, que autoriza a concessão de 
isenção de ICMS na importação de 
medicamento destinado a tratamento da atrofia 
muscular espinhal - AME, quando realizado por 
pessoa física.  

Quer falar alguma coisa sobre isso, 
Diovana? 

 
A SR.ª DIOVANA LORIATO - Essa isenção, 

primeiramente pela via da importação, porque, 
originalmente, a medicação era importada e, 
depois, ela passou a ser nacionalizada. Então, 
foram dois convênios.  

Essa isenção possibilitou uma redução de 
dezoito por cento no preço final do 
medicamento, para compra. E a gente tem, no 
Brasil e no estado, também, várias famílias que 
iniciaram campanhas. Como elas não 
conseguiam, pelo poder público, pelo plano de 
saúde, elas iniciaram campanhas na internet, 
para tentar conseguir os recursos para fornecer 
o medicamento para os seus filhos. Quem tem 
AME, tem pressa; não pode esperar! A doença é 
degenerativa.  

E uma redução de vinte por cento, 
quase, no custo do medicamento é muita coisa. 
Foi muito importante para a comunidade 
capixaba.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem. Obrigado, Diovana.  
Essa foi no dia 20 de março, que nós 

mandamos.  
21 de agosto, novamente, a Indicação n.º 

727: formalização de novo convênio de isenção 
de ICMS junto ao Confaz, para a compra de 
medicamento destinado ao tratamento da 
atrofia muscular espinhal - AME (Spinraza), 

quando realizada por pessoa física, e não 
apenas a importação.  

Em 04 de setembro de 2018, visita das 
senhoras Dayana Gomes Conti, mãe de Vitor 
Henrique Conti Lourenço, onze anos, para falar 
sobre a doença de seu filho: Distrofia Muscular  
Progressiva de Duchenne.    

11 de setembro de 2018: visita da 
diretoria da Adimes - Associação de Distrofia 
Muscular do Espírito Santo, senhora Tássia 
Maria de Vasconcelos Furtado, diretora-
presidente; Juliana de Luna Pereira, diretora de 
Comunicação e Eventos; doutora Flávia Munin 
Fernandes, membro do Conselho Técnico; e 
Fabiana Endlich Valim, representante das mães 
de pacientes com distrofia muscular, para falar 
sobre o tema Informações sobre a Distrofia 
Muscular, principalmente a Distrofia Muscular 
de Duchenne. 

Em 17 de setembro de 2018, também, 
novamente o senhor José Luiz Dantas, também 
distrofia muscular. É diretor da Universidade de 
Vila Velha.  

Ainda - vamos economizar mais o tempo 
- mais uma vez encaminhando o ofício do 
doutor Rodrigo Aboudib Pinto Ferreira, 
presidente da Sociedade Espírito-Santense, 
também sobre a Distrofia Muscular de 
Duchenne.  
Ainda em 25, visita da Associação Capixaba de 
Apoio às Pessoas com Doenças Raras, senhora 
Cristiane Alvarenga.  

Muito bem, mais uma vez. E, já tinha 
falado - mostrei ao Dr. Emílio aqui -, em 
1.º/10/2018, fizemos a indicação: Criação de um 
centro de referência habilitado como serviço de 
atenção e referência a doenças raras. Vamos 
repetir, agora com o novo Governo, e pedir ao 
doutor Hudson e ao Dr. Emílio para assinarem 
esse documento também para o novo secretário 
e o novo governador. 
Em 22/11/2018, audiência pública com o 
objetivo de debater o tema: as doenças raras no 
âmbito do SUS. Ainda no dia 12 de fevereiro - 
acabei de falar agora há pouco -, visita da 
senhora Maria das Graças Goltara, jornalista e 
fotógrafa, para discorrer sobre o tema: Lei n.º 
10.774/2017, que é uma lei de minha autoria 
também, que institui o Dia Estadual da 
Síndrome Cri-du-chat; e da presidente da 
Associação Capixaba de Apoio às Pessoas com 
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Doenças Raras, senhora Cristiane Gomes de 
Souza Alvarenga. 

Bom, então, como eu disse, dia 12 de 
fevereiro, exatamente no dia que a Isabela 
estava fazendo vinte e sete anos, a Graça veio 
aqui - onde está sentada - falar sobre essa luta 
que ela tem. 
Recebemos também a visita da doutora 
Faradiba - conhecida de vocês dois - para falar 
sobre angioedema. Eu achava que a 
endometriose, que, às vezes, ginecologistas, a 
gente levava dez anos para fazer o diagnóstico. 
Por quê? Porque não se fazia uma história, uma 
anamnese bem feita. Porque o médico, a 
maioria, não conversa com o paciente. Médico 
virou um computador, virou uma máquina. Tem 
que ouvir a paciente, tem que fazer história, e 
história demora. Então o que acontece? Às 
vezes, a endometriose leva dez anos, 
principalmente no interior, para fazer o 
diagnóstico. Mas angioedema leva vinte anos - 
vinte anos! -, e muitas pessoas morrem sem 
diagnóstico.  

Então são essas doenças que a gente 
tem que mostrar, essas síndromes - igual a 
doutora Diovana veio aqui - temos que mostrar. 
Estamos falando para você que está em casa. 
Estamos falando ao vivo pela TV Assembleia, e 
temos que mostrar e cobrar. Você tem que 
cobrar do seu vereador, do seu prefeito, do seu 
deputado, deputado estadual, nós; dos 
deputados federais, dos senadores e do 
governador. Tem que cobrar, porque se você 
não cobrar, não vamos fazer nada. Muitas vezes 
a gente não faz porque não conhece o 
problema. Então precisamos levar o problema 
para todos conhecerem. 
  
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Um aparte, 
deputado Doutor Hércules.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Pois, não. Já estamos chegando ao final. 
Doutor Hudson, então, com a palavra. 
 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - O senhor falou, só 
peguei uma parte da fala do senhor sobre 
síndrome Cri-du-chat. Uma pessoa foi estar lá 
com a Michele Bolsonaro. Então é muito 
importante o senhor falar isso. E, assim, 
primeiro, parabenizar Vila Velha por esse 
movimento. 

 Eu não sei se sou político ou não. Sou 
médico, estou deputado, estou político. Não 
tenho vergonha de falar: votei em Bolsonaro, 
trabalhei para ele e acho que trabalhamos 
assim.  
A Michele Bolsonaro é uma pessoa especial. Já 
vê por ela ser uma pessoa que representa uma 
minoria na população. Não é uma minoria, o 
seu, a atrofia, é muito menor.  

Então somos movimentados - o ser 
humano - por sonho e esperança. Só temos 
cinco meses de Governo Bolsonaro. Acredito 
muito que, assim, está acabando com os 
desmandos que houve por mais de oito, doze e 
dezesseis anos, então está fazendo a coisa certa. 
Apesar de ter um problema: a família está 
atrapalhando. Lógico que primeiro você pensa 
em filho, mas acho que o presidente Jair 
Bolsonaro está numa grande missão. Vamos 
acreditar, vai dar certo.  

E o secretário de Saúde aqui também 
está apostando na atenção básica. Se ele pensa 
na atenção básica, vai sobrar dinheiro para 
outas coisas. A gente sabe que tem que...Você 
não pode falar que vai fazer, mas você tem que 
se adequar ao seu orçamento para essas 
doenças raras. Repito, mais uma vez, é 
necessário.  
Então, acredito muito na sensibilidade da 
primeira-dama, e, às vezes, têm pessoas que 
estão do nosso lado que falam: Pauta isso, 
pauta aquilo. Então, acredito que o presidente 
vai pautar na sua esposa e acredito que muita 
coisa boa está para vir. Então, eu acredito no 
Governo Jair Bolsonaro.  
  
A SR.ª DIOVANA LORIATO - Inclusive, sobre a 
primeira-dama Michelle, no dia da assinatura da 
portaria do Ministério da Saúde, que incorporou 
o Spinraza para uma parte dos pacientes com 
AME, todo esse processo foi uma bandeira 
muito grande do senador Romário, nós 
estivemos presentes no dia da assinatura, e a 
primeira-dama Michelle também esteve na 
sessão e discursou. Ela realmente tem essa 
bandeira como uma bandeira genuína dela. 
  
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Importante essa... a primeira-dama deu 
uma demonstração de inclusão já no discurso 
que ela fez com sinais de Libras.  
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É uma luta nossa aqui também de doze 
anos que as nossas sessões sejam transmitidas 
com sinais de Libras, porque, na campanha 
política, quando a maioria, no palanque, falava 
aquele monte de mentira, que o Brasil, que o 
estado, iam ser um paraíso, né? E aparecia um 
intérprete de Libras. E na nossa sessão precisa 
aparecer também, porque o surdo que está em 
casa precisa saber o que nós estamos falando. O 
presidente já prometeu que vai contratar 
pessoas especializadas para isso. 

Estamos chegando ao final da nossa 
reunião. Eu queria saber se a Diovana quer fazer 
alguma complementação.  
 

A SR.ª DIOVANA LORIATO - Só para 
ratificar o nosso pedido, que a Comissão de 
Saúde, através de V. Ex.as, possa viabilizar essa 
agenda com a Secretaria de Saúde, e, se 
possível, se os senhores puderem estar 
presentes, tenho certeza de que dará um peso e 
tornarão possíveis não só esse projeto, mas 
como ajudarão a jogar luz na causa da atrofia 
muscular espinhal. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Nós faremos isso, em nome da 
comissão, vamos fazer uma visita e vamos 
aproveitar e convidá-lo para, agosto, ele 
comparecer no congresso.  

Doutor Hudson, quer falar mais alguma 
coisa?  
 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Assim, 
Diovana, quando esse secretário Nésio veio para 
cá, a comunidade médica ficou assim: Uma 
pessoa estranha vindo. Vou estar com ele hoje. 
Vou ter uma reunião com ele hoje. Tenho 
certeza de que é uma pessoa que ouve, é muito 
prático, tem dados, tem números na mão. 

Então, eu acho que através do 
presidente, tem muito mais força. Um 
presidente de uma comissão, através desta 
comissão, de você cobrar, as outras associações 
cobrarem, para nós termos uma reunião com 
ele. Porque a gente vive de cobrança. É 
cobrança todo dia, não é só você, são outros. 

Então é uma causa que nós defendemos, 
o presidente, deputado Doutor Hércules 
defende, e o Emílio também, não está mais 
presente aqui agora, mas tenho certeza de que 
também vai levar essa bandeira não só da 
atrofia, mas as outras doenças raras.  

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Bem! Obrigado. Obrigado, Diovana. 

Nós queremos mostrar aqui, por favor dê 
um take. Mostrar o A Gazeta de hoje: Grupo na 
Serra vende falso remédio para curar autismo. 
Olha! Isso é um crime hediondo. Bandido! Sabe, 
além de enganar as pessoas, isso é uma coisa 
indescritível. Abusar da boa fé das pessoas, 
vendendo remédio para curar autismo. Isso 
realmente é absurdo. A polícia tem que achar 
esses bandidos que estão fazendo essa covardia 
com o nosso povo.  

Eu queria lembrar, mais uma vez, como 
sempre faço, o nosso Congresso Médico e 
Jurídico, dias 16, 17 e 18 de setembro. Nós 
teremos a presença do Ministro da Saúde; 
doutor Arnaldo Hossepian Junior, que é do 
Conselho Nacional de Justiça; doutor Pedro 
Gibran Neto, que é da Lava-Jato.  

Tem muita gente com medo da Lava-
Jato, por isso que tentaram tirar o Coaf da 
batuta de Sérgio Moro. E nós temos que fazer 
com que o Senado coloque novamente o Coaf 
na batuta, ou seja, no Ministério da Justiça, 
porque só assim nós vamos diminuir a 
corrupção neste país.  

Muito obrigado! Eu agradeço mais uma 
vez a todos. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a nossa reunião, convidando todos 
para a próxima, que será aqui mesmo, terça-
feira que vem, às nove da manhã.  

Obrigado! Bom dia a todos.  
 
 

(Encerra-se a reunião às 
10h10min) 

 
 

 
DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 
2019. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Dou por aberta a sessão da 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação. 
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 Ainda não há quorum para votação, mas 
eu vou solicitar a leitura da ata da reunião 
anterior. 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da décima reunião 
ordinária, realizada em 21 de 
maio de 2019). 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) -Agradeço a leitura da ata.  
Coloco-a em discussão. (Pausa) 

  Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os que concordam permaneçam como 
estão. (Pausa) 
  Aprovada à unanimidade.  

Solicito a leitura do Expediente.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA  lê:  
 
  CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 

OF/GAB/VL. N.º 53/2019 - Ref. OJAC -
062/19 - Do excelentíssimo senhor 
deputado Vandinho Leite, justificando 
sua ausência na reunião ordinária desta 
comissão, realizada no dia 14 de maio de 
2019, devido a compromisso de agenda 
parlamentar.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ciente do ofício.  

À Secretaria para registro e, após, 
arquive-se.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA  lê:  
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 
 
Projetos de Lei n.os 59/2018 e 284/2019; 
Mensagem de Veto n.º 17/2019; 
Projetos de Lei n.os 71, 115, 137, 213, 
217, 243, 248, 257, 268, 275, 288, 292 e 
316/2019.   
Projetos de Resolução n.os 05/2017 e 

04/2019.  
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS 

 
Deputado Coronel Alexandre Quintino - 
Projetos de Lei n.os 217/2019, 257/2019 
e 284/2019. 

Deputado Dr. Rafael Favatto - Projetos 
de Lei n.os 243/2019 e 275/2019.  

Deputado Gandini - Projetos de Lei n.º 
071/2019 e 115/2019. 

Deputado Freitas - Mensagem de Veto 
n.o 017/2019 e Projeto de Lei n.º 268/2019. 

Deputada Janete de Sá - Projetos de Lei 
n.os 213/2019 e 316/2019. 

Deputado Marcelo Santos - Projeto de 
Lei n.o 257/2019 e Projetos de Resolução n.os 
005/2017 e 004/2019. 

Deputado Vandinho Leite - Projetos de 
Lei n.os 059/2018; 137,248,288 e 292/2019.  
 

PROPOSIÇÃO SOBRESTADA  
  Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA  
Não houve período.  
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ordem do Dia.  
Vamos ao primeiro projeto que está com 

vista concedida ao deputado Marcelo Santos.  
Gostaria de verificar com o deputado se 

ele vai manter o pedido ou se a gente vota.  

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Senhor presidente, eu quero devolver a matéria, 
na verdade fazendo o registro que eu entendo 
não ser necessário estabelecer uma regra que 
convoque anualmente o secretário, uma vez 
que o Parlamento tem essa condição de 
convocá-lo, principalmente nas comissões 
pertinentes, se Comissão de Meio Ambiente, 
pode convocá-lo para prestar quaisquer 
esclarecimentos que sejam necessários. 

A convocação aqui deveria partir 
naturalmente da Comissão de Meio Ambiente, 
estabelecendo um calendário. Isso, como tem 
na Comissão de Saúde, como tem na Comissão 
de Finanças. Agora, estabelecer meramente isso 
sem consultar, por exemplo, a comissão de 
mérito que deveria se manifestar sobre isso e 
assim não o fez, eu acho que estaríamos aqui 
criando uma regra burocrática, sendo que a 
própria comissão pode fazer isso e talvez nós 
estaríamos debatendo sobre o mesmo tema. 
Uma pela convocação já estabelecida 
anualmente e outra que seria feita pela 
Comissão de Finanças, e todos podemos 
participar de qualquer comissão que seja.  
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Particularmente é minha opinião, no 
pedido de vista que fiz, desnecessário essa 
matéria seguir sua regular tramitação.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Só justificar. A gente fez uma 
discussão apenas de análise de 
constitucionalidade. Por isso que não fizemos 
ainda uma discussão. Ela vai tramitar 
possivelmente para a Comissão de Meio 
Ambiente.  

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Tem 

aqui no art. 17 que compete à Mesa, dentre 
outras atribuições, estabelecer neste Regimento 
Interno ou por resolução, delas implicitamente 
resultantes: dirigir os serviços da Casa, propor 
ação, alteração no Regimento Interno, que é a 
proposta que está sendo feita agora. Nesse caso 
específico, seria a competência da Mesa 
Diretora.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Nosso entendimento é que não é 
privativo, que os deputados podem alterar o 
Regimento Interno. Não é privativo da Mesa 
esse tipo de alteração.  

Então, a gente fez uma análise 
exclusivamente de constitucionalidade. A 
questão do mérito V. Ex.ª está tratando.  

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Não. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Eu não sei se nosso voto está 
aqui. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Está 

no Regimento.  
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Porque como estava com vista, eu 
estou sem o voto aqui. 

Eu não sei se os deputados gostariam de 
analisar mais a matéria, deputado Freitas, 
deputado Coronel Quintino.  

O nosso voto era pela 
constitucionalidade. Tem o parecer aqui 
amplamente fundamentado.  

Se algum deputado quiser, até porque, 
se vai ter voto contrário, era importante ter o 
voto escrito em contrário também. Mas eu 

posso fazer o relatório logo da matéria se for 
consenso, se ninguém for pedir vista.  
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 
presidente, eu concordo, ratifico o comentário 
do deputado Marcelo Santos para a reprovação 
da matéria.  

Enquanto parlamentar, a comissão tem a 
prerrogativa de convocação do secretário em 
qualquer tempo que se fizer necessário. Nesse 
sentido, não há que se estabelecer data, até 
porque, se precisar convocar em data oportuna, 
precisa se fazer.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Só fazer uma pergunta. Nós 
temos apenas quatro deputados. Duas 
manifestações já indicam que seria o voto 
contrário. Eu acho que precisa ter o voto escrito 
em contrário ou não? É só colher os votos? 
Então, eu vou simplificar aqui.  

A gente deu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do Projeto de Resolução n.º 29/2018, de autoria 
do deputado Sergio Majeski. Ele trata 
especificamente da convocação anual do 
secretário de Meio Ambiente e de 
representantes das empresas potencialmente 
poluidoras, pela Comissão de Proteção ao Meio 
Ambiente e aos Animais.  

Essa é a matéria que a gente está 
discutindo.  
 Vou colocar a matéria em discussão. 
(Pausa) 
 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Senhor presidente, só para justificar. Inclusive, o 
texto é um complicador muito grande. O que 
são empresas potencialmente poluidoras? Por 
isso que é uma coisa muito confusa. 
 Só me manifestar nesse sentido aqui, 
porque, volto a reiterar, o art. n.º 017, do 
Regimento Interno, diz que é competência da 
Mesa Diretora, por mais que interpretações 
outras existam e eu as respeito, mas, neste meu 
caso, já concluindo a minha manifestação, eu 
vou encaminhar pela votação contrária ao 
relatório de V. Ex.ª. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok.  

Algum deputado mais gostaria de 
discutir a matéria?  (Pausa) 
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 Não havendo, vou passar à votação. 
 Deputado Freitas, como vota? (Pausa) 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Voto pelo 
arquivamento da matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Coronel Alexandre 
Quintino.  
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Da mesma forma, pelo arquivamento da 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. Então, a matéria foi rejeitada. 
Simplesmente rejeitada? (Pausa) 

Ok. 
 A orientação é que a gente precisa do 
voto vencido. Na realidade, um voto contrário. 
Então, queria designar o deputado Marcelo 
Santos para fazer o voto posteriormente. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Senhor presidente, relato pela rejeição, pela 
inconstitucionalidade, ilegalidade da matéria.  
 É assim que relato. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok.  

Então, vamos passar para a segunda 
matéria. 
 Projeto de Lei n.º 114. (Pausa) 
 Como vota o deputado Freitas?  
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Com o relatório 
do deputado Marcelo Santos. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Coronel Quintino.  
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Da mesma forma. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Vou manter a coerência e votar 
contrário ao relatório do deputado.  

O relatório foi aprovado, contrário ao 
projeto de lei. 
 Projeto de Lei n.º 114/2015, do 
deputado Euclério Sampaio. Relator: Deputado 
Rafael Favatto. 

 Então, a gente vai sobrestar a matéria.  
Nós temos também o 047/2018, também 

do deputado Rafael Favatto. 
 Projeto de Lei n.º 234/2018, do 
deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de publicidade no uso das 
aeronaves do Governo do Estado do Espírito 
Santo. 
 Vou proceder ao voto. 
 Primeiro, a gente vem de uma onda de 
discussões importantes em relação à 
publicidade e transparência. Isso tudo a gente 
considera importante, desde que a gente não 
afete a questão da burocracia. A gente criar 
uma burocracia exacerbada para o Estado é 
algo... Hoje o helicóptero é um veículo como o 
carro. Imagine se a gente tivesse que, em cada 
viagem do carro, estabelecer para onde vai, de 
onde vem. É algo que a gente está legislando, 
muitas vezes, pela exceção e não pela regra. A 
regra é a boa fé. A regra deveria ser que o 
agente público está praticando a boa fé. 
Quando a gente começa a implicar regras e mais 
regras baseadas na prática equivocada do que 
deveria ser, a gente começa a criar uma 
burocracia desnecessária ao Estado. 
 Além disso, a matéria tem vício de 
inconstitucionalidade formal e material, pois 
versa de matéria tipicamente administrativa do 
Poder Executivo Estadual.  

Então, além do mérito que eu quis tratar 
um pouco aqui, até para não parecer que fiz um 
voto em cima do muro, eu acho que o 
helicóptero é um veículo de transporte como o 
carro, que não exige nenhum tipo de controle. 
Existe o controle social das pessoas, mas, de 
fato, a gente tem que preservar e entender que 
as pessoas têm a presunção de inocência e não 
de culpa, senão a gente vai criar um Estado 
caríssimo, ao contrário, tratando das exceções 
que acontecem, infelizmente, mas que são, de 
fato, exceções. 
 Então, eu dei o parecer pela 
inconstitucionalidade da matéria, com a 
manutenção do despacho denegatório da Mesa 
Diretora, que já tinha dado o despacho 
denegatório. 
 Então, passo a matéria à discussão. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Senhor presidente, só para fazer um registro. 
Primeiro, parabenizá-lo pelo voto.  
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Foi até dito isso e me recordo que um 
jurista renomado, que inclusive teve assento na 
corte, a maior corte eleitoral aqui do nosso 
estado, fez um debate amplo justificando que se 
lá atrás, a burocracia foi constituída para 
impedir corrupção e atos falhos, hoje ela 
promove se nós burocratizarmos mais o estado. 
Ora, se você tem... É eleito governador, 
deputado estadual ou qualquer outro cargo 
público e não tiver a responsabilidade de 
conduzi-lo, naturalmente os órgãos de 
fiscalização e controle, inclusive e a Assembleia 
Legislativa, têm o poder de questioná-lo. Além 
de tudo, o que mais poderia ser questionável aí 
da utilização, por exemplo, de uma aeronave, 
que além de ser um veículo, nós temos no 
período eleitoral, que talvez seja a coisa que 
mais se agrava, a própria legislação eleitoral que 
tem alguns impedimentos. E nós temos 
mecanismos, hoje, que podem oferecer tanto 
questionamentos, denúncias, que, 
naturalmente, os órgãos de controle podem 
apurar.  

Então, é uma burocracia exagerada de 
quem, naturalmente, ao se eleger ao cargo, tem 
que ter uma responsabilidade. Não só apenas é 
um veículo de transporte, como também tem 
que preservar a segurança da maior autoridade 
dentro do Espírito Santo, que é o próprio 
governador do Estado. 

Já encaminhando, o meu voto é 
acompanhando o parecer de V. Ex.ª  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Mais algum deputado gostaria de 
discutir a matéria? 
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 
presidente, em que pese a visão do autor em 
querer dar ainda mais transparência a atos do 
Governo do Estado, em que o nosso estado hoje 
lidera no país medidas de transparência, vejo 
que quando ele estabelece as aeronaves do 
Governo do Estado, são todas as aeronaves que 
a Polícia Militar utiliza, muitas delas para voo 
em caráter de segurança no âmbito do Estado 
do Espírito Santo. E eu acredito que todas elas 
dispõem de plano de voo, mas da 
obrigatoriedade, publicidade do uso dessas 
aeronaves, eu também acho que é exagero no 
sentido de até atrapalhar possíveis trabalhos na 
área da Segurança que essas aeronaves prestam 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Então, acompanho V. Ex.ª e o deputado 
Marcelo Santos. 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) -  Deputado coronel. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Dos trinta anos de Polícia Militar  que nós 
tivemos o prazer de estar na Casa, vimos que há 
um controle rígido dessas aeronaves por parte 
da Casa Militar. Lá existe um grupo chamado 
Graer, que é um grupo de oficiais e praças, 
extremamente capacitados, envolvidos 
tecnicamente com a corporação e com a 
aviação. Lá eles dispõem de relatórios que têm 
riquezas em informação. E são oficiais e praças 
comprometidos com a administração pública. Lá 
são, realmente, policiais militares. Inclusive tem 
delegado também, que trabalha lá como piloto, 
dotado de alto poder de responsabilidade. E, 
algumas daquelas aeronaves, também, são 
empregadas em operações policiais militares 
junto com policial militar, o bombeiro militar e 
policiais civis. 

 Vejo até mesmo, por questões de 
segurança pública, que algumas ações que são 
ali desenvolvidas requerem, às vezes, o 
contrário. Ao invés da divulgação, devido 
algumas operações policiais, requerem que 
alguns dados, anteriormente, não possam ser 
repassados ao entendimento, à população, para 
que não atrapalhe as operações policiais 
militares. Também, aquele veículo não é 
empregado só para transporte do Governo do 
Estado e sim para operações policiais que são 
feitas no estado do Espírito Santo. 

Esse é o meu entendimento. Parabenizar 
V. Ex.ª pelo voto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) -  Ok, então, vamos passar a fase 
da votação. 

Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Com o 

relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Freitas? 
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O SR. FREITAS - (PSB) - Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Coronel Alexandre 
Quintino. 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Então, mantido o despacho 
denegatório. 

Todos os outros projetos da pauta são de 
relatório do deputado Rafael Favatto. Vou 
incluir dois projetos, aproveitar que minha 
assessoria me entregou agora, que eu relato 
também. 

Um é do deputado Marcos Mansur, que 
declara patrimônio imaterial do estado do 
Espírito Santo a Escola Bíblica Dominical. Um 
pedido do deputado na semana passada, nós 
fizemos um voto com certa velocidade para que 
ele possa, no Dia Nacional da Escola Dominical... 
Sim, já está dentro da Revisa Ales, né? Ah, não, 
não é Revisa Ales esse, não, esse é só 
patrimônio imaterial. (Pausa) 

Ok. Eu vou, então, deixar para a próxima 
semana esse projeto.  

E o seguinte, da deputada Iriny Lopes, 
que cria a Comenda do Mérito Legislativo Ilma 
Viana, destinada a homenagear personalidades 
e entidades que se destacarem na defesa da 
mulher negra. 

O meu voto, baseado em todas as 
legislações existentes, é pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa da matéria. 

Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, vou 

colher o voto dos deputados. 
Deputado Marcelo Santos, como vota? 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Freitas? 
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Pela aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Coronel Alexandre 
Quintino. 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Voto pela aprovação, também, do 
relatório de V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. Matéria então aprovada. 

Tendo em vista a gente não ter mais 
matérias na pauta, apenas projetos em que o 
deputado Rafael Favatto é o relator, deixo para 
a semana que vem. 

Registrar a presença da deputada Janete 
e passar à fase das Comunicações. 

Algum deputado gostaria de fazer uso da 
palavra? (Pausa) 

Não havendo, eu declaro encerrados os 
trabalhos desta comissão, convocando-os para a 
próxima, dia 4 de junho, às 13h30min, no 
Plenário Rui Barbosa. 

 
(Encerra-se a reunião às 

13h57min) 
 

 
 

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, DE 
ABASTECIMENTO E REFORMA AGRÁRIA, 
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2019. 
 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Bom dia a todos e a todas. Havendo 
quorum legal, declaro abertos os trabalhos da 
Comissão de Agricultura, Silvicultura, 
Aquicultura, Pesca, de Abastecimento e de 
Reforma Agrária da Assembleia Legislativa. 
 Quero cumprimentar os nobres colegas, 
deputado Quintino, deputado Adilson, que é o 
proponente desta reunião, deputado Emílio 
Mameri, deputado Freitas, agradecer a presença 
dos nobres colegas e vou pedir a nossa 
secretária que, por gentileza, faça os 
procedimentos legais de abertura. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
 EXPEDIENTE: 
  
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
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Ofício do engenheiro agrônomo Fábio 
Partelli, professor e diretor de pesquisa 
da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação da Ufes, solicitando espaço 
na reunião da Comissão de Agricultura 
para apresentar as informações sobre as 
pesquisas e publicações da Ufes sobre a 
cultura do café, principalmente conilon. 

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Ciente, nós vamos estar deliberando no 
decorrer da reunião. 
 
 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 Não houve no período.  
  
 PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES: 
 Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
 Não houve no período. 
 
 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 Não houve no período.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Ok. Nós vamos deliberar então o pedido 
do engenheiro agrônomo Fábio Partelli, que é 
diretor de pesquisa da Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação da Ufes, para que venha aqui 
apresentar os trabalhos com referência à 
cultura do café conilon. 
 Como vota, deputado Quintino? 
 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - De acordo, presidente. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Deputado Adilson? 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - De 
acordo, senhora presidente. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Deputado Emílio? (Pausa)  
 Deputado Freitas? 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Pelo acatamento 
do requerimento. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Obrigada. 

 Temos também que deliberar a 
realização de uma audiência pública para 
debater a educação no campo, um dos itens de 
nossas propostas para o desenvolvimento do 
setor agropecuário. As instituições que estariam 
presentes seriam a Sedu, a Seag, o Incaper, o 
Idaf, a Fetaes, a Faes, o Mepes, as Escolas 
Família Agrícola, a OCB, a Unicafes e demais 
entidades ligadas ao setor agropecuário. 
Gostaria de saber se os deputados também 
concordam com a vinda desses setores para que 
a gente possa estar discutindo, tendo uma 
audiência pública para debater a educação no 
campo. Deputado Emílio? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Sou favorável à proposta. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Deputado Freitas? 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Em favor do 
desenvolvimento da educação no campo sim, 
senhora presidente. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Deputado Adilson? 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Sou 
favorável, senhora presidente. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Deputado Quintino? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Plenamente favorável. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Ok. Vamos só definir a data e deliberar a 
vinda da diretoria do Centro de 
Desenvolvimento Tecnológico do Café, o Ctcaf, 
para apresentar o trabalho realizado pela 
entidade com foco na nutrição, no manejo, na 
colheita e pós-colheita, visando à melhoria da 
qualidade e da produtividade do café. 
 Quem concorda também com a vinda da 
diretoria do Ctcaf? Deputado Emílio? 
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Sou favorável, deputada presidente. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Deputado Freitas? (Pausa)  
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 Deputado Adilson? 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Sou 
favorável, senhora presidente. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Deputado Quintino? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - De acordo. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Deliberada as três matérias que ficam 
carecendo de data para que a gente possa 
adequar, estar desenvolvendo esse trabalho 
aqui também.  
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Senhora 
presidente, pela ordem! 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Por gentileza, deputado Freitas. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Nós temos 

também à Mesa a presença do deputado Torino 
Marques. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Agora que vi. Desculpa, deputado 
Torino.  

Nas deliberações anteriores, como se...  
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Não 

tem problema.  
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Como se comporta nas deliberações das 
três matérias que colocamos aqui, deputado 
Torino?  
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Se os 
pares da Mesa concordaram, quem sou eu para 
dizer que não. Claro que sim. Concordo, sim.  

Bom dia a todos! 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Obrigada, deputado.  

Quero agradecer também à Escola Senac 
de Vitória, ao professor Vinícius que está aqui 
com a gente acompanhando os trabalhos da 
Comissão de Agricultura.  

Obrigada! Sejam bem-vindos! E que 
vocês possam conhecer um pouco melhor desta 

Casa, porque vocês são nossos sucessores e 
conto com vocês se animando para poder 
ingressar na politica. Essa é a via que muda as 
coisas, uma política boa, decente, feita pela 
porta da frente com ética e com 
responsabilidade para com o povo de nosso 
estado e de nosso país.  

Eu vou agradecer a presença de todos e 
vou chamar para junto conosco compor a Mesa 
o nosso querido diretor-presidente da Ceasa 
Carlos Rafael, por gentileza; meu querido 
vizinho, conterrâneo de Itaquari, 
superintendente da OCB Carlos André, amigo de 
nossa família; o presidente da Coopeavi 
Denilson Potratz, que vai estar falando sobre a 
matéria, e o Luciano Fasolo, que representa a 
Secretaria de Agricultura do Estado, do nosso 
querido secretário Paulo Foletto. (Pausa) 

 
 (Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados)   
 
Nós vamos passar para a Ordem do Dia.  
Vamos estar apresentando neste 

momento o processo de incorporação da 
Cooperativa Veneza pela Coopeavi e a 
importância socioeconômica para os 
cooperados e para a região de atuação.  

O proponente foi o deputado Adilson 
Espindula. Eu vou passar a palavra para ele para 
fazer a introdução, o que levou o deputado a 
trazer essa matéria tão importante para esta 
Casa, tão importante para o agronegócio 
capixaba. Vou passar a palavra para o Adilson e 
em seguida nós vamos passar a palavra para o 
nosso palestrante.   

Eu vou chamar o Erasmo também, que é 
presidente da Coopbac, que está aqui conosco a 
pedido do Freitas, para compor a Mesa conosco. 
Será um prazer você se sentar aqui com a gente. 
Erasmo que preside a Coopbac. (Pausa) 
 

 (Toma assento à Mesa o referido 
convidado)   

 

 Com a palavra o deputado Adilson. 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Cumprimento a senhora presidente desta 
Comissão de Agricultura, deputada Janete de Sá, 
em seu nome sintam-se todos os demais 
membros colegas deputados cumprimentados e 
as demais pessoas que estão compondo aqui a 
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Mesa e todos aqui presentes nesta reunião da 
Comissão de Agricultura.   

Trouxemos para a pauta de hoje, 
senhora presidente e demais membros, um 
assunto de grande importância para o 
cooperativismo do estado do Espírito Santo, que 
foi a fusão entre a Cooperativa Agropecuária do 
Norte do Espírito Santo - Veneza, e a 
Cooperativa Agropecuária Centro-Serrana, 
Coopeavi, com a participação do sindicato e 
organização das Cooperativas Brasileiras do 
Espírito Santo, OCB.  

Quero parabenizar essas duas 
cooperativas por essa incorporação que foi 
decidida em assembleia geral extraordinária em 
conjunto, em 20 de fevereiro deste ano, no 
município de Nova Venécia. A assembleia 
contou com a participação de integrantes das 
duas cooperativas.  

E dizer aos senhores membros e a todos 
os presentes na Comissão de Agricultura que 
com essa união a Coopeavi amplia seu quadro 
social para cerca de quinze mil cooperados, 
tornando-se a maior cooperativa agropecuária 
do estado do Espírito Santo.  

Para que os senhores tenham uma ideia 
da importância desse fato, a previsão de 
faturamento para 2019 é superior a meio bilhão 
de reais.  

Quero aqui agradecer na pessoa do 
diretor-presidente da Coopeavi, Denilson 
Potratz, por ter aceitado esse convite de estar 
aqui hoje presente nesta comissão que, com 
certeza, é um marco histórico para o estado do 
Espírito Santo, é um marco histórico para o 
cooperativismo no estado do Espírito Santo e 
também para a nossa economia. 
 Muito obrigado, senhora presidente. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Quero agradecer as presenças de Milton 
Luiz de Abreu Júnior, gerente de Mercado Agro 
do Banco do Brasil, obrigada, Milton; Reginaldo 
Armelao, da Fetaes, cadê Reginaldo? Obrigada, 
Reginaldo; Aureliano, do Incaper, obrigada, 
companheiro; Alexandre Ferreira, analista de 
mercado da OCB, cadê Alexandre? Obrigada, 
Alexandre; Adriano Mattos Rodrigues, analista 
do Sebrae, obrigada, Adriano; Vinícius Ribeiro 
de Freitas, da Associação Dom Cabral. Não é 
Bom Cabral, não, gente. É Dom Cabral. Cadê o 
pessoal do Dom Cabral? Bom Cabral nem o que 

descobriu o Brasil foi tão bom assim. Nara 
Tedesco, da Sociedade de Engenheiros-
Agrônomos, cadê a Nara? José Walace, 
engenheiro-agrônomo, da diretoria da 
Sociedade Espírito Santense dos Engenheiros-
Agrônomos. Cadê? Obrigada, querido; Daniela 
Lana, gerente de Crédito do Banestes, obrigada, 
Daniela; Marcos Paulo, gerente da Agroindústria 
do Idaf. Cadê Marcos Paulo? Obrigada, Marcos 
Paulo e Priscila Andrade, engenheira-agrônoma 
do Banestes. Valeu, Priscila! Nélio Hand, diretor-
executivo da Aves e da Ases. Cadê? Valeu. 
Obrigada.  
 Nélio, aqui para frente, querido, venha 
para cá. Cadê Nélio? Afinal de contas vocês são 
os protagonistas hoje. Você está muito 
escondidinho ali atrás. Cooperativa para ter 
sócio tem que aparecer. Não é verdade?  

Vamos passar a palavra agora para o 
Daniel Piazzini, gerente executivo da Coopeavi. 
Ele vai fazer essa palestra de hoje. Por gentileza, 
Daniel, pode se acomodar na tribuna. Se 
precisar de projeções também, já está tudo 
combinado? Ok.  

Depois da palestra vamos passar a 
palavra para os deputados. Combinado, 
companheiros? 
 
 O SR. DANIEL PIAZZINI - Bom dia a 
todos! 

 Queria, em nome da deputada Janete de 
Sá, já cumprimentar toda a Mesa. Um 
agradecimento especial ao deputado Adilson 
por nos convidar e botar em pauta o nosso 
processo de incorporação e também ao nosso 
diretor-presidente, Denilson Potratz, pela 
confiança a mim atribuída a passar para vocês 
essas informações.  
 Vou ser breve. Tenho o quê? Trinta 
minutos? Vamos lá!  Começando: vinte? 

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Você vai ter vinte mais dez. 

 
 O SR. DANIEL PIAZZINI - Está ótimo.  

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Essa sessão está sendo transmitida ao 
vivo...  
 
 O SR. DANIEL PAIZZINI - Sim. 
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 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - É uma deferência à Comissão de 
Agricultura, uma das mais importantes desta 
Casa, portanto, você vai ter inicialmente o seu 
tempo de vinte minutos e, se necessário for, 
estendemos por mais dez. 
 
 O SR. DANIEL PIAZZINI - Mais uma vez, 
bom dia a todos.  

Falar um pouco desse processo de 
incorporação, na verdade, falar da nossa 
Coopeavi, uma cooperativa que está fazendo 
este ano cinquenta e cinco anos de existência, 
fundada em 1964 e tem seu negócio principal 
agregar valor aos negócios de seus associados. 
Esse é o ponto principal; nossa cooperativa é 
norteada por isso. 
 Para evitar de eu ficar falando muito, vou 
passar um vídeo de cinco minutos que conta um 
pouco da história da cooperativa ao longo 
desses cinquenta e cinco anos. É um vídeo de 
2014 quando na época comemorava os nossos 
cinquenta anos, o cinquentenário. Esse vídeo 
explica um pouco o motivo e o porquê a 
Coopeavi vem diversificando suas atividades ao 
longo desse tempo.   
 

 (É exibido o vídeo) 
 

          Realmente é inspirador. É um trabalho e 
desde o começo, dDesde 64, como o senhor 
Argeu costuma falar - né Denilson? - que não 
tinha nem uma cadeira para sentar e depois  
ele, como sócio fundador e nosso vice-
presidente ver isso hoje acontecendo deve ser 
um orgulho muito grande. Você também, seu 
pai, o Luiz Potratz, envolvido com a cooperativa, 
um grande patrocinador da cooperativa e que 
acreditava muito nela e vocês seguindo o 
caminho, é motivo de muito orgulho. 
 Eu queria atualizar alguns números, 
porque esse vídeo, como eu falei, foi de 2014, 
então, já tem alguns números novos. Eu queria 
fazer só uma retrospectiva.  

Nos últimos dez anos, a cooperativa 
cresceu devido a esse processo de 
diversificação, como falou no vídeo. Era 
somente avicultura, aí foi para o café, insumos 
agropecuários, nutrição animal, as fábricas de 
ração e, agora, laticínios.  

Mas, antes disso, nós tínhamos fechado 
2018 num crescimento, em relação a 2007, de 
quatrocentos e cinco por cento na receita.  

Como falou o Adilson, nós, com a 
incorporação da Veneza, temos uma projeção 
para fechar 2019 com quinhentos e cinquenta 
milhões em faturamento. Essa é a nossa meta. 
 Com relação aos números de associados, 
nós fechamos 2018 com doze mil, oitocentos e 
cinquenta e oito associados, um crescimento de 
trezentos e treze por cento em relação a 2007. E 
a nossa previsão é fecharmos o ano com em 
torno de quinze mil, talvez um pouco mais de 
associados. Com a incorporação da Veneza, já 
herdamos aí quase mil e quinhentos associados. 
 Com relação a número de colaboradores, 
fica claro que, em 2015, quando começou o 
auge da crise hídrica, também a nossa crise 
econômica, que ainda persiste, há queda no 
número de colaboradores, mas foi um 
crescimento, comparado a 2007, de cento e 
sessenta e sete por cento. Já, com a 
incorporação da Veneza, nós atingimos, até o 
final do ano, a marca dos novecentos 
colaboradores. Novecentos funcionários a 
cooperativa carrega, novecentas famílias que 
ajudam os seus quinze mil associados e vivem 
do agronegócio também. 
 Para efeito de referência no balanço de 
2017, a cooperativa foi considerada a 

quadragésima segunda empresa do Espírito 
Santo, segundo o IEL, e, do Brasil, entre as 
quatrocentas maiores agros, nós estamos na 
tricentésima, quadragésima terceira 
colocação, como empresa, isso, não somente 
entre cooperativa, mas uma empresa nesse 
porte, em nível Brasil. 
 E qual a estrutura que a Coopeavi tinha e 
hoje tem para atender, para dar suporte aos 
seus associados? Porque, como eu disse, o 
movimento é este: é para agregar valor aos 
negócios dos associados. Não tem outro sentido 
de a cooperativa existir. Então, para isso, nós 
temos que evoluir, dar apoio, ter uma estrutura, 
para que possa apoiar os nossos associados. 
 Em 2007, nós tínhamos oito lojas de 
insumos agropecuários; dois armazéns de café, 
com capacidade para oitenta mil sacas; uma 
fábrica de ração e uma recria com capacidade 
para duzentas mil aves. Isso foi ampliado já em 
2018, dezenove lojas, cinco armazéns, duas 
fábricas e a recria, ampliamos a capacidade. 
Agregamos o entreposto de ovos; um centro de 
distribuição, que fica na BR-101; e também 
incrementamos, para 2019, uma indústria de 
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laticínios; dois postos de combustível, um em 
atividade em Nova Venécia e outro está em 
construção em Santa Maria de Jetibá; duas 
fazendas de recrio de bovinos, em Nova Venécia 
também; e sete novas lojas, este ano, que estão 
sendo abertas, postas em operação, no Norte 
do Espírito Santo, lojas agro office para insumos. 
 Falando um pouco do complexo 
logístico, nós arrematamos esse complexo, essa 
unidade, numa questão judicial, num leilão. Foi 
em 2014, se eu não me engano, não é, 
Denilson? Hoje, ele é o centro de distribuição 
que atende a todas essas lojas agropecuárias da 
Coopeavi, onde chegam todos os produtos que 
são distribuídos para todo o estado do Espírito 
Santo e que, hoje, é um projeto, em parceria 
com o Sicoob.  

Eu vou falar mais à frente da questão das 
parcerias, mas o Sicoob alugou esses telhados e, 
hoje, são dez miniusinas gerando energia para 
agências do Sicoob. E nós, com o aluguel desse 
benefício, dessa parceria, fizemos uma 
miniusina que, a partir de julho, vai passar a 
abastecer nove unidades da Coopeavi, ou seja, 
energia renovável. 
 O condomínio avícola também é um 
empreendimento voltado para reforçar o ciclo 
de avicultura de postura, que foi a origem da 
cooperativa, um novo modelo de negócio. 
Então, a diversificação não vem só por novos 
negócios, mas novos modelos de negócios 
dentro do original da cooperativa.  

Esse condomínio avícola fica em Santa 
Teresa, em Caldeirão. Hoje, são três galpões 
com cem mil aves cada, em modelo de 
condomínio. Então, o sócio compra cotas e 
participa desse projeto junto com a cooperativa. 
Esse modelo de negócio foi premiado, 
reconhecido nacionalmente e ficou em segundo 
lugar na categoria inovação no Prêmio 
SomosCoop. Foram quatrocentos e trinta e sete 
projetos inscritos e o nosso, um projeto de novo 
modelo de negócio do agro, ficou em segundo 
lugar no Brasil. Isso é motivo de muito orgulho 
também. 
 No caso, a estrutura organizacional da 
cooperativa para poder apoiar todas essas 
mudanças, todo esse processo de diversificação, 
estava posta, sim, até o ano passado. A 
cooperativa é divida em unidades estratégicas 
de negócio: avicultura, insumos agropecuários, 
nutrição animal e café, como vocês viram no 

vídeo, e que, a partir deste ano de 2019, ganhou 
três novas unidades. Na verdade, em 2015, 
ganhou a unidade de torrefação dentro da 
unidade de negócio de café, com a incorporação 
da Pronova, que é a cooperativa de 
cafeicultores de Venda Nova do Imigrante. 
Então, essa unidade não existia dentro da 
cooperativa. Hoje, a gente comercializa café 
torrado em grãos e moído. Depois, vou falar das 
marcas. 
 Nossa unidade de lácteos e unidade de 
energia. Devido à incorporação da Veneza, hoje, 
a Coopeavi tem uma unidade de lácteos, uma 
fábrica, as fazendas e a comercialização desses 
produtos. E também a energia, que nós 
dividimos em duas frentes, que é a energia de 
combustível, que são os combustíveis, os 
postos, e a geração de energia renovável. 
Porque, agora, nós temos uma unidade, que é 
um experimento, mas a gente tem muito 
telhado para poder, se nós quisermos, no futuro 
próximo, ser um gerador de energia e, quem 
sabe, até apoiar os nossos cooperados em áreas 
onde eles não têm subsídio.  

Também a parte de comércio de 
alimentos, que é um projeto nosso, 
provavelmente para 2020, já está em curso, mas 
não vai ser este ano, que é a parte de entrar na 
área de supermercados e atacados, no comércio 
de alimentos.  

Então, essa é a nova configuração e, para 
dar esse apoio, esse suporte, a gente conta com 
uma nova diretoria, tendo como presidente o 
Denilson Potratz, que aqui está. É um processo 
de renovação que está acontecendo dentro da 
cooperativa também. O nosso vice-presidente, 
sócio fundador, continua lá nos apoiando, nos 
dando os conselhos necessários. Nós, com a 
incorporação da Veneza, ganhamos mais um 
diretor que fez parte da executiva, que é o Erik 
Pagung, que é o diretor de lácteos e traz a 
expertise para que a gente possa fazer a gestão 
correta dessa nova unidade. E o Ederson Jacob 
também é conselheiro do Siccoob e uma pessoa 
jovem também, uma mente moderna com 
capacidade para levar adiante esse projeto que 
a cooperativa traçou. 
 Apoio ao cooperado. Porque disso tudo? 
Por que a gente vem fazendo essa 
diversificação? Isso se faz necessário porque o 
cooperado demanda. Nós fizemos uma 
pesquisa, e é importante a gente estar 
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colocando tudo isso, porque a gente está 
voando com o radar ligado. Nós fizemos uma 
pesquisa de levantamento de necessidades do 
quadro social e também da qualidade dos 
nossos serviços e, quando perguntou Coopeavi, 
a primeira coisa que vem à mente do cooperado 
são essas palavras. As palavras maiores são 
porque foram repetidas mais vezes. Então: 
cooperativa, ajuda, produto, bom preço, 
compra, atendimento são palavras corriqueiras 
quando se fala Coopeavi para o associado. 
 Outro fato importante para nós que foi 
muito importante foi a avaliação geral que deu a 
gestão da cooperativa, nota 8,6, sendo que as 
notas oito, nove e dez, oitenta e um por cento 
estão satisfeitos com a gestão da cooperativa. 
Esse número não é 8,1. É oitenta e um por 
cento.  

E também com relação aos nossos 
produtos. A nossa ração teve avaliação de 9,1. 
Sessenta e três dos associados por cento 
utilizam as rações Coopeavi.  

As lojas Coopeavi são frequentadas por 
oitenta e oito por cento dos associados, com 
nota 8,9, o que garante a nossa capilaridade e a 
nossa assistência técnica.  

Hoje, nós temos sessenta técnicos 
agrícolas tanto nas lojas, quanto no campo, e 
teve uma avaliação de 8,2. Então, isso nos faz, 
nos coloca numa situação de poder estar 
próximo do cooperado e obedecendo até ao 
quinto princípio cooperativista, que é a 
educação, formação e informação. Estar perto 
dele para fazer as ações de transferência de 
conhecimento, que no caso são os eventos.  

Nós tivemos cento e trinta e seis eventos 
realizados ao longo de 2018, com onze mil e 
cinco participantes. Ou seja, não que sejam 
únicos, às vezes participam duas, três vezes, 
mas é um número significativo. Se eu colocar 
isso numa linha de tempo, eu vou ver que isso 
vem sendo uma constante nas ações da 
Coopeavi. Em 2015 foram cento e quarenta e 
dois eventos, com nove mil participantes. Em 
2016 caiu um pouco, 2017 cento e vinte e sete 
eventos e por aí vai. Então, a gente faz esse 
acompanhamento, que isso é um indicador 
importante para a gente.  
 Dentro dos ciclos, por que a gente 
trabalha, no caso, quando a gente diversifica, 
não só fora do nosso negócio principal, que é a 
avicultura, que nasceu a Coopeavi, mas também 

dentro do próprio negócio? Fechar o ciclo 
produtivo? Porque a cooperativa, se for olhar na 
última linha, ela tem um resultado muito 
pequeno. A cooperativa distribui riqueza ao 
longo do ano e, chega no final, se sobra, ainda 
distribui mais ainda. Então, nós não somos uma 
empresa capitalista dentro do circuito 
capitalista comum, onde o objetivo é auferir 
lucro a qualquer preço. Não! A cooperativa tem 
um papel social importante, como eu falei, do 
quinto princípio, dentre outros, que é distribuir 
essa renda ao longo do tempo para seus 
associados.  

Então, quando a gente trabalha dentro 
do ciclo, como por exemplo, avicultura, trabalha 
a granja de recria, que trabalha a venda de 
medicamentos, a fabricação da ração, a 
consultoria técnica, o incentivo, apoio de 
incentivo e qualidade, aí a parceria da Aves, 
muito importante junto com a gente no 
Qualificaves, enfim, outras ações que a gente 
desenvolve. Este ano tem a Favesu. Não é isso 
Nélio? O entreposto de ovos, que beneficia e 
embala os ovos que recebemos dos nossos 
associados e a venda do produto. Então, a 
Coopeavi fecha o ciclo e o produtor pode estar 
na sua propriedade se concentrando em 
produzir o melhor produto com a maior 
qualidade possível. Esse é o objetivo.  

Com o condomínio isso se reforçou mais 
ainda. O condomínio avícola está aqui dentro, 
reforçando esse conceito de fechar um ciclo, 
porque aí a Coopeavi ganha um pouquinho em 
cada um desses e no todo a gente consegue 
estar sustentável, a gente consegue continuar 
existindo para apoiar o cooperado.  
 Essa é a nossa marca de ovos, Liva, que é 
um produto que tem uma marca, que tem um 
branding, que a gente leva para o consumidor 
final. No negócio café, também a gente trabalha 
dentro da cadeia, as lojas onde tem os insumos, 
a questão do financiamento e, aí, é até uma 
justificativa. Por que vocês diversificam tanto? 
Poxa, financiar o agro não é fácil! Tem que ter 
estoque, o produtor compra hoje e quer pagar 
com cento e vinte dias, ou até um ano. E como a 
gente faz isso se a gente cresce, cresce, a cada 
dia mais associados? Então, nós temos que ter 
outros negócios, com ciclos menores que 
consigam dar essa sustentabilidade para a 
cooperativa conseguir continuar apoiando os 
seus associados. Então, o financiamento de 
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insumos a gente faz, a questão de consultoria 
técnica, ações socioambientais de incentivo à 
qualidade. Agora acabamos de fechar uma 
associação Fair Trade lá em Venda Nova. A 
Coopeavi, hoje, é uma Trader Fair Trade que 
pode comercializar com uma condição melhor.  

E a questão beneficiamento nos 
armazéns, os nossos armazéns de café, assim 
como a distribuição e a venda de alguns 
produtos, como falamos, da marca Liva, para 
café, e Pronova. Então, o cooperado, no negócio 
café, também está dentro de todo o ciclo. Aqui 
o café Liva, que é o nosso café tradicional, de 
prateleira, e também os blends do café, os cafés 
gourmets Pronova. Outro compromisso quando 
a gente incorporou a Pronova em Venda Nova, 
foi manter a marca. Não só manter, como 
promovê-la e torna-la mais forte, e é isso que 
está acontecendo aqui.   
 E com negócios lácteos agora. Com a 
incorporação da Veneza, também fechamos um 
ciclo. Antes, nós tínhamos só a fábrica de ração. 
Ou seja, a gente não conseguia atender ao 
cooperado em sua plenitude. E hoje, com a 
incorporação da Veneza, eu posso não somente 
atender àqueles produtores da região, onde a 
Veneza já atuava, como trazer novos 
produtores. Eu vim conversando com o 
Denilson, já conseguimos produtor lá de Santa 
Maria de Jetibá que está entregando leite para a 
Veneza, o que era impensável antes da 
incorporação. Então, isso reforça a cadeia do 
agro, isso é muito importante. 
 Temos a recria de novilhas nas fazendas, 
acesso a medicamentos, fábrica de ração, 
consultoria técnica no campo e nas lojas; o 
Programa Leite Certo e Balde Cheio; ações de 
incentivo à qualidade, de concurso de 
qualidade, na qualidade do leite; e os produtos 
Veneza, industrialização e beneficiamento dos 
produtos Veneza, uma marca forte, com 
produtos de altíssima qualidade, e a 
distribuição. Então, o cooperado aqui, também, 
no negócio lácteo, está dentro do ciclo, assim 
como na avicultura e café. Mais um ciclo que a 
gente conseguiu fechar. Ok?  
 Então, aí os produtos Veneza, 
maravilhosos, diga-se de passagem. O doce de 
leite é fantástico. E as parcerias, terminando 
aqui já a minha apresentação, seria impossível a 
gente seguir em frente sem as parcerias, sem as 
alianças. E eu posso ficar citando aqui, a manhã 

toda, as instituições, como Sicoob, Banco do 
Brasil, Banestes. Aí posso falar do Incaper. Posso 
falar de outro, a Cetcaf, que foi citado aqui, das 
demais cooperativas, que acaba a gente se 
integrando.  

Mas queria destacar duas aqui, dois 
parceiros fundamentais que vêm nos apoiando, 
apoiando os produtores ao longo desses anos. 
 Um é a OCB - aqui está o Carlão, o 
Alexandre, o Davi, se ele não estiver aqui, não 
sei se ele está aqui -, que vem aqui apoiando a 
Coopeavi, eu digo incondicionalmente, mas fica 
estranho falar que apoia incondicionalmente 
porque do jeito que eu quiser eles vão e 
apoiam. Não! Incondicionalmente frente aos 
projetos apresentados, argumentos 
apresentados. Então, a OCB é muito forte nesse 
apoio às cooperativas, e a Coopeavi só tem a 
agradecer esse apoio. Ok, Carlão?  
 E também ao Sebrae. Não foi 
combinado, Adriano. Não combinei com você 
isso não, mas o Sebrae realmente vem 
participando ativamente, principalmente na 
cadeia do leite e do café, conosco. No café, 
através da Carla, que era muito presente, estava 
com a gente lá, e no leite, agora, com a 
cooperação da Veneza. Agradeço muito ao 
Sebrae. Está sempre presente nos nossos 
eventos, apoiando principalmente o produtor 
no campo. Ok? 
 E para finalizar, se não fossem esses 
parceiros, a gente não conseguiria fazer nossas 
feiras do agronegócio, que é um evento 
também que vem movimentando o agro ao 
longo dos anos, a nossa semana tecnológica do 
agronegócio, que este ano vai acontecer no 
Norte do estado, em Santa Teresa, duas feiras, e 
vamos fazer uma terceira em Minas Gerais, 
também. Isso com um único objetivo: de trazer 
o produtor para perto, naquele momento trazer 
os fornecedores também, para perto, para ter 
as melhores condições na Fitoplant, a Syngenta, 
a Iara. Chegou a hora de a gente ajudar o 
produtor neste momento e oferecer a melhor 
condição. Este momento aqui são as feiras. 
 Passar um vídeo de dois minutos sobre a 
nossa semana tecnológica.  
 
  (É exibido o vídeo)  
 

Esperamos vocês nos dias 05 de 06 de 
julho, em Nova Venécia, no Parque de 
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Exposições; nos dias 01, 02 e 03 de agosto, no 
Parque de Exposições de Santa Teresa; e nos 
dias 16 e 17 de agosto, em Caratinga, no nosso 
armazém de café. 

E, para finalizar, mais uma vez agradecer 
a oportunidade de estar mostrando um pouco... 
Caso vocês tenham alguma pergunta, se for 
necessário estarei aqui para responder. E 
também colocar que, esse processo de 
diversificação, de crescimento da cooperativa é 
uma estratégia para a gente continuar 
sobrevivendo de forma sustentável, para 
continuar apoiando o cooperado. Porque, por 
um lado, numa mão tenho as despesas que, se 
eu ficar do mesmo tamanho, a única certeza de 
que tenho é a de que as despesas vão crescer 
todos os dias. Todo ano sobe o salário, reajuste 
do sindicato; todo ano sobe a energia; sobe o 
combustível; os impostos; a matéria-prima... 
Isso tenho a certeza de que vai acontecer.  

Se estou numa padaria vendendo 
somente pão, vou ter certeza de que o trigo vai 
subir, de que a energia vai subir, de que vão 
subir os impostos, o salário, tudo vai subir. Se eu 
continuar vendendo só pão, no segundo ano 

vou ter que mandar alguém embora, vou ter 
que cortar energia, vou ter que fazer alguma 
coisa. Aí tenho que fazer o quê? Começar a 
vender picolé, havaianas... Começar a vender 
outras coisas; abrir uma rotisserie; vender 
salgadinhos... Porque só pão não paga conta! 
Dá pra entender? 

Então, a cooperativa parte pra esse 
processo de diversificação, consciente de que 
a gente não pode ficar parado no mesmo 
lugar. 

Então, onde a gente puder cooperar, 
onde a gente puder trazer o cooperado com a 
gente nesse processo, agregando valor para o 
cooperado... E, algumas vezes, confunde-se: 
Ah, está abrindo posto. Vai agregar valor ao 
cooperado? (Pausa) Pode não agregar 
diretamente, mas estou reduzindo o ciclo; 
tendo dinheiro em caixa todo dia, que vai 
financiar, vai possibilitar eu continuar 
financiando o agro. Continuar apoiando o 
cooperado.  

Então, essas estratégias são para este 
único objetivo: continuar, a cooperativa, 
saldável para apoiar o cooperado. Não tem 
outro motivo. 

Muito obrigado. Qualquer coisa, estou à 
disposição. (Palmas) 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Parabéns, Daniel! Muito boa a 
apresentação.  

Vamos passar para a Mesa, mas, antes, 
quero anunciar a presença do Darli. Cadê o 
Darli? (Pausa) 

Obrigada, Darli, que preside a Coopram 
de Domingos Martins. Está aqui, conosco. 
Obrigada pela sua presença.  

Quero, também, passar rapidinho para o 
Nélio Hand, para ele falar rápido. Aqui damos 
espaço para o agronegócio.  

A Favesu é um sucesso! Estamos na 5.ª 
edição, que vai acontecer agora, de 05 a 06 de 
junho. Se você puder dar uma palavrinha ali, no 
microfone, é só você apertar o botãozinho. E, aí, 
você também faz a sua propaganda da Favesu. 
Convida o pessoal do agro, e todos os que estão 
nos assistindo, para estarem lá, prestigiando 
essa feira fantástica do suíno capixaba.  

Com a palavra, Nélio.   
 

O SR. NÉLIO HAND - Obrigado pela 
oportunidade surpresa. Mas não posso deixá-la 
passar.  

Cumprimento os senhores deputados; o 
nosso estimado deputado Adilson, e sintam-se 
os demais cumprimentados em nome dele; o 
nosso presidente da Coopeavi, senhor Denilson; 
Carlos André; e todos aqui presentes.  

É uma satisfação estar aqui, neste 
momento, participando desse momento da 
Coopeavi, certamente muito importante.  

Não posso deixar de dizer que a 
Coopeavi é um braço forte da avicultura do 
Espírito Santo, da avicultura brasileira, um braço 
direito da nossa Associação de Avicultores do 
Espírito Santo. O trabalho que a Coopeavi vem 
fazendo, nos últimos anos, é de extrema 
importância para o desenvolvimento da nossa 
avicultura. Com certeza, para a cafeicultura e, 
agora, também, para a cadeia do leite. Então, só 
temos que, em nome da Diretoria da Associação 
de Avicultores, da Associação de Suinocultores, 
parabenizar a Coopeavi por esse arranjo, por 
essa iniciativa e essa forma de pensar no melhor 
para o agro, para a economia do nosso Estado. 

Referente à Favesu, que acontecerá nos 
dias 05 e 06 de junho, em Venda Nova do 
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Imigrante, que é a 5.ª Feira de Avicultura e 
Suinocultura Capixaba, já a temos como um dos 
mais importantes eventos da avicultura e 
suinocultura brasileiras e certamente o maior 
evento da avicultura e suinocultura capixabas. 

Temos uma programação prevista e já 
organizada, bastante consistente. As palestras 
técnicas; a reunião da conjuntura da avicultura e 
suinocultura capixabas; a parte política também 
que é muito importante; o concurso de 
qualidade de ovos; o espaço gourmet, onde a 
indústria avícola e suinícola levam a qualidade 
dos seus produtos; o espaço científico, com 
incentivo de produção de trabalhos; palestra 
magna, que vai falar sobre o contexto 
econômico e político brasileiro. Temas 
orientativos como a sucessão familiar, que é 
uma preocupação de todos nós que estamos no 
agro.  

Teremos, além dessa programação 
intensa, mais de setenta expositores nos dois 
dias de evento.  

Parcerias importantes que realizamos 
com as entidades, com as empresas, com os 
expositores é que viabilizam esse tipo de 
evento.  

Então, um evento que teve que ser 
trabalhado com muita estratégia nos últimos 
dois anos, em função das crises, não é Denilson. 
Não é fácil fazer um evento - ao presidente da 
Ceasa os nossos cumprimentos também - que 
realmente nos dá satisfação de trazer para o 
avicultor, para o suinocultor, para as empresas, 
as opções que estão relacionadas ao agro, 
relacionadas à avicultura e à suinocultura, não 
brasileira, mas mundial. 

Então, é esse o nosso propósito: trazer o 
produtor para mais perto dessas opções 
tecnológicas, das informações e daquilo que faz 
parte do dia a dia dele nessas duas importantes 
atividades. 

Convido todos para estar lá conosco nos 
dias 05 e 06 de junho, no Polentão, em Venda 
Nova do Imigrante. No mais, muito obrigado. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) -  Nós é que agradecemos, na certeza de 
que a Favesu vai ser um sucesso! Mais um 
sucesso, novamente! 

Vou passar a palavra para o Luciano. 
Vou pedir aos nossos colegas que estão à 

Mesa, três minutinhos. Mas vou fazer questão 

de ouvir a Mesa, o Luciano, o Erasmo, o Carlão, 
o Rafael. Quem vai fechar é o Denilson, que é o 
protagonista, que veio aqui trazer todas essas 
informações importantes. Você, Denilson, faz 
aquele fecho legal, consistente, em favor da 
nossa valorosa cooperativa e dessa 
incorporação. 

Com a palavra, Luciano. Três minutinhos, 
Luciano. 

 
O SR. LUCIANO FASOLO - Bom dia a 

todos. Queria cumprimentar a deputada Janete 
e na pessoa dela estender os cumprimentos a 
todos da Mesa. 

É um prazer enorme estar aqui. Acho 
que dentro do processo de desenvolvimento 
sustentável, do processo de desenvolvimento, a 
organização social é um dos pilares 
fundamentais nas suas diversas expressões. As 
associações, as cooperativas, a formação de 
grupos é um pilar do processo de 
desenvolvimento. Então, apoiar a formação dos 
grupos, a formação das associações, a formação 
das cooperativas é apoiar o processo de 
desenvolvimento.  

A gente vê, com muita alegria, que 
cooperativas estão se organizando ou as 

cooperativas estão se fortalecendo. O que faz o 
cooperativismo são pessoas que se juntam 
para serem mais fortes para competir. E a 
gente vê que cooperativas estão organizando-
se, articulando-se, fundindo-se para serem 
mais fortes e competir no mercado que está 
cada vez mais competitivo. 

A agricultura do Espírito Santo, a 
economia do Espírito Santo vem sofrendo 
pressões competitivas, vem sofrendo 
dificuldade de sobreviver no mercado. E é 
necessário a gente buscar novas estratégias; é 
necessário a gente formalizar parcerias; é 
necessário a gente se fortalecer para 
efetivamente competir e sobreviver no 
mercado.  

Então, para o Governo do Estado é uma 
alegria muito grande participar desse dia. Nesse 
sentido, queria parabenizar a Veneza, 
parabenizar a Coopeavi pelo brilhante trabalho, 
por representar tão bem a agricultura do 
Espírito Santo. E trazer aqui os cumprimentos 
em nome do secretário Paulo Foletto e 
parabenizar a Assembleia Legislativa por criar 
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este evento, trazer esta discussão tão 
importante para esta Casa. Bom dia a todos! 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Obrigada.  
Carlos André com a palavra, também por três 
minutos. 
 

O SR. CARLOS ANDRÉ SANTOS DE 
OLIVEIRA - Bom dia a todos! Cumprimentar a 
deputada Janete, presidente da Comissão 
Permanente de Agricultura; deputado Adilson 
Espindula, amigo ali da região de Santa Maria de 
Jetibá; deputado Freitas; deputado Coronel 
Quintino; deputado Dr. Emílio Mameri; 
deputado Torino Marques; Rafael, presidente da 
Ceasa; Luciano, da Secretaria de Agricultura; os 
nossos presidentes Erasmo, da Coopbac, e Darli, 
da Coopram; Denilson, presidente da Coopeavi 
e vice-presidente da OCB; nosso Reginaldo, 
amigo ali da Fetaes, da Unicafes; Gilliard, da 
Rede Gazeta; amigos do Incaper, Idaf; membros 
da assessoria, colaboradores aqui da Assembleia 
Legislativa; Alexandre, da OCB; Vinícius, da Dom 
Cabral; Nélio, um abraço também especial no 
Nélio. Parabenizar o Daniel pela brilhante 
desenvoltura na apresentação.  

Dizer para a deputada Janete e para os 
demais parlamentares que esse processo de 
incorporação da Coopeavi/Veneza teve total 
apoio da OCB. Do nosso presidente, doutor 
Pedro Scarpi Melhorim, meu, de toda a equipe 
da OCB, do Sescoop-ES. É uma linha nossa da 
qual não só as cooperativas do ramo agro, como 
as cooperativas dos demais ramos possam 
trabalhar no sentido de trabalhar a fusão, a 
união, a incorporação, o somatório de forças e 
esforços. É uma linha mundial, uma tendência 
que nós aplaudimos e nós trabalhamos de 
forma muito forte, deputado Adilson Espindula, 
deputado Freitas, no sentido de que essa 
incorporação acontecesse.  

Não é fácil. Incorporar duas cooperativas 
é incorporar culturas diferentes. Às vezes, 
temos que passar em cima de egos e, muitas 
vezes, o cooperado é levado a acreditar, 
Adriano, do Sebrae, que aquele movimento é 
um movimento ruim para ele, é um movimento 
que vai tirar a identidade, o pertencimento dele. 
Cabe a nós, com responsabilidade, as lideranças 
do cooperativismo, com apoio das consultorias, 
como foi o apoio da Fundação Dom Cabral, 

quebrar esse paradigma e mostrar para ele que 
é o contrário, que a incorporação vai trazer 
muitos benefícios para ele produtor, para ele 
cooperado, porque muitas vezes quem luta 
contra a incorporação, verdade seja dita, é um 
ou outro dirigente com medo de perder o 
poder.  

O que não é o caso dos dirigentes da 
Veneza. Quero, aqui, aplaudir os dirigentes da 
Veneza, que num sentimento de muito 
altruísmo, de muita responsabilidade, apoiaram 
o processo de forma entusiasmada, esse 
processo que é vitorioso. Nasceu daí, num 
movimento de duas grandes cooperativas, um 
único CNPJ. Uma cooperativa que vai atuar no 
café, na ração, no leite. É importante registrar, 
deputado, que a marca Veneza continua firme e 
forte. A indústria continua instalada lá em Nova 
Venécia e, pelo contrário, com possibilidade de 
ampliação, de modernização. Então a OCB se 
orgulha de ter participado desse processo desde 
o início.  

Queria registrar aqui a presença da nossa 
liderança do crédito mútuo, Edson Miranda. Um 
abraço. Sempre bom vê-lo, Edson Miranda. Um 
abraço.  

Importante esse processo no agro. Então 
Coopeavi e Veneza hoje são uma coisa só, 
Aureliano, uma marca só. A marca Veneza está 
aí firme no mercado e é muito importante 
registrar, deputada, que ir contra isso é ir na 
contramão da história. Então nós recebemos e 
ficamos tristes até, quando toda semana 
chegam pedidos de novas cooperativas 
querendo constituir, Zé Roberto, do ramo agro. 

E aí, na contramão da história, é enganar 
o pequeno produtor rural, é ludibriá-lo no seu 
sonho, porque é muito melhor para ele 
participar de um processo, de uma cooperativa 
organizada, uma cooperativa forte, uma 
cooperativa estruturada.  

E assim nós vamos continuar a OCB-
Espírito Santo, com esse compromisso de estar 
unindo, incorporando, fazendo fusões das 
cooperativas do ramo crédito, do ramo 
agropecuário e do ramo transporte. 

Finalizando, deputada, não poderia 
deixar de aproveitar a oportunidade de 
conclamar esta comissão, junto com a Comissão 
Permanente de Cooperativismo. Falo aqui em 
nome do nosso vice-presidente, Denilson, do 
presidente da Cooabriel, Bastianello, que pediu 
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que não deixasse essa oportunidade passar. Nós 
temos que nos unir para, juntos, Comissão de 
Agricultura, Comissão Permanente de 
Cooperativismo, Federação da Agricultura, 
Centro do Comércio de Café de Vitória, tentar 
sensibilizar o governador do Estado, 
excelentíssimo governador Renato Casagrande, 
para que ele lute no Confaz, para que seja 
equiparada a alíquota do ICMS do Conilon ao 
ICMS do Arábica.  

Hoje, essa alíquota do Conilon é doze por 
cento e do Arábica é sete por cento, causando 
perda de competitividade para as nossas 
cooperativas de café, para as nossas empresas 
que atuam no café, de maneira legal, de 
maneira sustentável, abrindo brecha para a 
sonegação do café no estado do Espírito Santo. 
Onde caminhões de café saem de Manhuaçu, na 
divisa de Minas Gerais, com nota para pegar o 
café do Espírito Santo e vender para as 
indústrias torrefadoras do Nordeste.  

Então, é importante que a Comissão de 
Agricultura desta Casa e a Comissão 
Permanente de Cooperativismo se unam, para 
que nós, juntos, Federação da Agricultura, OCB, 
Centro do Comércio de Café, a Fetaes, 
possamos sensibilizar o nosso governador para 
que o governador encampe essa luta no Confaz 
para que essa injustiça seja reparada. 
 Então, fica aqui o registro da OCB, estou 
falando em nome das nossas cooperativas de 
café. Parabéns pelo trabalho da Comissão de 
Agricultura, Deus continue protegendo vocês, 
obrigado pelo espaço que vocês dão aqui para o 
cooperativismo nesta comissão. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Obrigada, querido, muito obrigada. 
 Com a palavra o Erasmo, da Coopbac. 
Três minutinhos também, Erasmo. 

 
 O SR. ERASMO CARLOS NEGRIS - Muito 
obrigado pela oportunidade.  

Agradecer e cumprimentar a deputada 
Janete, presidente da comissão, mais uma vez, 
não é, deputada? Fazendo um excelente 
trabalho à frente desta comissão, trazendo 
novos colaboradores nessa tão importante 
Comissão de Agricultura, na Assembleia 
Legislativa.  

Agradecer ao deputado Freitas por nossa 
indicação de compor a Mesa, é uma grande 

honra estar aqui; também cumprimentar os 
deputados Torino Marques, Adilson Espindula, 
Coronel Quintino e Mameri.  

Estamos aqui também representando o 
cooperativismo capixaba, e queremos agradecer 
por esta oportunidade, Carlão, de poder 
contribuir nesse tão importante segmento, que 
é o segmento cooperativista, com as suas 
atividades, várias atividades que englobam o 
cooperativismo do estado do Espírito Santo. 

Quero agradecer também a todas essas 
parcerias que o cooperativismo consegue trazer 
para junto de si, tanto o Sebrae quanto a OCB, 
as instituições, a nossa grande cooperativa de 
crédito, o Sicoob, que tem oportunizado o 
desenvolvimento muito das nossas atividades, 
dentro das adversidades que a gente vem 
sofrendo desde 2015, não é, deputado? 
Deputado Freitas sabe, que é da região de São 
Mateus, estamos sofrendo muito com a crise, 
resultado da crise hídrica, ainda que nos assola. 

E dizer que o cooperativismo é isso. Nós 
temos algumas peculiaridades quando se fala 
em fusão, incorporação, tem outro princípio 
cooperativista que é o princípio da 
intercooperação. Eu penso, Carlão, quando há 

resistência de alguns dirigentes em não fazer a 
fusão ou a incorporação, eu penso que 
deveríamos praticar o princípio da 
intercooperação. Não é? Porque você, talvez, 
com esse princípio, você consiga ter a 
singularidade da cooperativa, mas pensando no 
cooperativismo, temos que trabalhar mais esse 

princípio, você realmente fortalecer até que 
essa resistência das fusões, a gente consiga 
superar.  

Também temos esse viés, penso que 
muitas cooperativas para um estado tão 
pequeno tem que ser reavaliado, porque você 
tendo um trabalho mais conjunto com uma 
central cooperativista agropecuária, talvez, 
nesse modelo, conseguiremos trazer 
benefícios maiores aos produtores rurais, aos 
nossos cooperados, que isso é o que importa. 
Não importa número de cooperativas, mas 
qualidade de serviço a ser prestado ao produtor 
rural.  

Muito obrigado pela oportunidade! 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada, Erasmo, pela boa contribuição 
de sempre. 
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Vou passar a palavra, agora, para o nosso 
querido diretor-presidente da Ceasa, Carlos 
Rafael. 
 
 O SR. CARLOS ROBERTO RAFAEL - Bom 
dia a todas e todos que fazem o agro do Espírito 
Santo. Cumprimentar a presidente da Comissão 
de Agricultura, deputada Janete, cumprimentar 
o deputado Marcos Garcia, nosso companheiro 
de Linhares, o Adilson Espindula, o meu 
companheiro Freitas, o Torino. Temos o outro 
deputado... Ah, precisou sair. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Precisou sair, o Mameri. 
 
 O SR. CARLOS ROBERTO RAFAEL - Ok. 
 Cumprimentar o companheiro Erasmo, 
do cooperativismo; o Carlão, que a gente trata 
assim, pelo carinho que tenho por ele, o eterno 
Carlão, da OCB.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Era grandão, agora é Carlinhos 
magrinho. 
 
 O SR. CARLOS ROBERTO RAFAEL - É, mas 
ficou, deputada. Onde pude fazer a minha 
escola no cooperativismo e no associativismo. 
Então, tenho muito orgulho dessa passagem, 
tendo sido fundador de cooperativa de 
produção e cooperativa de crédito que gerou, 
hoje, o Sicoob, que está aí de pé, o maior 
sistema de crédito. Antes, tinha especificamente 
o crédito agrícola, tinha o mútuo, tinha tudo, 
mas hoje é uma coisa forte, ampla e que tem 
ajudado muito a desenvolver o agronegócio. 

Cumprimentar o Luciano, colega de 
Secretaria de Agricultura; cumprimentar aqui o 
nosso presidente da Coopeavi, o protagonista 
deste evento, hoje, capitaneado pela Comissão 
de Agricultura, nesse importante passo que 
tomam, hoje, de fazer uma fusão junto à 
Veneza, a cooperativa que também tive a 
oportunidade de acompanhar o nascimento 
quase dela, e toda a sua história. Eu vivi 
bastante perto do desenvolvimento do 
cooperativismo do Espírito Santo, muito em 
particular o do Norte do Espírito Santo, onde a 
gente viveu intensamente com a Camil, com a 
Cristal Credit, com a Coopercristal, e tivemos 
com a Veneza.  

Então, assim, é uma área que a gente 
tem grande ligação e grande carinho e entende 
que é através deste setor, Denilson, que 
realmente a gente pode fazer a diferença. 
Então, parabenizá-lo, porque está, não 
sucedendo, mas está à frente, sucedendo um 
homem como o nosso amigo Argel, que já 
fizemos grandes parcerias durante o Governo 
passado, do nosso companheiro Renato 
Casagrande.  

Tivemos a oportunidade de inaugurar 
um polo empresarial no município de Baixo 
Guandu. E uma empresa âncora, lá, foi a 
Coopeavi, com a sua indústria de ração. Então, a 
gente já vem acompanhando todo esse trabalho 
há um bom tempo. 

Dizer a todos vocês que, mesmo nesta 
turbulência toda, tivemos um momento muito 
alegre nesses últimos dias, capitaneado pelo 
nosso governador Renato Casagrande, num 
trabalho coordenado pelo nosso secretário de 
Agricultura, Paulo Foletto, deputado licenciado, 
junto com as vinculadas, que é o Idaf, o Incaper 
e a Ceasa. Tivemos a felicidade, nesses últimos 
dias, de fazer um belo evento na Ceasa, dando 
início a um momento de transformação daquele 

espaço, um espaço mais humanizado, mais 
acolhedor, já dando ordem de serviço, em 
cinco meses, de melhorias substanciais 
naquele espaço, onde tivemos a felicidade de 
ter a presença de quase a totalidade desses 
deputados e outros. Foram sete deputados 
estaduais presentes, mostrando o 
compromisso que esta Casa tem. Agradecer a 
todos vocês por este momento. Também 
recebemos a presença desta Comissão de 
Agricultura, que foi nos apresentar o trabalho 
que tem tocado. 

Ainda tivemos um evento, o maior 
evento, que foi o início da colheita do café 
conilon, lá em Águia Branca, com a presença 
de muitos que aqui estão e com a presença 
maciça dos produtores lá, um número que 
deve ter chegado à ordem dos mil e 
oitocentos presentes. Muito importante, com 
a ministra da Agricultura, com o governador, 
com o secretário Paulo Foletto. 

Então, mesmo com todas essas 
dificuldades, nós temos vivido um momento 
muito bom e que desejamos e vamos trabalhar 
para que possa ser cada vez melhor. Obrigado a 
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todos vocês. Sucesso a esta comissão. Parabéns 
a esta Casa de Leis. Muito obrigado a todos 
vocês. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Nós torcemos por você, Rafael. Eu tenho 
certeza de que você vai dar um show à frente da 
Ceasa. A gente te conhece de muitos anos, 
conhece o seu compromisso com as coisas do 
estado, o seu entrosamento com a agricultura, 
com o agro capixaba. Eu tenho certeza de que 
você vai colocar a Ceasa num bom trilho. 

Eu vou passar a palavra agora para o 
colega Torino, para ele também fazer as suas 
exposições, as dúvidas que tiver, ele poder estar 
tirando neste momento. 

 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Eu 
quero desejar, primeiramente, um bom dia, 
uma boa terça-feira. Onze horas e trinta e 
quatro da manhã e estamos transmitindo a 
Comissão da Agricultura ao vivo, pela TV 
Assembleia. Quero parabenizar o Carlos, que 
acabou de falar, o Carlos Rafael, presidente da 
Ceasa, que foi um anfitrião naquele evento que 
aconteceu na Ceasa, na semana passada. Muito 
obrigado pelo carinho. O Denilson Potratz, 
presidente da Coopeavi; também o Erasmo 
Negris, presidente da Coopbac; Luciano Fasalo, 
da Seag, Secretaria de Agricultura. É isso 
mesmo? Fasolo? Então tá legal, colocar outro o 
aqui, Fasolo. Ok, faz alho né? Freitas falou que 
faz alho. 

Quero parabenizar também o Carlão, da 
OCB. Carlão, esse novo visual é novo mesmo? 
Você era o Carlão grandão? Eliminou um outro 
Carlão. Está certo. Parabéns por essa 
persistência. Ao palestrante Daniel Piazzini. 
Daniel, gerente executivo de marketing da 
Coopeavi; e também, claro, os deputados que 
estão aqui presentes, o Adilson Espindula, que 
trouxe esse momento de falar sobre as 
cooperativas, sobre a avicultura, muito bom! 
Deputado Marcos Garcia, vice-presidente desta 
comissão; deputada Janete de Sá, presidente 
desta Comissão de Agricultura, que está dando 
um show. Parabenizá-la! Além de ser uma 
excelente presidente, por ser uma mulher que 
representa muito bem a Assembleia Legislativa 
também. Quero parabenizar também o 
deputado Freitas e seu bigode, que o segue 
sempre. Bigode bonito, bigode grosso! Agora 
11h36min. 

Olha, nós estivemos na sexta-feira 
passada, em Águia Branca, no evento do início 
da colheita do café conilon. Foi um evento 
espetacular, que acho que as pessoas devem ter 
acompanhado pela televisão, pelas redes 
sociais. Recebi uma carta, nós deputados 
recebemos uma carta do Antônio Carlos 
Machado, parabenizando. Antônio Carlos 
Machado é diretor-presidente do Sebrae. Não é 
isso mesmo? É do Incaper, desculpa! Sebrae 
não, Incaper. Desculpa o erro. Então, Antônio 
Carlos, muito obrigado por essa carta nos 
parabenizando. 

Queria dizer, como falou o Carlão, nós 
fizemos um documento idealizado, claro, pela 
Comissão de Agricultura da Assembleia 
Legislativa, que é o pedido dos agricultores para 
aquele documento de uma agricultura forte, 
deputada Janete. Nós entregamos esse 
documento a várias entidades, ao governador 
Renato Casagrande também. E queria dizer, 
quem estava presente lá era nossa ministra da 
Agricultura Tereza Cristina, também o Paulo 
Foletto, secretário de Agricultura. Um dos 
pedidos das pessoas que é a redução da 
alíquota do imposto sobre circulação de 
mercadorias e serviços, o ICMS, do café conilon 
aqui do Espírito Santo, de doze para sete por 
cento, que é uma reivindicação dos agricultores 
capixabas para combater uma ilegalidade 
frequente, digamos assim, na agricultura aqui 
do nosso estado do Espírito Santo. 

Com imposto menor praticado em 
outros estados, como o estado de Minas Gerais, 
o café conilon produzido no Espírito Santo 
estava sendo vendido para torrefadoras de 
outras partes do país como sendo de Minas 
Gerais, que cobra apenas sete por cento do 
ICMS, como falou o nosso amigo Carlão.  

Dessa forma, protocolei, em nome de 
toda a bancada, nesta Casa, um projeto de lei 
para alterar o art. 20 da Lei n.º 7000/2001, 
acrescentando o inciso X sobre a alíquota do 
café conilon, o ICMS para operações internas. 
Essa redução da alíquota do ICMS no café 
conilon o colocaria no mesmo patamar 
praticado para o café arábica no estado, que é 
de sete por cento, o que aumentaria a 
competitividade do setor cafeeiro no Espírito 
Santo. 

Então, já está protocolado, o documento 
está aqui. E esse é um momento muito especial 
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para nós da Comissão de Agricultura para que 
continuemos a fazer uma agricultura forte para 
que o Espírito Santo continue o 
desenvolvimento. Pediria somente para que as 
pessoas vissem aqui, os deputados. Presidente, 
foi protocolado este documento para a gente 
baixar essa alíquota para sete por cento, sair de 
doze por cento para sete por cento. 

Carlão, espero satisfazer a sua vontade 
neste momento também e de todos os 
agricultores do nosso estado do Espírito Santo. 
Muito obrigado! Muito bom dia! Agora 
11h39min. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Eita-ferro! Danado! Obrigada, deputado. 
Nós vamos estar apreciando na Comissão de 
Justiça. Acho que é louvável a iniciativa de V. 
Ex.ª. Existem alguns contornos porque essa 
matéria precisa ser levada ao Confaz. Então, 
certamente a gente pode ter alguma 
dificuldade, mas é muito salutar porque traz o 
debate para esta Casa, um debate importante, 
um debate necessário, Carlão, que é esse 
problema de como nós vamos fazer. Aí o 
Governo vai ter que estudar essa compensação, 
porque o estudo cita que haverá uma... não é 
perda, porque a gente não pode tratar dessa 
maneira, mas vai ter uma diferença nessa 
operação de noventa milhões. E eles precisam 
de noventa a cem milhões do ICMS. E eles 
precisam ver de onde que tira. Vocês, que são 
de cooperativa, que são do negócio, sabem o 
que significa o tamanho de um buraco desses, 
onde busca para poder suprir, afinal de contas é 
o erário do estado.  

Então, é uma preocupação da Comissão 
de Agricultura, é uma demanda forte do pessoal 
do café conilon, a gente sabe da importância 
dele e a gente precisa sim fazer estudos nessa 
direção, de onde nós vamos tirar para ver se a 
gente contempla essa demanda e reduz essa 
evasão fiscal, saindo o café que é produzido 
aqui, que não é guiado. E isso também é um 
problema para o Espírito Santo. Não tem como 
fechar todas as barreiras. Não é guiado aqui, 
mas o café é nosso. E acaba que a gente perde 
também do outro lado. Tem que fazer um 
estudo nesse sentido. E o secretário de 
Agricultura - nós estivemos lá, o senhor esteve 
também - está empenhado nessa questão desse 
estudo, mas a gente sabe de todas as 
dificuldades que contornam o tema. 

 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Vamos 
para frente, a agricultura merece. 
 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Vamos sim, vamos trabalhar no sentido 
de ajudar o povo do Espírito Santo, 
especialmente os nossos produtores rurais de 
café e das outras culturas. 
 Com a palavra agora o deputado Marcos. 
(Pausa)  

Ele abriu mão da fala para poder dar 
celeridade, deputado Marcos Garcia abriu mão 
da fala para dar celeridade.  

Nós vamos passar a palavra para o 
deputado Freitas para também poder fazer a 
sua explanação. 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Muito bom dia, 
bom dia a todos, cumprimento a nossa 
presidente e cumprimento os nobres colegas 
deputados, cumprimento na pessoa do nosso 
querido deputado da região serrana de Santa 
Maria de Jetibá, meu amigo, o Adilson 
Espindula. E nós estamos comemorando a 
nomeação de Santa Maria de Jetibá 
maciçamente. Esse que teve quase doze mil 
votos na cidade de Santa Maria de Jetibá. 
Ratificou a vinda do Adilson para esta Casa e eu 
não tenho... 

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Freitas, ele deixou milzinho para mim só. 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Pois é, foi só de 
doze a um a vitória do Adilson Espindula, foi 
uma vitória simples, humilde, mas uma vitória 
do povo de Santa Maria de Jetibá. Eu, que 
defendo o voto distrital como voto de 
representatividade para todas as regiões, estou 
comemorando a votação do Adilson Espindula. 
Isso mostra a cultura do voto em Santa Maria de 
Jetibá e nomeia o Adilson o deputado de Santa 
Maria. E eu tenho certeza de que Santa Maria 
colherá os resultados nesses próximos quatro 
anos de ter um deputado genuinamente de 
Santa Maria de Jetibá e da Região Serrana aqui 
nesta Assembleia Legislativa. Em nome dele, eu 
cumprimento todos os nossos queridos colegas 
aqui nesta Comissão de Agricultura, que, para 
mim, é a comissão mais forte, mais intensa, 
mais efetiva aqui desta Assembleia Legislativa. 
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 Cumprimento os parceiros, cumprimento 
o presidente Denilson, parabenizo a Coopeavi 
por esse importante movimento do 
cooperativismo no nosso estado. Eu que sou da 
Região Norte, Noroeste, eu que vivo a Veneza 
desde que aqui cheguei, sou um parceiro da 
Veneza, me preocupo com a cooperativa 
Veneza, mas eu estou comemorando esse 
movimento. Eu tenho certeza... E pela fala do 
Daniel, pela demonstração, toda a seriedade, 
toda a organização, toda a competência de 
cinquenta e cinco anos da Coopeavi está sendo 
colocada a serviço agora dos produtores de leite 
daquela Região Norte, Noroeste e, 
principalmente, conversando agora com 
Denilson, buscando informação, será mantida a 
marca Veneza, que é uma marca 
completamente forte, uma marca que 
representa a qualidade do produto Veneza para 
o estado do Espírito Santo, para o Brasil e, 
especialmente, lá na Bahia. É uma marca 
querida, é uma marca buscada. Basta dizer aqui 
que a Veneza mantenha a industrialização numa 
cooperação com iniciativa privada do longa-
vida, do UHT, exclusivamente por exigência de 
consumidores da Bahia pela marca Veneza, 
querendo ter além da muçarela, além da 
manteiga, além do doce de leite, além dos 
produtos, querendo ter o leite de caixinha com 
a marca Veneza. Então isso é muito importante 
saber que a Coopeavi mantem essa marca 
Veneza; representa também a cultura do povo 
de Nova Venécia colonizado pelos italianos, 

pelos alemães, então, leva a marca Veneza.  
E nós estamos comemorando a 

continuidade da nossa cooperativa tão 
importante para aquela região, pelo que 
representa para o comércio, pelo que 
representa na geração de emprego em Nova 
Venécia. A nossa indústria Veneza continua 
consolidada através, agora, da gestão da 
Coopeavi.  

Quero cumprimentar esse parceiro do 
setor, Carlos  
André, superintendente da OCB e parabenizar. 
Tenho certeza absoluta de que intermediou e 
ajudou muito que consolidasse essa 
incorporação. Parabéns, Carlos André! Um 
parceiro do setor do agronegócio do estado do 
Espírito Santo e que fortalece o cooperativismo.  

Cumprimentar Erasmo Negris, nosso 
companheiro da Coopbac. E se existe hoje uma 

cooperativa consolidada, Carlos André, lá em 
São Mateus, é muito pelo entusiasmo, pelo 
trabalho sério do André que não tem medido 
esforços abrindo mão de seu tempo, da sua 
família e dos seus negócios em favor da 
Coopbac desde o início. Parabéns, André! Sou 
um admirador do seu trabalho, do seu esforço.  

Cumprimento também o Luciano, 
representando nosso querido amigo deputado 
federal secretário de Agricultura. E homenageio 
Paulo Foletto nesta ocasião, ele que vem 
fazendo um trabalho brilhante. Médico de 
carreira, um extraordinário cirurgião-geral e que 
vem fazendo com brilhantismo a coordenação 
da Secretaria de Agricultura, fazendo o que todo 
o setor do agronegócio esperava, liderando um 
movimento de unificação da Seag, do Incaper, 
do Idaf e da Ceasa, meu querido companheiro 
Rafael que está lá na Ceasa.  

Isso o setor todo já observa que nós 
precisamos caminhar também no setor público 
como cooperativa, e a gente via um 
distanciamento enorme desses órgãos que 
compõem o agronegócio no estado do Espírito 
Santo. E o Paulo Foletto vem liderando com 
qualidade a unificação dessa pasta Agricultura.  
 Cumprimento todos os visitantes e digo 
para vocês que hoje foi um dia histórico aqui 
nesta Casa proporcionado pelo Adilson 
Espindula, desse debate que mostra essa 

incorporação que muito, como o Carlos André 
falou, da dificuldade de fazer uma 
incorporação de cooperativas porque o 
cooperado é dono, o cooperado é dono. E o 
dono quando percebe chegando outra 
cooperativa, ele deve ficar numa dúvida muito 
grande do que vai acontecer com a minha 
empresa, com o meu negócio. E estamos vendo 

acontecer essa incorporação com cuidado, com 
equilíbrio, com aproveitamento de tudo que a 
Veneza faz, principalmente com seus 
cooperados e aos poucos eles vão tendo a 
garantia de que o seu negócio está ampliando. 

Isso é muito bom.  
 E quero continuar acompanhando e ver a 
Coopeavi crescendo, evoluindo e investindo 

também na Região Norte e Noroeste. Era isso 
o que eu tinha para dizer. E eu quero que 
todos nós possamos comemorar a grandeza 
dessa incorporação que se dá nos dias de 
hoje.  
 Muito obrigado.  
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 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Obrigada.  

Bela fala, deputado. Parabéns!  
 Você que sempre foi um entusiasta da 
Veneza. Sou testemunha do quanto você tem 
lutado nesta Casa para auxiliar a Veneza e o 
carinho que você tem por essa grande empresa, 
hoje fruto dessa incorporação. Com certeza essa 
união vai favorecer o fortalecimento e o 
crescimento de um grande negócio que é 
determinando para a geração de emprego e 
renda e para o desenvolvimento do Espírito 
Santo.  
 Vou passar a palavra para o Denilson que 
vai fazer esse fechamento de toda essa 
explanação que teve aqui e está passando para 
gente e para todos que nos assistem um pouco 
dessa fusão e da nossa querida Coopeavi-
Veneza.  
 

O SR. DENILSON POTRATZ - 
Primeiramente, dar o meu bom-dia a todos e a 
todas, à Janete, presidente desta comissão; ao 
Adilson, que é nosso anfitrião e nos convidou 
para podermos estar aqui apresentando a 
Coopeavi a todos os senhores. Em nome dos 
dois, cumprimentar a todos os deputados e 
autoridades aqui presentes. 
 Também agradecer ao meu colega 
Daniel, que apresentou, fez a apresentação da 
Coopeavi. Obrigado, Daniel. Também gostaria 
de agradecer aos parceiros, à OCB, que tem nos 
apoiado muito em todas as nossas tarefas do dia 
a dia na cooperativa; à DVF, Adão Cabral através 
do Vinicius pela parceria, pelo projeto sério do 
Paex, viu Vinicius? Assim, o Paex hoje eu diria 
para vocês que é fundamental. Nós não 
podemos ficar sem ele.  
 Hoje graças a Deus, através do Paex, as 
nossas cooperativas têm crescido muito, e um 
dos fatores de sucesso dessa incorporação veio 
através daquele cara ali, né Vinicius? Você que 
foi um dos caras que, a hora que o juiz apitou, 
foi o primeiro a dar um pontapé na bola. Então, 
parabéns a você. Um abraço ao seu pai, o 
Durval, que também tem nos apoiado; ao 
Sebrae, que também não tem medido esforços 
para estar atendendo às demandas da Coopeavi 
e das demais cooperativas. Obrigado. Com 
parceiros assim é que o cooperativismo cresce. 
 Mas eu queria dizer para vocês, Daniel 
fez essa apresentação, mas eu queria me ater 

mais à questão da Veneza. Agradecer ao 
Erasmo, nosso presidente da Coopbac, que tem 
feito um bom trabalho lá em São Mateus, mas 
eu queria me ater mais à questão da Veneza, viu 
deputado Freitas? 
 Na apresentação do Daniel, ele mostrou 
que uma cooperativa quanto mais diversificada 
mais solida ela fica. E realmente isso é fato. 
Tudo que o Daniel apresentou nada mais é para 
dar sustentabilidade ao nosso cooperado. Mas 
também temos que olhar o lado da cooperativa. 
Se a cooperativa não estiver bem estruturada, 
ela não consegue dar esse suporte ao 
cooperado. Então, tem vários ciclos ali que o 
Daniel fechou e que a gente faz a cadeia toda. 
 E em relação à Veneza - viu, deputado? -, 
em fevereiro até agora nós já injetamos onze 
milhões de reais na Veneza. E está projetado 
para este ano ainda injetar mais dois milhões na 
indústria para modernizar a indústria ainda. Viu, 
deputado? Claro que depois vão ter outros 
investimentos, mas, em curto prazo, vão ser 
esses. E dizer para o senhor que o senhor pode 
dormir tranquilo que o que a gente tem de 
maior valor na Veneza é a sua marca, são seus 
cooperados, são seus produtores, e nós não 
podemos jamais abandonar a marca Veneza. 
Muito pelo contrário, daqui para frente, 
fortalecê-la cada vez mais. 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Deixa eu lhe 
apartear, Denilson, e, ao final, eu precisava fazer 
e não fiz. Vou fazer agora. Quero me colocar à 
disposição da Coopeavi para ser um soldado da 
Coopeavi, para fortalecer a cooperativa 
fortalecendo os negócios no Norte, no Noroeste 
e no estado do Espírito Santo. Estou a postos. 
 
 O SR. DENILSON POTRATZ - Outra coisa 
que eu queria colocar para vocês aqui, nós já 
estamos fazendo um estudo, como nós temos o 
condomínio avícola, nós temos a pretensão de 
implantar um condomínio leiteiro, mas não é 
em Santa Maria, não. É lá em Nova Venécia. Viu, 
deputado? Lá em Nova Venécia. A indústria vai 
ficar lá em Nova Venécia, os colaboradores vão 
continuar lá. Como o Daniel apresentou, a 
unidade lácteos é uma unidade da cooperativa, 
mas que vai ser tocada e conduzida lá em Nova 
Venécia. O nosso processo é fortalecer, crescer, 
fazer os cooperados, os produtores de leite 
crescerem junto com a gente.  
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 Nós tivemos de 2014 para cá, uma crise 
hídrica muito forte. O senhor sabe disso, da luta 
que foi. Então, a Veneza desse período para cá, 
saiu de cento e cinquenta mil litros de leite/mês 
para sessenta, setenta mil litros. Só que ela 
tinha um custo fixo. Quanto mais você produzir, 
mais você dilui seu custo fixo. Então, um 
condomínio leiteiro hoje ajuda a diversificar o 
produtor na sua atividade e também ajuda a 
indústria numa época de seca a não perder 
tanta produtividade para ter seu produto e 
poder oferecer ao mercado. Então, é um projeto 
que nós estamos pensando, a médio e longo 
prazo, para a implantação num condomínio 
leiteiro, como é o exemplo do condomínio 
avícola. Mas ele será feito lá em Nova Venécia 
para atender à indústria e os nossos 
cooperados. 
 Nós temos, hoje, um cafeicultor - eu 
gosto de citá-lo como exemplo -, lá de Jaguaré, 
que é investidor no condomínio avícola. Ele é 
produtor do café conilon e, hoje, é avicultor. 
Hoje, um avicultor de Santa Maria pode ser um 
investidor lá no condomínio leiteiro. Então, 
vocês, deputados, que têm propriedades, que 
podem se associar a uma cooperativa, convidá-
los também a se associarem à Coopeavi para, 
futuramente, serem um investidor nesse 
negócio, fortalecerem esse negócio. 
 Dizer para vocês da nossa satisfação. Não 
é um trabalho fácil essa incorporação. Queria 
até me permitir fazer uma menção ao Carnielli. 
Imagina qual foi a pressão em cima do Carnielli 
para puxar dentro da Veneza uma incorporação 
como essa? Eu não poderia deixar de dar meus 
parabéns a ele, porque ele foi um cara que, 
como presidente, botou o dele na reta e falou: 
Olha, nós temos que caminhar nesse sentido, 
senão a coisa não vai. E ele, junto com os 
demais colegas da diretoria, abraçou a causa e 
não deixou a peteca cair. Viu, deputado Freitas. 
A gente não poderia deixar de mencionar o 
nome do Carnielli, até sugerir uma salva de 
palmas para ele. (Palmas) 
 Por fim, dizer que a Coopeavi é isso que 
foi apresentado aqui. Mas, para isso acontecer, 
nós temos o nosso modelo de gestão.  

Não poderia deixar de mencionar quatro 
caras que fazem um papel fundamental. Nós 
estamos lá na diretoria, fazemos o papel político 
e social com o cooperado, mas quem pega o boi 
pelo chifre são os nossos executivos. Eu não 

poderia deixar de citar o nome do Daniel, o 
nome do Marcelino Bellardt, do Luís Brandt e do 
Carlos Alberto Lima. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Levantem os executivos que estão aí. 
Daniel e mais quem?   
 

O SR. DENILSON POTRATZ - Hoje, nós 
temos só o Daniel, porque alguém tem que 
trabalhar, não é verdade? 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Vão receber os nossos aplausos os 
meninos executivos que fazem a diferença. 
(Palmas) 

  
O SR. DENILSON POTRATZ - Por último, 

não poderia deixar de agradecer e mencionar a 
Aves, a pessoa do Nélio, e do seu presidente, 
senhor Ademar, pelo papel que têm, por ter nos 
apoiado na questão da avicultura e suinocultura 
no estado do Espírito Santo. Viu, Nélio? Você e 
toda a sua equipe estão de parabéns por esse 
trabalho que vocês têm feito.  

Acho que a gente precisa de entidades 
como Aves, OCB, Sebrae, Fetaes, para que, cada 
vez mais, o estado pequeno, como é o Espírito 
Santo, venha se destacando como um gigante 
no Brasil. Então, são entidades como essas e 
com o apoio desta Casa que a gente constrói um 
Espírito Santo agrícola forte.  

Muito obrigado!  
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Vamos encerrar a nossa reunião. O 
Adilson vai dar as palavras finais, mas, antes que 
o Adilson fale, eu gostaria de agradecer ao 
Marcos Garcia, que é o nosso deputado vice-
presidente desta comissão; agradecer ao 
Adilson Espindula, que é de Santa Maria e que 
trouxe esse tema para cá, ele que é um fiel 
defensor de sua região, concedeu-me, permitiu 
que eu tivesse uns mil votinhos lá, porque ele 
carregou tudo, mas pelo menos eu tive uns mil 
votos na região mais alta de lá, que é Alto Santa 
Maria, uma região em que a gente tem um 
trabalho muito grande com a agricultura; ao 
deputado Freitas, a quem quero aqui fazer 
justiça, pois sempre foi um grande defensor, 
nesta Casa, do cooperativismo, especialmente 
da Veneza - sempre vi o Freitas trabalhando em 
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benefício da Veneza, falando positivamente -, 

parabéns, deputado; ao Torino Marques, que 
esteve aqui, apresentou um projeto, mesmo 
com as dificuldades que o projeto tem por 
conta de precisar do Confaz e de ações que 
não dependem apenas desta Casa, quem dera 
se dependesse desta Casa. Mas é um debate 
que ele traz com um projeto dessa natureza. 
Ao Mameri, que esteve aqui conosco também, 
mas teve que estar em outra reunião. Quero 
agradecer ao colega Mameri, que também é 
da agricultura; ao Coronel Quintino, que 
também é colega nosso ligado ao agro, ou 
seja, todos os deputados antenados.  

A Coopeavi, a Veneza e o agro capixaba, 
tenha convicção - viu, Rafael? - que pode contar 
com a Comissão de Agricultura. Nós somos 
corajosos, determinados. Este espaço está 
aberto para o debate do agro capixaba, para a 
agricultura, para a pecuária. Nós enfrentamos 
todos os debates. Aqui não tem corte, aqui não 
tem veto, quem decide é a população. A gente 
traz para aqui para dentro o debate, abre esse 
debate para a sociedade para que o 
conhecimento na sociedade flua e ela possa 
fazer suas escolhas, porque nós somos apenas 
os representantes. Naquilo que a gente puder 
fortalecer os empreendimentos, os 
investimentos, o produtor capixaba, aquele que 
investe no Espírito Santo como um arranjo 
desse, isso é emprego e renda. Isso é fortalecer 
aquele que está fragilizado por um momento. 
 Eu fico preocupada, Daniel e Denilson, 
porque eu sei que esses empreendimentos, que 
essas cooperativas, o negócio, para o produtor, 
para o empreendedor, é uma questão de amor. 
Imagino o quanto que o Carnielli não sofreu 
para poder tomar essa atitude, porque você vê 
que ele é um apaixonado pela Veneza, ele é um 
apaixonado, mas teve que tomar atitude, 
porque essa atitude significava o crescimento, o 
fortalecimento, novas tecnologias que, até 
então, a Veneza estava com dificuldades. Então, 
é uma atitude inteligente. É grande se juntando 
com grande, se organizando e tocando o 
negócio em frente, porque quem não tiver 
competência, gente, nesse negócio, não se 
estabelece. Essa foi a maneira que eles viram de 
continuar se estabelecendo, produzindo 
emprego e renda e contribuindo com o 
desenvolvimento do estado. 

 Então, eu quero parabenizar o Carnielli, 
todos os sócios da Veneza, uma marca, e estou 
falando por mim, porque eu dou valor ao 
produto capixaba. Eu dou valor ao produto 
capixaba. Eu vou à prateleira e procuro a 
Veneza, a Selita, até pode ser que não seja de 
cooperativa, a Damare. Eu procuro o produto 
nosso. Se tiver uma diferença pequena, eu vou 
no nosso que está com preço melhor, mas a 
gente tem que procurar fazer isso, dar valor ao 
produto nosso, de nossa terra, de nossa gente, 
porque é o produto produzido aqui que gera 
emprego, e emprego é importante para o 
desenvolvimento de um estado porque gera 
renda. Por isso, a gente tem que ter essa 
consciência e essa clareza porque nós temos 
muito bons produtos no nosso estado, de 
altíssima qualidade que ganha espaço no 
mercado nacional e internacional. Muitas vezes, 
a gente fica vendo outros produtos e achando 
que nosso não é bom, mas o nosso é ótimo. A 
manteiga da Veneza é um espetáculo, é um 
espetáculo. Os produtos, o queijo, o leite. 
Vamos dar valor ao produto nosso. Sem falar da 
Coopeavi, produtos de altíssima qualidade. O 
meu peito de frango é da Coopeavi, vem de lá. 
Então, a gente tem que estar procurando 
valorizar.  
 Eu vou passar a palavra ao deputado 
Adilson, que trouxe esse importante tema. 
Obrigada, Adilson, por enriquecer a nossa 
reunião com o tema que vem lá da sua terra, da 
sua gente, junto com o Freitas, que também traz 
quando puxa essa questão da Veneza. Vou 
passar para você para que a gente possa fazer o 
encerramento agradecendo a todos que aqui 
estiveram, ao Denilson, que veio fazer a 
exposição; ao Carnielli, por essa atitude 
grandiosa; ao Rafael, que saiu lá da Ceasa para 
poder dar um tempo aqui com a gente, 
obrigada, Rafael; ao Luciano; ao Erasmo; ao 
Carlão; enfim, a todos que aqui estiveram e que 
também foram citados e que estão na plenária 
com a gente.  

Vamos lá na Favesu estar prestigiando a 
Favesu. Quero convidar os colegas, é agora dia 5 
e 6 de junho, em Venda Nova do Imigrante. 
Vamos lá prestigiar os colegas porque quando a 
Comissão de Agricultura vai, conversa com o 
setor, e se for possível até arranjar um tempo 
para a gente bater um papo com os produtores 
de lá, isso fortalece, isso fortalece. É o deputado 
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se deslocando para poder estar prestigiando um 
grande evento como a Favesu. Já estive em 
outras edições, é fantástico e, com certeza, vai 
ser um sucesso porque vocês são muito 
organizados e estão crescendo muito no Espírito 
Santo. 
 Com a palavra, para finalizar os 
trabalhos, o deputado Adilson. 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Senhora presidente, quero agradecer pelas 
generosas palavras; ao colega Freitas também e 
a todos, aqui, que já se pronunciaram. Muito 
obrigado!  

Mais uma vez eu parabenizo as duas 
cooperativas por essa união que, tenho certeza, 
é de grande importância para o cooperativismo 
do Espírito Santo e do Brasil. Faço votos de que 
esse trabalho renda frutos, que os nossos 
produtores rurais, os nossos associados sejam 
cada vez mais fortalecidos e valorizados.  

Dizer, senhora presidente e demais 
membros, a nossa Coopeavi vem crescendo a 
cada ano e eu quero parabenizar toda a 
diretoria da Coopeavi pelo belíssimo trabalho 
que vocês fazem. São pessoas honestas, pessoas 
trabalhadoras e que têm, realmente, um grande 
comprometimento com a Coopeavi. É digno de 
aplausos, Denilson, todo o trabalho que vocês 
vêm realizando lá na Coopeavi. Percebo, nas 
minhas andanças não só em Santa Maria de 
Jetibá, mas como toda a Região Serrana, a 
Coopeavi vem crescendo, mas tão importante o 
crescimento da Coopeavi, os nossos associados 
vêm crescendo junto com a nossa cooperativa.  
  Quero, também, em nome do Daniel, 
parabenizar todos os nossos funcionários da 
Coopeavi que prestam um excelente serviço, um 
serviço de qualidade para os nossos associados 
e para os consumidores que buscam a 
cooperativa. Também todo esse sucesso, 
Denilson, da nossa cooperativa, é por esse 
número de funcionários que a Coopeavi tem e 
pelo belíssimo trabalho, pela competência de 
todos os nossos funcionários da nossa 
cooperativa. Eu não poderia deixar de fazer essa 
homenagem aqui e faço, então, em nome do 
Daniel, que tão bem trouxe todas as 
informações aqui junto com o presidente, em 
todas as assembleias também tem prestado um 
excelente serviço de informação aos associados. 
Então, em seu nome, mais uma vez, eu 

parabenizo todos os funcionários da nossa 
cooperativa e agradeço por ter atendido a esse 
nosso convite para que vocês pudessem estar, 
hoje, aqui, neste dia tão importante para esta 
Comissão da Agricultura. 
 Por fim, não poderia deixar de 
parabenizar a vinda aqui do Nélio, que é 
secretário-executivo da Associação de 
Avicultores do Estado do Espírito Santo. Admiro 
muito o seu trabalho. Fiquei muito feliz com sua 
presença aqui, hoje, nesta comissão.  
 Muito obrigado e uma boa tarde a todos! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Não havendo mais nada a tratar, eu 
declaro encerrada a presente sessão 
convidando todos para a próxima, que acontece 
às terças-feiras, neste plenário.  
 Um abraço a todos. Muito obrigada pelas 
presenças! 
 
  (Encerra-se a reunião às 
12h07min) 
 

 
QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 27 DE MAIO 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, Capitão Assumção, 
Dary Pagung, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. Emílio 
Mameri, Dr. Rafael Favatto, Engenheiro 
José Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Freitas, Hudson Leal, 
Iriny Lopes, Marcelo Santos, Raquel 
Lessa, Sergio Majeski e Vandinho Leite) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Há quorum para a abertura da sessão de 
acordo com o painel eletrônico, onde nós 
registramos as presenças dos seguintes 
parlamentares: Adilson Espindula, Capitão 
Assumção, Dary Pagung, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Delegado Danilo Bahiense, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. Rafael Favatto, 



156 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 04 de junho de 2019 

Engenheiro José Esmeraldo, líder do Governo 
Enivaldo Euzébio dos Anjos, Euclério de Azevedo 
Sampaio Júnior, Freitas, Hudson Leal, ministra 
Iriny Lopes, Marcelo Santos, Raquel Lessa, 
Sergio Majeski e Vandinho Leite. 

 
 (Registra presença o senhor 

deputado Delegado Danilo Bahiense) 
 
Invocando a proteção de Deus, declaro 

aberta a sessão e solicito ao delegado Danilo 
Bahiense que profira um versículo da Bíblia.  

Logo após a manifestação dele, passo a 
palavra ao deputado Sergio Majeski. 

Com a palavra o deputado Danilo 
Bahiense.  

Quero solicitar a todos que se coloquem 
em posição de respeito. 

 
(O senhor deputado Danilo 

Bahiense profere Salmos 91:1) 
 

 (Assume a 2.ª Secretaria o 
senhor deputado Dr. Emílio Mameri) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Muito obrigado. 
Com a palavra o deputado Sergio 

Majeski. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Carlos Von e Marcos 
Garcia) 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, muito obrigado. 
Observando que hoje não tem, na 

Ordem do Dia, nenhum projeto para ser votado 
efetivamente, todos são de discussão especial, 
eu proporia que fizéssemos a inversão da pauta 
assegurando as inscrições da fase das 
Comunicações, é claro. 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - A proposta do deputado Sergio Majeski 
é colocada em discussão. (Pausa) 

Em votação.  
Os deputados que a aprovam 

permaneçam como se encontram.  
Assegurado meramente no tempo limite 

estipulado pela decisão do Colégio de Líderes.  

Neste momento, passo a palavra ao 2.º 
Secretário, deputado Emílio Mameri, para que 
proceda à leitura da ata da sessão anterior. 

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (DR. EMÍLIO 

MAMERI - PSDB) - Quadragésima primeira 
sessão ordinária, da primeira sessão legislativa 
ordinária, da décima nona legislatura, realizada 
em 22 de maio de 2019. 

Como esta ata já foi encaminhada para 
todos os deputados e está à disposição, eu 
gostaria que ela fosse considerada como lida. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ata aprovada e disponibilizada no site 
da Assembleia Legislativa. Acesso para todos os 
cidadãos que assim entenderem ser necessário 
fazer este acesso. 

Passamos então à primeira parte do 
Expediente para simples despacho. 

Com a palavra o deputado Emílio 
Mameri. 

 
(O senhor deputado Dr. Emílio 
Mameri assume a função do 1.º 
Secretário) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Primeira parte 

do Expediente para simples despacho. 
  

1.Ofício n.º 026/2019, do deputado 
Luciano Machado, comunicando a instalação 
da Frente Parlamentar da Micro e Pequena 
Empresa, quando foram eleitos para 
presidente, o deputado Luciano Machado e 
para secretário executivo, o deputado 
Alexandre Xambinho. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
OIC/75317-152847842920052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. À Secretaria para providenciar 
comunicado de arquivar o processo.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
2. Ofício n.º 027/2019, da deputada 

Janete de Sá, comunicando a instalação da 
Frente Parlamentar pela Valorização da Polícia 
Técnico Científica do Estado, quando foram 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OIC/75317-152847842920052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OIC/75317-152847842920052019-assinado.pdf
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eleitos para presidente, a deputada Janete de 
Sá, e para secretário executivo, o deputado 
Coronel Alexandre Quintino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
OIC/75494-090502300924052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ciente. À Secretaria para providenciar o 
comunicado e arquivar o processo. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
3. Ofício n.º 1647/2019, do Conselheiro 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando a prestação de contas mensal,  
referente ao mês de abril de 2019.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
OFTC/75476-141220204122052019-
assinado.pdf 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ciente. À Comissão de Finanças e a 
todos os parlamentares, por cópia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
4. Emenda Modificativa n.º 013/2019, 

do deputado Carlos Von, ao Projeto de Lei 
Complementar nº 020/2019, de autoria do 
Governo do Estado, alternado inciso I do art. 
1º.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75415-193850929521052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

5. Emenda Aditiva n.º 014/2019, do 
deputado Carlos Von, ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019, de autoria do 
Governo do Estado, inserindo parágrafos 1 e 2 
do art. 2º.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75416-194200554921052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
6. Emenda Supressiva n.º 015/2019, do 

deputado Carlos Von, ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019, de autoria do 
Governo do Estado, suprimindo a alínea “b” do 
inciso I do Art. 8º.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75417-194431383321052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
7. Mensagem n.º 011/2019, do 

Governador do Estado, comunicando a 
indicação do deputado Dary Pagung  para Vice-
Liderança do Governo nesta Casa de Leis.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
MGE/75408-170304049121052019-
assinado.pdf 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ciente. À Secretaria para providenciar o 
comunicado e arquivar o processo. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   
 

8. Mensagem n.º 023/2019, do 
Governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 013/2019, 
do deputado Fabrício Gandini.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RRI/75411-171454566421052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. Ao deputado Fabrício Gandini, 
por cópia. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OIC/75494-090502300924052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OIC/75494-090502300924052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OFTC/75476-141220204122052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OFTC/75476-141220204122052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OFTC/75476-141220204122052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75415-193850929521052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75415-193850929521052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75416-194200554921052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75416-194200554921052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75417-194431383321052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75417-194431383321052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/MGE/75408-170304049121052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/MGE/75408-170304049121052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/MGE/75408-170304049121052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RRI/75411-171454566421052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RRI/75411-171454566421052019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
9. Mensagem n.º 024/2019, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 014/2019, 
do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RRI/75410-171219128521052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. Ao deputado the captain 
Assumção, por cópia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
10. Mensagem n.º 025/2019, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 015/2019, 
do deputado Carlos Von.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RRI/75412-171711863521052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. Ao deputado prefeito de 
Guarapari, por cópia, Carlos Von. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
11. Projeto de Lei Complementar n.º 

025/2019, do deputado Marcelo Santos, que 
acrescenta os artigos 4.º-A e 4.º-B a Lei 
Complementar N.º 325, de 16 de junho de 
2005, dispondo sobre circulação de veículos 
ciclo-elétrico e ciclomotores.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PLC/75517-170736693924052019-assinado.pdf 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno as Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Mobilidade Urbana e 
de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
12. Projeto de Lei n.º 375/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 

o pagamento dos aparelhos de monitoramento 
eletrônico por pessoas que estão cumprindo 
pena em regime aberto, semi-aberto ou com 
restrição por medida protetiva.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75424-105633021522052019-assinado.pdf  
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 
ordem, senhor presidente! 

Quero retirar de tramitação este projeto, 
por favor?  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O item número 12? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) -  

Item 12. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro. Ao arquivo. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
13. Projeto de Lei n.º 376/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
o custeio, por parte dos condenados que 
cumpre pena, em regime fechado ou 
semiaberto, das despesas inerentes a sua 
manutenção em estabelecimentos penais.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75425-105716006022052019-assinado.pdf  

  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Devolva-se ao autor, com base na 
Constituição e no Regimento Interno. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) -  Pela 

ordem, senhor presidente! Quero recorrer à 
Comissão de Justiça. Item 13. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - À Comissão de Justiça. Defiro o item 13. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
14. Projeto de Lei n.º 377/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
a implantação de terminais de 
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autoatendimento, inclusive caixas 24h, 
especialmente adaptados ao acesso e uso por 
pessoas com deficiência, que fazem uso de 
cadeiras de rodas, e pessoas com nanismo, 
conforme características atribuídas pelo 
Decreto 5.269 de 2004, da Presidência da 
Republica, que especifica e dá outras 
providencias.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75426-105752740522052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Defesa do Consumidor 
e de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
15. Projeto de Lei n.º 379/2019, do 

deputado Fabrício Gandini, que institui o selo 
“Espírito Santo por uma Nova Vida”, destinado 
ao reconhecimento daqueles que contribuem 
para o aumento do número de doadores de 
órgãos e tecidos, bem como para o 
desenvolvimento técnico-científico em 
transplantes.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75477-142131049122052019-assinado.pdf  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
16. Projeto de Lei n.º 380/2019, do 

deputado Fabrício Gandini, que acrescenta 
item ao Anexo I da Lei n.º 10.973, de 14 de 
janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual das 
Cidades Educadoras.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75478-142540784022052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. À Comissão de Justiça na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
17. Projeto de Lei n.º 381/2019, do 

deputado Carlos Von, que dispõe sobre a 
criação da previsão de critério para prova de 
títulos em concursos públicos a prática de 
atividades voluntárias.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75479-142627534122052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania e de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
18. Projeto de Lei n.º 382/2019, do 

deputado Fabrício Gandini, que isenta as 
pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos do pagamento para utilização 
de banheiros públicos e privados no Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75480-142905768922052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Defesa do Consumidor 
e de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
 

19. Projeto de Lei n.º 383/2019, da 
deputada Janete de Sá, altera a Lei n.º 8308, de 
junho de 2006, que cria o Fundo para a 
Redução das Desigualdades Regionais.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75491-180046359922052019-assinado.pdf  

 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Ciência e Tecnologia e 
de Finanças.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
20. Projeto de Lei n.º 384/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
institui o sistema de permutas na manutenção 
e conservação de bens públicos de uso comum, 
pertencentes ao Estado, como praças e 
parques públicos, em troca da exploração 
publicitária por particulares, e dá outras 
providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75493-081836794724052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Infraestrutura e de 
Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
21. Projeto de Lei n.º 385/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que determina 
aos hospitais e clínicas que realizam biópsia de 
próstata e mama feminina, a entregarem o 
resultado da histopatologia no prazo 
determinado, no âmbito do Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75498-102800374624052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Saúde, de Defesa do Consumidor e 
de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
22. Projeto de Lei n.º 386/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de notificação aos pais ou 
responsáveis sobre a realização de qualquer 
atividade dentro ou fora do estabelecimento 
de ensino, sua natureza, sua correlação com a 
Base Nacional Curricular comum e seu objeto 
didático-pedagógico.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75501-104222048424052019-assinado.pdf  
 
  (Registra presença o senhor 
deputado Coronel Alexandre Quintino) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Educação e de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
23. Projeto de Lei n.º 387/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que inclui o art. 
2º-A na Lei 10.626/2017, que dispõe sobre o 
horário e dias em que os fornecedores de 
produtos e/ou serviços poderão efetuar 
serviços de telemarketing e cobrança de 
débitos por telefone aos consumidores.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75502-104305782924052019-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:  
 
24. Projeto de Lei n.º 388/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que garante a 
gestante a possibilidade de optar pelo parto 
cesariano, a partir da trigésima nona semana 
de gestação, bem como a analgesia, mesmo 
quando escolhido o parto normal.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75506-113018992324052019-assinado.pdf  

 
  (Registra presença o senhor 
deputado Gandini) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Saúde e de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
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25. Projeto de Lei n.º 389/2019, do 
deputado Capitão Assumção, que obriga as 
Instituições de Ensino, no âmbito do Estado, a 
assegurarem ao aluno  com deficiência visual o 
acesso à alfabetização e ao letramento por 
meio do Sistema Braille de leitura e escrita.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75507-113045992424052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Educação e de Finanças.  

Com a palavra o deputado Fabrício 
Gandini. 

 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Pela 

ordem, senhor presidente! Recorrer do item 15 
da pauta. 

  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - À Comissão de Justiça. Defiro. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
26. Projeto de Lei n.º 390/2019, da 

deputada Janete de Sá, que determina a 
gratuidade de inscrição em concursos públicos 
estaduais para doadores de sangue no Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75510-140145997024052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania, de Saúde e de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
27. Projeto de Lei n.º 391/2019, do 

deputado Marcos Garcia, que estabelece o 
procedimento da notificação compulsória da 
violência contra a pessoa idosa na forma que 
menciona.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75508-133615353024052019-assinado.pdf  

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

Com a palavra o deputado Marcos 
Garcia. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 

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

- PDT) - Pela ordem! 
 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Recorro à 

Comissão de Justiça. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro. V. Ex.ª tem amparo regimental. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
28. Projeto de Resolução n.º 035/2019, 

do deputado Euclério Sampaio, que cria a 
comenda do mérito legislativo Rubens 
Musiello, destinada a homenagear advogados, 
juristas, magistrados e notáveis pela advocacia 
trabalhista no Espírito Santo.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PR/75407-164545171821052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Cidadania e de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
29. Parecer n.o 24/2017, da Comissão de 

Justiça, pela inconstitucionalidade, do Projeto 
de Lei n.º 050/2018, do deputado Doutor 
Hércules, que institui a proibição da 
estipulação dos chamados prazos de 
fidelização, por parte das prestadoras de 
serviços de TV por assinatura, telefonia fixa ou 
móvel e internet banda larga móvel e fixa, bem 
como a cobrança de penalidades quando do 
encerramento do vínculo contratual pelo 
consumidor no curso do prazo.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74804&arquivo=Arquiv
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o/Documents/PC/74804-164137657807052019-
assinado.pdf#74804 
 

 (Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho 
e Torino Marques) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

30. Parecer n.o 25/2019, da Comissão de 
Justiça, pela rejeição do despacho denegatório 
do senhor presidente da Mesa Diretora,  do 
Projeto de Lei n.o  155/2018, do deputado 
Doutor Hércules, que dispõe sobre a afixação 
de aviso nas Unidades Policiais do Estado 
informando os direitos e as prerrogativas dos 
Advogados, no exercício da profissão. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74801&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/74801-163412875607052019-
assinado.pdf#74801  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
31. Parecer n.o 26/2019, da Comissão de 

Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora,  do Projeto de Lei n.o  173/2018, do 
deputado Hudson Leal, que concede remição 
de pena de um dia ao condenado em regime 
fechado ou semiaberto que doar sangue ao 
Banco de Sangue Estadual.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74786&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/74786-154937697707052019-
assinado.pdf#74786 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

32. Parecer n.o 19/2019, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade, legalidade,  

juridicidade e aprovação, com emenda 
substitutiva, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
211/2018, da deputada Janete de Sá, que inclui 
no Calendário Oficial do Estado a EXPOAGRO 
de Guaçuí/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74806&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/74806-155300272610052019-
assinado.pdf#74806  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
33. Parecer n.o 27/2019, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, legalidade,   
juridicidade e aprovação, com emenda 
substitutiva, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, Projeto de Lei n.º 
300/2018, da deputada Janete de Sá, que 
denomina Professora Romilda Batista dos 
Santos “Janinha” a quadra de esportes da 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Ecoporanga, no Município de 
Ecoporanga/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74789&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/74789-155753089407052019-
assinado.pdf#74789 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

34. Parecer n.o 30/2019, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade, legalidade,   
juridicidade e aprovação, com emenda 
modificativa, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
80/2019, do deputado Dary Pagung, que 
declara de utilidade pública estadual a 
Instituição Adventista de Educação e 
Assistência Social Este Brasileira, com sede 
regional no município de Cariacica/ES.  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74804&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74804-164137657807052019-assinado.pdf#74804
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74804&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74804-164137657807052019-assinado.pdf#74804
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74801&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74801-163412875607052019-assinado.pdf#74801
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74801&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74801-163412875607052019-assinado.pdf#74801
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74801&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74801-163412875607052019-assinado.pdf#74801
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74801&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74801-163412875607052019-assinado.pdf#74801
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74786&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74786-154937697707052019-assinado.pdf#74786
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74786&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74786-154937697707052019-assinado.pdf#74786
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74786&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74786-154937697707052019-assinado.pdf#74786
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74786&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74786-154937697707052019-assinado.pdf#74786
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74806&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74806-155300272610052019-assinado.pdf#74806
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74806&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74806-155300272610052019-assinado.pdf#74806
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74806&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74806-155300272610052019-assinado.pdf#74806
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74806&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74806-155300272610052019-assinado.pdf#74806
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74789&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74789-155753089407052019-assinado.pdf#74789
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74789&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74789-155753089407052019-assinado.pdf#74789
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74789&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74789-155753089407052019-assinado.pdf#74789
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74789&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74789-155753089407052019-assinado.pdf#74789
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74791&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/74791-160404527807052019-
assinado.pdf#74791 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
35. Parecer n.o 31/2019, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, legalidade,   
juridicidade e aprovação, com emenda 
modificativa, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 
81/2019, do deputado Dary Pagung, que 
declara de utilidade pública estadual a 
Instituição Adventista de Educação e 
Assistência Social Este Brasileira, com sede 
regional no município de Vitória/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74797&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/74797-162519108807052019-
assinado.pdf#74797 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
 36. Parecer n.o 35/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade,   
juridicidade e aprovação, com emenda 
substitutiva, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, Projeto de Lei nº 210/2019, 
do deputado Carlos Von, que institui no Estado 
o "Dia Estadual do Corretor de Imóveis".  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=74798&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/74798-162713984007052019-
assinado.pdf#74798  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
37. Requerimento n.º 017/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, de 
retirada do Projeto de Lei n.º 336/2019, de sua 
autoria, que institui o sistema de permutas na 
manutenção e conservação de praças, jardins e 
parques urbanos, em troca da exploração 
publicitária por particulares no âmbito do 
Estado e dá outras providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=75492&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRP/75492-
105944029023052019-assinado.pdf#75492 
 

 (Registra presença o senhor 
deputado Luciano Machado) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
38. Requerimento de Informação n.º 

088/2019, do deputado Marcos Garcia, ao 
Secretário de Estado da Educação, sobre a área 
situada na Rua Capitão José Maria, no bairro 
Araçá, município de Linhares, localizada entre a 
Superintendência Regional de Educação e a 
Escola José Caldas Brito (Polivalente II), dentre 
outras matérias correlatas. Oficie-se. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RQI/75409-171130940921052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Oficie-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Requerimento 
de Informação  n.º  089/2019.  

 

39. Requerimento de Informação n.º 
089/2019, do deputado Fabrício Gandini, ao 
Secretário de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social, sobre procedimentos que estão 
sendo implementados pelo DETRAN/ES para o 
cumprimento da Lei nº 8.953, de 18 de maio de 
2016, promulgada pelo município de Vitória, 
com relação a aplicação de provas em 
localidades distintas.  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74791&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74791-160404527807052019-assinado.pdf#74791
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74791&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74791-160404527807052019-assinado.pdf#74791
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74791&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74791-160404527807052019-assinado.pdf#74791
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74791&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74791-160404527807052019-assinado.pdf#74791
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74797&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74797-162519108807052019-assinado.pdf#74797
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74797&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74797-162519108807052019-assinado.pdf#74797
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74797&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74797-162519108807052019-assinado.pdf#74797
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74797&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74797-162519108807052019-assinado.pdf#74797
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74798&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74798-162713984007052019-assinado.pdf#74798
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74798&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74798-162713984007052019-assinado.pdf#74798
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74798&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74798-162713984007052019-assinado.pdf#74798
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74798&arquivo=Arquivo/Documents/PC/74798-162713984007052019-assinado.pdf#74798
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=75492&arquivo=Arquivo/Documents/RRP/75492-105944029023052019-assinado.pdf#75492
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=75492&arquivo=Arquivo/Documents/RRP/75492-105944029023052019-assinado.pdf#75492
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=75492&arquivo=Arquivo/Documents/RRP/75492-105944029023052019-assinado.pdf#75492
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=75492&arquivo=Arquivo/Documents/RRP/75492-105944029023052019-assinado.pdf#75492
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/75409-171130940921052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/75409-171130940921052019-assinado.pdf
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RQI/75486-151136805822052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Oficie-se. 
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 
ordem, senhor presidente!  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem, deputado Vandinho Leite.  
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Como 
vice-líder do PSDB, queria pedir a baixada de 
pauta do Requerimento de Urgência n.º 62, do 
deputado Marcos Mansur...  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Só um minuto.  
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - E 
como autor...  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Requerimento de Urgência n.º 62?  
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Do 
deputado Marcos Mansur, e, como autor, eu 
queria pedir, no item 46... 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Não. Qual o item, por favor?  
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Item 
40.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Item 40, e? 
 

 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - E no 
item 46, como autor, gostaria de pedir também 
a baixada de pauta, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Defiro. Ao arquivo.  

 

                               (Registra presença o senhor 
deputado Pr. Marcos Mansur)  
 

 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Não. 
Ao arquivo não, senhor presidente, porque não 
consigo ver... 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não posso baixar de pauta 
requerimento de urgência. Só posso deferir para 
o arquivo.  

 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Não. 
Mas qual é o argumento regimental para isso?  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não há previsão no regimento para 
baixada de pauta de requerimento de urgência.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu 
discordo, até porque, sendo omisso, e é uma 
prática comum nesta Casa, não vejo esse novo 
formato como um formato já praticado e 
democrático nesta Casa, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok. Já proferi minha decisão, enquanto 
presidente da Mesa Diretora, no requerimento 
de V. Ex.ª.  

 Passamos, então, ao item 41 da pauta.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem!  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem, deputado Lorenzo Pazolini.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Pedir baixada de pauta do 
requerimento de urgência do item 44, de nossa 
autoria.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - 44. Defiro. Ao arquivo.  
Item 41. Luciano Machado.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
              41. Requerimento de Urgência n.º 
063/2019, do deputado Hudson Leal e outros, 
ao Projeto de Lei nº 31/2019, de sua autoria, 
que dispõe sobre a fiscalização das barragens 
no Estado e dá outras providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RU/74671-160138657003052019-
assinado(9583)(9584)(9576)(9577)(9581)(9585)(
9578)(9582)(9580).pdf 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/75486-151136805822052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/75486-151136805822052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74671-160138657003052019-assinado(9583)(9584)(9576)(9577)(9581)(9585)(9578)(9582)(9580).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74671-160138657003052019-assinado(9583)(9584)(9576)(9577)(9581)(9585)(9578)(9582)(9580).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74671-160138657003052019-assinado(9583)(9584)(9576)(9577)(9581)(9585)(9578)(9582)(9580).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74671-160138657003052019-assinado(9583)(9584)(9576)(9577)(9581)(9585)(9578)(9582)(9580).pdf
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -   Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram. Os contrários se 
manifestem. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Pela ordem, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Deputado líder do Governo, com a 
palavra.  

 
  (Registra presença o senhor 
deputado Erick Musso) 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Nós alertamos os deputados que, neste regime 
de urgência, a liderança do Governo encaminha 
pela rejeição do regime de urgência, com 
relação ao item 41. Então, a indicação do 
Governo é pelo voto contra o regime de 
urgência.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Deputado líder do Governo encaminha 
pela votação contrária, pela rejeição.  

 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 
Presidente, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem, deputado prefeito de 
Guarapari.  

 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Solicito 
a baixada de pauta do item 45.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Item 45, ao  arquivo. Deferido.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 
ordem, senhor presidente!  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem, deputado the captain 
Assumção.  
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) -
Também quero fazer baixada de pauta, solicitar 
a V. Ex.ª, dos itens n.os 42, 43, 47, 48, 49, 50 e 
51, por gentileza.  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Todos ao Arquivo-Geral. Deferido o 
pedido.  

Item 41.  
Os deputados que aprovam o 

requerimento se coloquem de pé; os que 
rejeitam, permaneçam sentados. (Pausa) 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, eu considero sentado, que a 
liderança do Governo indica o voto sentado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Sentado? Já teria sido rejeitado, mas 
vamos inverter a pauta.  

Os deputados que votam favorável...  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Estou só mantendo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Foi isso que eu fiz.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Votação nominal, presidente. 
Pela ordem. Vamos proceder à votação 
nominal...  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Já está em processo de votação. No 
próximo, vocês podem pedir votação nominal.  

Os deputados que aprovam...  
Eu já tinha votado e o projeto já tinha 
perdido. A urgência já tinha sido 
rejeitada.  
Os deputados que aprovam a urgência 

permaneçam como estão. Não é isso, o pedido 
de V. Ex.ª? 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Não, presidente. Eu mantive a decisão de V. Ex.ª 
na primeira votação, e o requerimento foi 
rejeitado. Eu só reafirmei a V. Ex.ª que o 
requerimento... Recebi o voto da forma que V. 
Ex. ª orientou.  

É muito fácil contar aqui, eles estão em 
cinco, aqui, e o restante todo é contra. Então, 
não tem sentido.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Estamos em processo de votação.  
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Pela ordem, senhor presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Estamos em votação.  

Os deputados que aprovam o 
requerimento fiquem de pé; os que rejeitam, 
fiquem sentados. (Pausa) 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Então, a orientação é sentado.   
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Sentado. (Pausa) 
Fica rejeitado o requerimento de 
urgência.  
Precisaria de treze para poder aprovar.  
Item 52 da pauta.   
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
52. Requerimento de Urgência n.º 

099/2019, do deputado Marcelo Santos, Líder 
do Bloco Parlamentar, ao Projeto de Lei n.º 
367/2019, que revoga o parágrafo único do art. 
9º da Lei n.º 10.577, de 15 de setembro de 
2016, que dispõe sobre a adoção de medidas 
para a continuação de obras paralisadas, 
autoriza a contratação de determinados 
serviços, altera a Lei nº 9.090, de 23 de 
dezembro de 2008, e dá outras providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RU/75554-091126804327052019-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.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
53. Requerimento de Urgência n.º 

100/2019, do deputado Marcelo Santos, Líder 
do Bloco Parlamentar, ao Projeto de Lei n.º 
266/2019, que institui o Selo de Transparência 
destinado a reconhecer e a estimular projetos, 
programas e práticas que efetivem a 
transparência em órgãos e entidades da 
Administração Pública Direta e Indireta do 
Estado e de seus Municípios.  

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RU/75553-090921429027052019-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.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
54. Indicação n.º 1097/2019, deputado 

Erick Musso, ao Governador do Estado, para 
reforma e ampliação da EEEFM Misael Pinto 
Neto, localizada na sede do município de 
Aracruz/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75405-163614108021052019-assinado.pdf  
 
 

55. Indicação n.º 1098/2019, deputado 
Erick Musso, ao Governador do Estado, para 
ampliação da rota do Sistema Transcol até a 
sede do município de Fundão/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75406-163800077021052019-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. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Sou 
contra. Presidente, eu queria registrar o meu 
voto contra também nos itens 52 e 53. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Fica registrado o voto contrário, não 
contabilizado, porque já passamos do processo 
de votação. 
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 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Obrigado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Mas a Mesa acolhe com muito carinho 
esta manifestação de V. Ex.ª extemporânea. 
 Item 56. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

56. Indicação n.º 1099/2019,  deputado 
Alexandre Xambinho, ao Governador do 
Estado, para construção de uma nova escola no 
bairro Praia de Carapebus, município da 
Serra/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75418-093940308122052019-assinado.pdf  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

57. Indicação n.º 1100/2019, deputado 
Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 
para instalação de torre de telefonia móvel e 
internet, no município de Jerônimo 
Monteiro/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75428-110633179222052019-assinado.pdf 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

58. Indicação n.º 1101/2019, deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 

para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Cobilândia, 
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/75440-121238109922052019-assinado.pdf  
 

59. Indicação n.º 1102/2019,  deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Rio Marinho, 
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/75441-121411438222052019-assinado.pdf  
 

60. Indicação n.º 1103/2019,  deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para  reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Jardim 
Marilândia, 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/75442-121540329122052019-assinado.pdf  
 

61.Indicação n.º 1104/2019,  deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Alvorada, 
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/75444-121723751222052019-assinado.pdf  
 

62. Indicação n.º 1105/2019,  deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Sotelândia, 
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/75445-121906923322052019-assinado.pdf  
 

63. Indicação nº 1106/2019, deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Nova 
América, município de Vila Velha/ES.  
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75446-122105251622052019-assinado.pdf  
 

64. Indicação n.º 1107/2019, deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Jardim do 
Vale, 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/75447-122439267722052019-assinado.pdf  
 

65. Indicação n.º 1108/2019, deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Vale 
Encantado, 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/75448-122623361722052019-assinado.pdf  
 

66. Indicação n.º 1109/2019, deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Santa Clara, 
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/75450-123013174822052019-assinado.pdf  
 

67. Indicação n.º 1110/2019, deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro 
Bandeirantes, 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/75451-123124299922052019-assinado.pdf  
 

68. Indicação n.º 1111/2019,  deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Bela Aurora, 
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/75452-123419066022052019-assinado.pdf  
 

69. Indicação n.º 1112/2019, deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Vista Mar, 
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/75453-123503112922052019-assinado.pdf  
 

70. Indicação n.º 1113/2019, deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Jardim 
Botânico, 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/75454-123644753822052019-assinado.pdf  
 

71. Indicação n.º 1114/2019,  deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Jardim 
América, 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/75455-123754144522052019-assinado.pdf  
 

72. Indicação n.º 1115/2019, deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Castelo 
Branco, 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/75456-123935472922052019-assinado.pdf  
 

73. Indicação n.º 1116/2019, deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Bela Vista, 
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/75457-124051848122052019-assinado.pdf  
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74. Indicação n.º 1117/2019, deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Campo Belo, 
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/75458-124251598322052019-assinado.pdf  
 

75. Indicação n.º 1118/2019, deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Alzira 
Ramos, 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/75459-124349442222052019-assinado.pdf  
 

76. Indicação n.º 1119/2019, deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Jardim de 
Alah, 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/75460-124601145722052019-assinado.pdf  
 
 

77. Indicação n.º 1120/2019, deputado 
Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 
para reforçar o policiamento ostensivo pela 
Polícia Militar do Estado no bairro Vila Isabel, 
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/75461-124707270822052019-assinado.pdf  
 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Do deputado Euclério Sampaio. 
 Em discussão o monopólio do deputado 
Euclério Sampaio no Expediente. (Pausa)  
 Os deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 
 Aprovadas. 
 Item 78. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   

78. Indicação n.º 1121/2019, deputado 
Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 
retomada das obras de reforma do Serviço 
Médico Legal, do 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/75465-134843622822052019-assinado.pdf  
 

79. Indicação n.º 1122/2019, deputado 
Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 
drenagem e pavimentação asfáltica da segunda 
etapa da estrada Montanha x São 
Cristóvão/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75466-135123810722052019-assinado.pdf  
 

80. Indicação n.º 1123/2019, deputado 
Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 
pavimentação asfáltica da estrada que liga o 
distrito de Vinhático, no município de 
Montanha, ao distrito de Floresta do Sul, 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/75467-135409529822052019-assinado.pdf  
 

81. Indicação n.º 1124/2019, deputado 
Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 
celebração de convênio com o município de 
Montanha para reforma do Mercado 
Municipal.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75469-140048686922052019-assinado.pdf  
 

82. Indicação n.º 1125/2019, deputado 
Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 
aquisição de 01 (uma) patrol para o município 
de Montanha/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75470-140442593722052019-assinado.pdf 

  
83. Indicação n.º 1126/2019, deputado 

Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 
instalação de Torre de Telefonia Móvel e 
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Internet 3G na Comunidade Dalmásios, 
município de Ponto Belo/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75472-140625843922052019-assinado.pdf  
 

84. Indicação n.º 1127/2019, deputado 
Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 
urbanização da barragem “Tutu Reuter”, no 
município de Montanha/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75473-140804766022052019-assinado.pdf  
 

85. Indicação n.º 1128/2019, deputado 
Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 
verificação de eventual descarte inadequado 
de esgoto em área de construção da barragem 
“Tutu Reuter”, no município de Montanha/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75475-141100391422052019-assinado.pdf  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 
 Aprovadas todas as indicações do 
deputado Marcos Garcia. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

86. Indicação n.º 1129/2019, deputado 
Luciano Machado, ao Governador do Estado, 
para construção de um auditório para reuniões 
e eventos, na Escola “Oscar de Almeida Gama”, 
no distrito de Araraí,  no município de 
Alegre/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75471-140614953322052019-assinado.pdf  

 
87. Indicação n.º 1130/2019, deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, 
para construção de uma rampa de acesso ao 

segundo piso da Escola “Oscar de Almeida 
Gama”, no distrito de Araraí, no município de 
Alegre/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75474-140816859822052019-assinado.pdf  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 
 Aprovadas as indicações do deputado 
Luciano Machado. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

88. Indicação n.º 1131/2019, deputado 
Carlos Von, ao Governador do Estado, para 
reforço do policiamento ostensivo da PMES no 
Bairro Adalberto Simão Nader, 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/75484-151037993222052019-assinado.pdf  
 

89. Indicação n.º 1132/2019, deputado 
Carlos Von, ao Governador do Estado, para 
reforço do policiamento ostensivo da PMES no 
Bairro Coroado, 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/75485-151135415222052019-assinado.pdf  
 

90. Indicação n.º 1133/2019, deputado 
Carlos Von, ao Governador do Estado, para 
reforço do policiamento ostensivo da PMES no 
Bairro Jabaraí, 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/75487-151230821622052019-assinado.pdf  
 

91. Indicação n.º 1134/2019, deputado 
Carlos Von, ao Governador do Estado, para 
reforço do policiamento ostensivo da PMES no 
Bairro Juscelino Kubitschek,  no município de 
Guarapari/ES.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75472-140625843922052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75472-140625843922052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75473-140804766022052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75473-140804766022052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75475-141100391422052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75475-141100391422052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75471-140614953322052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75471-140614953322052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75474-140816859822052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75474-140816859822052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75484-151037993222052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75484-151037993222052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75485-151135415222052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75485-151135415222052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75487-151230821622052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75487-151230821622052019-assinado.pdf


Vitória-ES, terça-feira, 04 de junho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 171 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75488-151306602922052019-assinado.pdf  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão as indicações do prefeito 
de Guarapari, Carlos Von. (Pausa)  
 Os deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 
 Aprovadas. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

92. Indicação n.º 1135/2019, da 
deputada Janete de Sá, ao Governador do 
Estado, para construção de quadra 
poliesportiva em Mambrini, Distrito de 
Jacupemba, no município de Aracruz/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75490-175946250322052019-assinado.pdf  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

93. Indicação n.º 1136/2019, deputado 
Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 
para instalação de sistemas de energia 
renovável, ecologicamente corretos, 
englobando o desenvolvimento tecnológico e a 
produção de energia solar fotovoltaica, 
fototérmica, eólica, de biomassa e por meio da 
cogeração para autoconsumo das repartições 
públicas estaduais.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75495-102557983724052019-assinado.pdf  

 
94. Indicação n.º 1137/2019, deputado 

Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para instalados o sistema de monitoramento 
eletrônico de veículos em toda a Grande 
Vitória até o final de 2019 e até 2020 seja 
ampliado para todo o Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75496-102648749424052019-assinado.pdf  
 

95. Indicação n.º 1138/2019, deputado 
Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 
para instalação de ar condicionado em todas as 
linhas de ônibus de transporte público 
intermunicipal, no Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75497-102724812024052019-assinado.pdf  
 

96. Indicação n.º 1139/2019, deputado 
Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 
para disponibilizar aplicativo de controle de 
frotas ao usuário, contendo os trajetos em 
tempo real, número de veículos disponíveis, 
veículos danificados, nome dos motoristas, 
itinerário e horário dos ônibus de transporte 
público do sistema TRANSCOL.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75499-102847234024052019-assinado.pdf  
 

97. Indicação n.º 1140/2019, deputado 
Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 
para instalação de lombadas na entrada e saída 
da curva conhecida como “curva da morte” 
localizada na Rodovia ES-010, entre os 
quilômetros 21 a 23 em Nova Almeida, no 
município de Serra/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75500-103858313524052019-assinado.pdf  
 

98. Indicação n.º 1141/2019, deputado 
Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 
para instalação de ar condicionado em todas as 
linhas de ônibus de transporte público 
pertencente ao sistema TRANSCOL, no Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75503-104342501724052019-assinado.pdf  
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99. Indicação n.º 1142/2019, deputado 
Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 
para institucionalização e ampliação do Projeto 
Social Banda Júnior da PM-ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75505-112947289124052019-assinado.pdf  
 
  (Registra presença o senhor 
deputado Renzo Vasconcelos) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Encerrada a discussão. 

Em votação as indicações do deputado 
Capitão Assumção. 
 Os deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa) 
 Informo ao Capitão Assumção que as 
suas matérias foram aprovadas por 
unanimidade. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

100. Indicação n.º 1143/2019, deputado 
Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, 
para manutenção e desobstrução da galeria 
pluvial localizada no trecho entre a ponte do 
Rio Sahy e o estaleiro Jurong, na Rodovia ES 
010, bem como a construção de caixas secas no 
Bairro Santa Marta, no município de 
Aracruz/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75509-135002354924052019-assinado.pdf 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

101. Indicação n.º 1144/2019, deputado 
Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 
reconstrução da Escola de Ensino Fundamental 

e Médio José de Caldas Brito (Polivalente II), no 
bairro Araçá, 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/75512-143828002024052019-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 o 
requerimento do deputado Marcos Garcia 
permaneçam como se encontram. (Pausa) 
 Aprovado por unanimidade, deputado. 
 Passamos, então, agora, à fase da Ordem 
do Dia, tendo em vista o pedido do deputado 
Sergio Majeski, que fez alteração no Expediente. 
 Discussão especial no item 1 da pauta, 
no item 2, no item 3, no item 4, no item 5, no 
item 6, 7, 8, 9 e 10, em 3.ª sessão. 
 

 (Discussão especial, em 3.ª 
sessão, da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 07/2019; 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 12/2019; 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
206/2019; Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 220/2019; Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 226/2019; Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 241/2019; Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de 
Resolução n.º 09/2019; 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Resolução 
n.º 24/2019; Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de 
Resolução n.º 27/2019 e 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Resolução 
n.º 28/2019) 

 

 Em discussão. (Pausa) 
Não havendo deputado inscrito, todas as 

matérias seguem para as comissões. 
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Terminada a fase da Ordem do Dia, 
passamos, então, à fase das Comunicações. 
 Com a palavra o deputado Euclério de 
Azevedo Sampaio Junior. 
   

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, pela ordem!  
 Enquanto o deputado Euclério Sampaio 
se encaminha para a tribuna, eu queria 
requerer, logo após a fala do deputado, um 
minuto de silêncio pelo falecimento da senhora 
Eli Valério de Carvalho, ocorrido na quarta-feira 
passada, naturalmente dia 22 de maio. 
 Registro a nossa profunda consternação 
ao ocorrido em nome das suas filhas, Adele e 
Gisele. 
 Muito obrigado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Vou quebrar o acordo que nós fizemos 
no Colégio de Líderes, deputado, e vou atender 
ao pedido de V. Ex.ª, uma vez que nós 
aceleramos toda a pauta de votação.  

Vamos fazer, neste momento, 
atendendo ao pedido do deputado Hércules 
Silveira, o minuto de silêncio da senhora Eli. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Também, presidente, deputado Marcelo Santos, 
pediria para incluir, neste um minuto de 
silêncio, uma menção a um jovem de trinta e 
cinco anos falecido ontem em um acidente de 
moto, em Guaçuí, Marcos Alves de Paula. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Um minuto de silêncio para a senhora 
Eli e para o senhor Marcos de Paula. (Pausa) 
 

  (A Casa presta a homenagem) 
  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Muito obrigado! 

Com a palavra o deputado Euclério de 
Azevedo Sampaio Junior. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Senhor presidente, senhores 
deputados, senhoras deputadas, servidores da 
Casa, profissionais de imprensa, todos que nos 
assistem, uma boa tarde.  

Quero falar um pouquinho, senhor 
presidente, de uma decisão, senhores 

deputados, que se não fosse cômica e hilariante, 
deputado Rafael e deputado Xambinho, V. Ex.ª 
que foi vereador, digo até criminosa, do 
município de Itapemirim. Pasmem! Lá é o 
município que todo mundo quer tomar de 
assalto. Lá, hoje, tem um prefeito que foi eleito 
vice-prefeito e assumiu com afastamento do 
prefeito, deputado Mameri. E tem feito um 
excelente trabalho. E todo mundo quer tomar o 
município de assalto; a oposição. 

Mas um grupo organizado, vou nem falar 
de criminosos organizados, não, um grupo de 
seis vereadores armou uma CPI, deputado 
Mansur, V. Ex.ª que conhece bem a região, 
armaram para afastar o prefeito, numa CPI 
fajuta. A Justiça suspendeu a CPI e uma semana 
antes, a semana anterior à semana passada, 
eles foram monitorados, armando para afastar o 
prefeito.  

E pasmem os senhores, na sexta-feira, 
numa fraude legislativa, eles não conseguiram 
afastar o prefeito através do Ministério Público, 
através da Justiça, fizeram uma fraude 
legislativa, coisa nunca vista antes, num 
parlamento, seja municipal, estadual ou federal. 
Em uma questão de ordem baixaram um 
decreto afastando o prefeito e empossando o 
presidente da Câmara, um vereador chamado 
Mariel, até apelidado de Mariel Paraguaçu, 
remontando àquela novela de Odorico 
Paraguaçu, que era o dono da cidade. Mas só 
que chama a atenção e é grave, deputado 
Xambinho, V. Ex.ª que é da Serra, é que é uma 
organização criminosa tentando tomar de 
assalto, à força, uma cidade, deputado José 
Esmeraldo, com figuras de um passado recente 
do nosso estado. É só olhar o termo de posse, 
quem assina o termo de posse. Isso é muito 
grave. Quem deveria dar orientação séria a esse 
grupo de vereadores, assina, numa maracutaia, 
deputado Mansur, e V. Ex.ª conhece, uma 
verdadeira aberração. Aí, sim, a Câmara tem 
homens e mulheres de bem lá. Mas tem um 
grupo que tem que sair de lá algemado. 
 

O Sr. Alexandre Xambinho - (REDE) - Um 
aparte, nobre deputado. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Concedo, deputado Xambinho. 
 

O Sr. Alexandre Xambinho - (REDE) - 
Quero, primeiramente, parabenizar pela sua 



174 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 04 de junho de 2019 

coragem, por enfrentar essa quadrilha. Essa 
quadrilha que não quer só tomar o município de 
Itapemirim não, quer tomar outros municípios 
do Estado e é a mesma quadrilha que está 
agindo na cidade da Serra, querendo tomar a 
prefeitura do nosso prefeito Audifax.  

Parabéns pela sua atitude. Tenho certeza 
que a Justiça capixaba está fazendo justiça e não 
vai deixar essa quadrilha tomar os nossos 
municípios. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Obrigado, deputado Xambinho pelo 
aparte. 

 
O Sr. Pr. Marcos Mansur - (PSDB) - 

Deputado Euclério Sampaio. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Um aparte, deputado Mansur. 
 

O Sr. Pr. Marcos Mansur - (PSDB) - Nós 
estamos juntos nesta mesma empreitada e 
acaba de chegar para nós que a Justiça acaba de 
retornar, como V. Ex.ª está colocando aí, com o 
nosso prefeito Thiago, mostrando toda a 
irregularidade daquela sessão criminosa.  

Agora, o que nós precisamos cobrar 
desta Casa aqui, do TJ, que eles realmente 
apurem com bastante cuidado e com bastante 
força os agentes criminosos que estão agindo 
dentro daquela Câmara dos Vereadores ali de 
Itapemirim. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Agradeço o aparte de V. Ex.ª, 
deputado Mansur, mas o que é pior é quem está 
por trás dessa quadrilha de vereadores, quem 
está financiando, deputado Gandini, quem está 
financiando; o braço financeiro e o braço 
armado dessa quadrilha de Itapemirim, porque 
de Itapemirim se estende para outros 
municípios. Com isso não podemos compactuar, 
porque eles têm uma indústria de denúncias 
falsas para prejudicar autoridades.  

Quero aqui, não posso deixar, deputado 
Gandini, antes de dar o aparte a V. Ex.ª, é 
parabenizar a Justiça e o Ministério Público 
Estadual, porque o prefeito não foi nem 
reconduzido, a Justiça manteve ele no cargo 
dele, que ele não foi afastado. 
 Concedendo um aparte ao deputado 
Gandini, eu quero parabenizá-lo pela vitória 

esmagadora que V. Ex.ª obteve no bairro de 
Jardim Camburi, deputado Gandini. 
 
 O Sr. Gandini - (CIDADANIA) - Obrigado, 
deputado Euclério Sampaio! Só corroborar com 
V. Ex.ª a importância de a gente respeitar o 
devido processo legal. A câmara abriu o 
processo e afastou de pronto, sem nenhum 
processo investigatório, sem nada. É algo que é 
temerário para qualquer parlamento. 
 Infelizmente, um procedimento 
totalmente ilegal, que foi corrigido pela Justiça 
imediatamente. Então, parabenizar a fala 
porque a gente precisa ter o cuidado, as pessoas 
são eleitas, tem que respeitar o voto das 
pessoas. As pessoas são eleitas, participam do 
processo eleitoral e aí a câmara, simplesmente, 
sem fazer nenhuma audiência, nem discutir o 
assunto, afasta um prefeito. 
 É muito triste a gente ver isso ainda, 
nessa época, acontecendo no nosso estado. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Mas lá foi pior, deputado Gandini. Lá 
a Justiça suspendeu a CPI e tem gravação dos 
vereadores combinando como eles iam fazer 
para suspender o prefeito. Lá rola é a verdinha. 
 Já vou encerrar, senhor presidente, só 
mais um minuto nesse restinho de tempo. 

Deputado Rafael Favatto. 
 
 O Sr. Dr. Rafael Favatto - (PATRIOTA) - 
Deputado Euclério, queria fazer um aparte, 
parabenizar pela fala; dizer que a Justiça tem 
que ficar atenta que isso não está acontecendo 
somente no município de Itapemirim; tem mais 
municípios no estado que estão discutindo essa 
possibilidade, também erroneamente. 
 Nós temos aqui no município da Grande 
Vitória um tumulto também causado em alguns 
municípios e outros municípios do estado. Então 
a gente tem, como o deputado Fabrício Gandini 
falou, que seguir os regimentos, dar ampla 
defesa a todos os envolvidos, o que não foi 
respeitado no município de Itapemirim e a 
Justiça agiu de maneira adequada e célere para 
que aquele município não sofra ainda mais com 
essa instabilidade política naquele local. 

 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Obrigado, deputado Rafael! E 
encerrando, eu quero deixar um recado aqui, 
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que esta Casa não vai se calar e não vai deixar 
retornar o que já houve no passado, que 
retorne a acontecer no presente. Então o 
exemplo disso é que a Justiça agiu a tempo e a 
modo e não permitiu que o crime tomasse 
conta de Itapemirim. 
 Obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Com a palavra o deputado 
Engenheiro José Esmeraldo. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Senhor presidente, senhores deputados 
e deputadas, aqueles que nos assistem através 
da TV Assembleia, TV Educativa, volto a esta 
tribuna, como tenho feito em algumas semanas, 
para, desta tribuna, fazer uma fala solicitando 
que cumpra-se, o MDB de Vitória cumpra a 
decisão do juiz. 

O juiz determinou que fosse publicado o 
edital para eleição do diretório municipal do 
MDB. A deputada Luzia assinou a decisão do 
oficial de Justiça e até agora não cumpriram 
nada. Hoje já faz cinco dias, já tem multa de 
cinco mil reais. 

Ou seja, o Chico Donato, que foi 
afastado, que é ficha suja, a Luzia - que é aquela 
que recebeu seiscentos mil reais do partido em 
detrimento das demais, que receberam 
somente vinte, trinta mil - assinou, no Asilo dos 
Velhos, a determinação do senhor juiz quando o 
oficial de Justiça descobriu essa senhora lá no 
Asilo dos Velhos. 

Então eu, desde criança, ouço falar que a 
decisão da Justiça você cumpre, você não 
discute; e eles não estão cumprindo a decisão 
da Justiça. É o segundo juiz que determina que 
seja feita a eleição para o Diretório Municipal de 
Vitória e até agora nada, até agora nada. Cada 
dia que passa a multa é de mil reais. Eu não 
consigo entender como pode o Diretório que 
deveria ter gente respeitável, pessoas corretas, 
honestas, desrespeita a decisão do juiz. Esse 
pessoal pode ser até preso. Pode ser até preso. 
Por quê? Porque estão desrespeitando.  
 O juiz manda fazer, determina que seja 
publicado o edital, e eles nem estão aí. Eu não 
sei o que esse povo pensa. Estão com medo de 
disputar a eleição com o deputado José 
Esmeraldo? Vocês não queriam, 
estapafurdiamente, no dia 4 de maio, onde 

tinha um feriado e um sábado, colocar o edital 
lá no meio de milhares de anúncios para que 
nós não víssemos? E vimos.  

E a Justiça deu ganho de causa, 
suspendeu a eleição, tirou o Chico Donato, ele 
não pode participar. E nós estamos aguardando 
que haja eleição. Nós queremos 
democraticamente disputar a eleição. Vocês 
estão com medo? Estão com medo de disputar a 
eleição com o deputado José Esmeraldo? Seus 
frouxos. Vou ter que chamar vocês de frouxos. 
Vocês queriam pegar a gente de calças na mão, 
mas não pegam não, porque a escola que vocês 
entraram, só mesmo os analfabetos que 
entram.  
 E quero aqui também dar um anúncio: 
aqueles duzentos e dois filiados por essa turma, 
totalmente fora da lei. Filiaram duzentos e dois 
membros para o Diretório Municipal, fora da lei, 
porque tem que ter prazo de cinco meses e isso 
não foi feito. Nós já demos entrada no 
Ministério Público. Quem vier votar dos 
duzentos e dois, é bom que um passe para o 
outro, quem vier votar na eleição do Diretório 
Municipal de Vitória vai ser penalizado. Vai ser 
penalizado. Depois não diga que eu não avisei.  

E quero saudar aqui o nosso futuro 
presidente do regional, ex-deputado Marcelino 
Fraga, nós já tivemos várias vitórias e daqui para 
frente é só vitória.  
  
 O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Com a palavra o deputado 
Sergio Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos à Mesa, aos colegas presentes no 
plenário, àqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia, aos funcionários da Casa e aos que 
nos visitam hoje nas galerias. 
 Eu, independente de quem seja Governo 
ou não, se é do meu partido, se é de direita, se é 
de esquerda, se é de centro, se não é de lugar 
nenhum, eu vou defender incondicionalmente a 
educação, sempre. Sempre. Porque não é 
achismo, não é falar por falar, não é 
corporativismo, a educação é o grande caminho 
para a evolução de qualquer nação 
verdadeiramente preocupada com o futuro.  

Vivemos ainda numa democracia, e as 
pessoas têm direito a pleitear, a defender, a 
protestar, apoiar o que bem entenderem. Isso é 
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da democracia, independente de ideologias. O 
que não dá é para incentivar a demonização da 
educação. A educação no Brasil tem muitas 

falhas, todos nós sabemos disso. A educação 
está muito longe, no Brasil, de você poder 
chamar de pelo menos, razoável, mas se o 
país não está pior do que está, é graças a essa 
educação que existe seja da educação básica, 
seja do ensino superior, com todas as falhas 
que têm. 
 Não é possível que alguém vá e queira 
desqualificar qualquer luta em prol da 
melhoria da educação. Nós, no ano que vem - 
e as pessoas não entendem como funciona o 
financiamento; aliás, não entendem nem 
como funciona o sistema educacional 
brasileiro, quanto mais entender como se dá o 
financiamento da educação.  
 Eu disse, na semana passada, e repito: 
não dá para abrir uma falsa dicotomia, uma 
falsa disputa entre o que é investido no ensino 
superior e o que é investido na educação básica. 
São coisas diferentes e ambas precisam ampliar 
os investimentos e não cortar investimentos. Na 
educação não há mais o que se cortar. 
 No ano que vem vence o Fundeb. O 
Fundeb é o principal fundo para o 
financiamento da educação básica no Brasil. Foi 
criado ainda no Governo Fernando Henrique, 
com o nome de Fundef, naquela ocasião, 
porque era destinado apenas ao ensino 
fundamental; depois, no Governo Lula, foi 
aperfeiçoado e passou a se chamar Fundeb, 
porque passa a abarcar toda a educação básica.  

E foi um avanço imenso, só que termina 
no ano que vem e o Congresso Nacional, os 
governos estaduais e o Governo Federal 
deveriam estar debruçados sobre esse tema de 
como faremos, a partir de 2020, para garantir o 
principal fundo da educação básica no Brasil. 
 Ao mesmo tempo, o Plano Nacional de 
Educação, ora em vigor, e os planos estaduais 
falam sobre o CAQ, que é o Custo Aluno-
Qualidade, que seria uma nova modalidade de 
financiamento da educação brasileira e que faria 
todo sentido, porque não faz muito sentido a 
gente ficar falando em quatro por cento, cinco 
por cento, dez por cento do PIB para investir na 
educação com um universo de alunos que nós 
temos e como esse dinheiro, às vezes, se dilui 
antes de chegar à sala de aula. 

 Então, nenhum estado brasileiro está 
discutindo seriamente o CAQ e nem o Governo 
Federal muito menos. É como se o Plano 
Nacional e os planos estaduais aprovados pelas 
casas legislativas e pelo Congresso Nacional não 
fizessem o menor sentido ou fossem apenas 
uma carta de intenção. 
 É um momento complicado esse que nós 
vivemos, mas é necessário que as pessoas 
estudem, pesquisem e se profundem nos temas 
que elas acham que estão capacitadas para 
defender ou para debater. Debater ou defender 
em cima de achismos, em cima de falácias e, 
muitas vezes, das chamadas fake news, só 
enterra o país mais do que ele já está. 
 Muito obrigado, presidente!  
 

O SR. PRESIDENTE − (LUCIANO 
MACHADO − PV) - Com a palavra o deputado 
Vandinho Leite. 

Deputado Vandinho Leite está presente 
e não está contando o tempo ainda. 

 
O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) - 

Senhor presidente, senhores deputados, público 
que nos assiste através da TV Assembleia e 
também nas galerias, subindo à tribuna, nesta 
tarde, para falar sobre um problema que acaba 
sendo um problema do Espírito Santo, até 
porque a BR-101 é imprescindível para o 
deslocamento das pessoas, transporte de 
cargas, ou seja, tanto a parte das pessoas 
quanto a economia como um todo passam pela 
BR-101, a economia do nosso Espírito Santo. 

Mas hoje eu quero mostrar e pedir para 
passar um vídeo neste momento, um problema 
na BR-101, um problema recorrente que além 
de trazer todos os problemas que eu acabei de 
falar, do ir e vir das pessoas, do transporte de 
cargas, entre outros problemas, tem também 
uma comunidade. Na verdade, um beco na 
Serra, que tem sofrido muito com os 
alagamentos. 

Gostaria de pedir para passar o vídeo. . 
 

(O deputado se pronuncia 
enquanto o vídeo é exibido) 
 
Esse local, deputada Iriny Lopes, quando 

acontece um alagamento na BR-101, ali próximo 
à Composé - quem conhece a BR-101 e o 
município da Serra - esse local alaga de tal 
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forma que as pessoas desse beco ficam 
totalmente ilhadas. Isso acontece há muito 
tempo.  

Quem viu, recentemente, no dia 18, ali 
as casas das pessoas, naquele sábado, em que 
caiu, realmente, muita água, foi uma chuva 
muito forte, olhe o que aconteceu! Nós fizemos 
questão de mostrar como é que a BR-101 ficou: 
neste momento, as casas totalmente alagadas. 

O que me chama a atenção é essa 
empresa hoje, que ao longo desse tempo teve 
um reajuste de quarenta e dois por cento no 
preço das tarifas, e a duplicação segue 
atrasadíssima, deputado Xambinho, nosso 
querido colega deputado do município da Serra: 
dos cento e noventa e três quilômetros que já 
deveriam ter sido duplicados, essa empresa 
entregou apenas vinte quilômetros e ainda vai 
receber a obra do Contorno de graça. Já falei 
isso aqui!  

 
O Sr. Alexandre Xambinho - (REDE) - Um 

aparte, nobre deputado! 
 
 (Registra presença o senhor 

deputado Theodorico Ferraço) 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - O 

Governo Federal vai pagar o Contorno e esse 
pedaço da BR-101 que alaga sempre, ela vai 
jogar esse pepino para a Prefeitura Municipal da 
Serra e não resolve! É brincadeira? Olhem como 
fica a vida dos munícipes lá Na cidade da Serra!  

Concedo um aparte ao deputado do 
município da Serra, deputado Xambinho. 

 
O Sr. Alexandre Xambinho - (REDE) - 

Obrigado, nobre deputado Vandinho.  
Esse problema do Beco Seis, na entrada 

de José de Anchieta, como V. Ex.ª falou, é um 
problema antigo. Toda chuva que acontece na 
cidade da Serra, os moradores dali, o senhor 
Geraldo, a turma toda do Beco Seis sofre com 
alagamento.  

Quando eu ainda era vereador na cidade 
da Serra, eu me lembro de requerimentos, 
reuniões com a Eco101 e sempre a mesma 
promessa de fazer melhorias na drenagem da 
BR-101, principalmente naquele trecho que 
corta a Serra.  

Nós temos problema também ali em 
frente ao Epa Supermercado, na entrada de José 

de Anchieta, na frente do Beco Seis e nunca foi 
resolvido.  

Como você falou, nós estamos 
debatendo na Comissão Especial de Fiscalização 
do Contrato da Eco101. É uma vergonha o que 
essa concessionária faz com o Estado do Espírito 
Santo.  

A gente pode destacar esse trecho na 
cidade da Serra, especialmente por conta dessa 
nova obra, esse sonho que é o Contorno do 
Mestre Álvaro para a cidade da Serra, que até 
que enfim saiu do papel. O governo do 
presidente Bolsonaro botou em prática, a obra 
saiu, está acontecendo na nossa cidade. 

Mas como vai ser o depois, quando essa 
obra for entregue? Os problemas da BR-101 vão 
ficar nas costas da Prefeitura da Serra ou a 
Eco101 vai assumir esse problema e resolver 
esse problema da drenagem na BR-101 no 
trecho que corta a cidade da Serra? 

Muito obrigado, deputado. 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - É isso, 

deputado Xambinho. É impressionante! Na 
verdade, agora, do jeito que estão indo as 
coisas, essa obra do Contorno do Mestre Álvaro 
vai ser feita e, infelizmente, vai ser entregue de 
mão beijada para a concessionária e a 
concessionária não vai resolver.  

Nós vamos cobrar, vamos fazer uma 
reunião na Eco101. Gostaria, inclusive, de 
chamar o deputado Xambinho, para que a gente 
possa cobrar. É uma vergonha o que acontece 
na cidade da Serra nesse trecho da Eco101, que 
prejudica a população como um todo, porque 
fica intransitável, os carros não passam, mas 
também prejudicando ali moradores que ficam 
com as suas casa alagadas por conta de 
irresponsabilidade dessa empresa. 

Obrigado, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Ok, deputado Vandinho.  
Com a palavra o deputado Doutor Rafael 

Favatto. 
  
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Boa tarde, senhoras e senhores 
deputados, deputada Iriny, deputado que 
preside: Luciano Machado!  

Hoje eu tenho dois assuntos aqui. Um de 
cunho pessoal: dizer que hoje eu estou 
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completando vinte e quatro anos de casado, 
deputada Iriny. Então, eu quero mandar 
parabéns à minha esposa Diana, que está nos 
assistindo. Dizer que eu a amo muito. São vinte 
e quatro anos já de união. Eu casei no dia 27 de 
maio, às 18h. Então, daqui a pouquinho, às 18h, 
completando aí os vinte e quatro anos de 
casado. Ano que vem, já vinte e cinco anos. 
Quando eu casei, eu falei: Nossa! Vai demorar 
muito tempo para completar vinte e cinco anos. 
Mas passa muito rápido, é um tempo muito 
breve, ainda mais com a pessoa que você ama 
porque os anos passam e a gente nem vê.  

Hoje eu quero tratar de um assunto aqui: 
dois meses atrás, no dia 18 de março, eu falei 
aqui no plenário desta Casa sobre transformar o 
presídio da Glória, que estava fechado, em 
regime semiaberto e foi colocado, novamente, 
para o Governo do Estado, como uma opção de 
resolver o problema carcerário do nosso estado. 
Mas na realidade alertei o Governo de que 
estaria criando novamente um problema para o 
município de Vila Velha, visto que a unidade da 
Glória não comporta mais presos, nem os 
regimes semiabertos.  

Ontem, no período da manhã, foi ali a 
primeira rebelião, dois meses depois do alerta. 
Não deve ter nem trinta dias, deputada Iriny, 
que foram colocados todos os presos lá. Tem 
quase seiscentos presos, numa cadeia que 
comporta trezentos. Então, em uma cadeia que 
comporta trezentos presos, colocaram 
seiscentos presos. Palavras do subsecretário, 
hoje, no jornal, de manhã cedo.  

Ontem, cento e cinquenta famílias 
estavam ali dentro e houve relatos de que 

alguém, algum carcereiro jogou spray de 
pimenta em um preso e dali começou a 
rebelião. Foi o relatado.  

Estão apurando os fatos, deputado 
Euclério. Na comissão nós já discutimos o 
assunto hoje e ainda estão apurando os fatos. 
Ainda não sabemos o que causou realmente a 
rebelião.  

Mas o Governo conseguiu colocar 
novamente, como eu havia falado aqui, Vila 
Velha na mídia. Visto que aquele presídio, até o 
ano de 2010, era responsável por quase que 
toda semana Vila Velha estar na mídia nacional. 
Eram inúmeras as rebeliões com mortes de 
presos, com mortes de carcereiros, com mortes 
de familiares.  

Ontem, o saldo foi o seguinte: houve 
relatos de disparos de arma de fogo lá dentro e 
trinta e três pessoas tiveram ferimentos leves, 
três foram levados para atendimento em 
hospital e o restante atendimento na própria 
unidade. Então, ontem, foram trinta e três 
pessoas com ferimentos, três foram levados 
para atendimento em hospitais e o restante 
atendimento na própria unidade e também 
houve relatos de arma de fogo.  

A reportagem do jornal até gostaria que 
passasse aí. Vocês vão ver até os familiares com 
as balas de borracha que os atingiram.  
 

 (É exibido o vídeo)  
 

Olha o ferimento do tiro de borracha nos 
familiares! 
 

 (É exibido o vídeo)  
 

  O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente! Vou querer garantido o meu 
tempo de falar. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Queria que me garantisse, senhor 
Luciano, esse tempo que está faltando aí, para 
passar... 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Queria, deputado Rafael, que 
V. Ex.ª encerrasse o mais rápido possível.  

Nós vamos fazer uma tolerância de pelo 
menos uns dois minutos, para que tanto o 
orador deputado Pazolini quanto o deputado 
Enivaldo possam falar. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Nós já votamos na Ordem do Dia 
hoje, deputado. Nós estamos já na fase dos 
Oradores e foi garantido em votação que todos 
falem.  

Então, assim, gostaria que fosse 
garantido o meu tempo. O líder do Governo está 
tentando bloquear minha fala porque a gente 
está falando da rebelião em Vila Velha. 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Mas V. Ex.ª está inscrito. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, eu não estou bloqueando, 



Vitória-ES, terça-feira, 04 de junho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 179 

eu quero responder a essa mentira do deputado 
Rafael. E não permito que V. Ex.ª brinque 
comigo quando está na tribuna. Se quiser 
brincar, brinca fora, porque senão vai ter o troco 
à altura. Respeite-me. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Respeito. Estou falando que o 
senhor quer falar agora e quer que eu encerre o 
meu prazo antes. 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Então, vamos à sua fala, 
deputado, para que possamos dar agilidade 
aqui. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Quero que volte à matéria, que já 
está acabando. Só falta um minuto, eu acho. 

 
(Continua a ser exibido o 

vídeo) 
 

Pode encerrar o vídeo.  
E aí, na realidade, foram trinta e três 

presos, dois agentes penitenciários e mais todos 
aqueles familiares que estavam ali presentes, 
também, que foram atingidos.  

Então, nós precisamos pedir ao Governo 
do Estado para que retire. A Glória não quer 
presídio em seu bairro.  

E outro dado da própria Secretaria de 
Segurança Pública diz que o bairro da Glória, 
para se ter uma ideia, dados da SESP de abril de 
2019, dão conta de que o bairro da Glória é o 
mais violento de Vila Velha, com cinco de 
registros de homicídio doloso; seguido por Vale 
Encantado e Primeiro de Maio, com quatro 
registros cada um; Residencial de Abaeté, com 
três registros; Terra Vermelha, Ulisses 
Guimaraes, Praia de Itaparica, São Torquato, 
Santa Rita,  Barramares e Cidade da Barra, com 
dois registros de homicídios cada um. Esses, os 
registros de homicídios. 

Então, o bairro da Glória, este ano, desde 
a abertura do presídio, é o bairro mais violento 
de Vila Velha. Inimaginável ter o bairro da 
Glória, depois de nove anos de calmaria, sendo 
o bairro mais violento do município de Vila 
Velha, com cinco homicídios. Como explicar 
isso? A explicação é simples: a abertura, pelo 
Governo do Estado, de um presídio naquela 
localidade. 

Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Bom, eu gostaria de solicitar 
que quando qualquer parlamentar tiver que 
usar a palavra e passar vídeo, sendo que tem 
cinco minutos nesse momento, que passe o 
vídeo logo para encerrar,  porque aí passa a ser 
um pouco de falta de respeito com os colegas, 
que às vezes se programa para outra agenda 
após a fala que tem aqui no cronograma. 
  E o deputado Rafael Favatto está 
inscrito no momento das Comunicações, onde 
terá dez minutos. Acaba sendo uma 
desnecessidade ultrapassar tanto o tempo, 
nesse momento. 
 Com a palavra o deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Boa tarde! Boa tarde deputado 
Luciano Machado, no exercício da presidência 
desta Sessão. Saudar os colegas deputados, 
deputada ministra Iriny Lopes, a galeria que nos 
assiste, todos os servidores, estagiários, cidadão 
capixaba que está em sua residência nos 
acompanhando agora através da TV Assembleia, 
nosso cordial boa tarde. 
 Nós vamos abordar hoje, novamente, um 
assunto, e retornamos a esta tribuna, deputado 
Euclério Sampaio, para tratar do Ônibus Lilás. O 
Ônibus Lilás trata-se de um projeto de lei e uma 
indicação que foi apresentada ao Poder 
Executivo, ao Governo do Estado, e 
infelizmente, até hoje, não se tornou realidade. 
 Nós queremos evitar aqueles casos que a 
dona de casa conhece, que a estudante 
conhece, que as senhoras capixabas estão 
passando pelo dissabor de sofrer assédio no 
interior de coletivos. Outros estados da 
federação, em outros estados como Paraná, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, nós já tivemos avanço 
no Rio de Janeiro, no sentido da destinação de 
ônibus, de coletivos exclusivos para transporte 
de mulheres, no sentido da destinação. No caso 
de outras unidades da federação, de metrôs, 
nós temos vagões exclusivos para transporte de 
mulheres. 
 E nós precisamos fazer - e fica aqui 
novamente o nosso apelo ao Governo do Estado 
-, trazer esse ganho, essa vitória para as 
mulheres capixabas. Não aguentamos mais toda 
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segunda-feira abrir os jornais, assistir ao 
noticiário ou ir aos sites na internet, à Folha 
Vitória ou ao A Gazeta on line e todos os sites de 
notícia e verificarmos essa notícia que nós 
vamos ver agora. Está ali, novamente: Homem é 
preso por passar a mão em passageira dentro 
do Transcol.  
 E esse assunto é corriqueiro. Durante a 
semana nós temos, pelo menos, de dois a três, 
no mínimo dois, três casos por semana, que 
mulheres capixabas, sobretudo, principalmente, 
aqui na Grande Vitória, estão sendo vítimas de 
tarados, de maníacos no interior de coletivos, 
no interior de ônibus.  
 Nós sabemos que educação precisa ser 
incentivada para a formação de novas gerações. 
E para, efetivamente, superar e esse problema, 
temos a certeza absoluta que o primeiro passo é 
a educação. Mas nós temos também que 
oferecer uma possibilidade à mulher. A mulher 
capixaba, hoje, não tem meios de defesa, ela 
não tem meios para evitar para que ela se torne 
vítima desses abusadores.  
 E a nossa proposta é singela, simples. 
Nós já estivemos reunidos na Ceturb, já 
estivemos reunidos na Secretaria de Transporte, 
já estivemos também na Casa Civil e na 
Secretaria de Governo levando essa proposta. E 
precisamos. Já estamos agora no finalzinho de 
maio, já estamos chegando em junho, e é 
fundamental, é primordial que as mulheres 
capixabas tenham a possibilidade de defesa, 
tenham a possibilidade de transitar em um 
coletivo com o mínimo de segurança e o mínimo 
de garantias de que não serão vítima de 
maníacos, de abusadores. 
 Vou pedir licença para fazer a leitura da 
parte, e está lá:  
 

A passageira de 23 anos de idade 
contou para a polícia  que o 
acusado sentou ao lado dela no 
coletivo da linha 526 do Transcol. 
O homem passou a cheirar os 
cabelos dela e passar a mão nas 
pernas dela. A vítima reagiu e a 
Polícia Militar foi acionada.  
O suspeito foi detido por 
populares, foi levado até o 
Terminal de Campo Grande onde 
aguardou a chegada da Polícia 
Militar.  

 Foi conduzido à Delegacia Regional de 
Cariacica, que está funcionando em Vila Velha, e 
lá foi autuado por importunação ofensiva, por 
importunação sexual. 
 É fundamental, e volto a fazer o nosso 
apelo para que sejam disponibilizados ônibus, 
para que sejam disponibilizados coletivos para o 
transporte exclusivo de mulheres. Outros 
estados da federação já adotaram essa solução 
com sucesso e garantiram muito mais 
tranquilidade para a dona de casa, para a 
estudante que está vindo ou voltando da igreja, 
que está indo ao centro comercial, a um 
shopping, que está indo levar o filho à escola ou 
ao posto de saúde e que se vê novamente 
atacada por criminosos da pior espécie, por 

covardes, por pessoas que se aproveitam da 
fragilidade da mulher naquele momento. 
Muitas das vezes o coletivo lotado e a mulher 
em pé, no corredor, e na hora que o veículo 
freia ou arranca, há aquela movimentação 
corporal. 
 Então, isso é fundamental, fica aqui o 
nosso apelo ao Governador do Estado, para 
que efetivamente se comprometa nessa causa 
da mulher, para que efetivamente tenha 
compromisso com as mulheres capixabas. Este 
Parlamento já fez a proposição, já existe essa 
proposta.  Não há demanda de recursos. Não 
é caro, basta ter boa-vontade, basta vontade 
política de fazer, basta querer fazer. Outros 
estados - repito, e já para finalizar, senhor 
presidente - fizeram e adotaram essa medida 
como compromisso com as mulheres. O 
Espírito Santo não pode ficar para trás. Não 
podemos, toda segunda-feira, retornar a esta 
tribuna com um novo caso, de uma mãe de 
família, de uma senhora que foi vítima de 
abuso sexual no interior de coletivos. Isso é 
absolutamente lamentável. Precisamos dar 
uma resposta à altura.  

Para concluir, senhor presidente, 
precisamos garantir o direito das mulheres 
capixabas. Precisamos implementar, na 
prática, essa faculdade da mulher se deslocar 
em coletivos em que haja efetivamente o 
respeito a essas mulheres.  

Agradeço, senhor presidente, a 
atenção. Agradeço a atenção dos colegas.  

Devolva a palavra à Mesa. 
Boa tarde a todos.  
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O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) -  Com a palavra o líder do 
Governo, deputado Enivaldo Euzébio dos Anjos. 
  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, quando se dirigiu a esta tribuna o 
deputado Rafael Favatto, até pensei que, no 
início do discurso dele, quando disse que tem 
vinte e quatro anos de felicidade e de amor pela 
esposa, pensei que fosse fazer um discurso 
dedicado à felicidade, a viver bem. Mas ele 
transformou, logo em seguida, seu discurso num 
ritual de acusações e de responsabilização do 
Governo do Estado pelo que ele está dizendo 
que ocorreu no presídio da Glória.  

Fico pensando por que as pessoas têm 
dificuldade de assumir, de frente e com 
coragem, os problemas que ocorrem no Estado. 
Porque o Estado é responsável pelos presos, 
mas quem prende e quem é responsável pela 
manutenção dos presos e pela soltura dos 
presos, no caso de presos estarem irregulares, é 
o Judiciário. E não vejo ninguém, aqui, de 
bravata, de oposição temporária, acusar a 
Justiça de não decidir nos processos e liberar 
aqueles presos que já estão com tempo, de 
excesso, presos. Até porque, se você for levar 
em conta quanto gasta para manter um preso, é 
quase três mil reais. E se você vir quanto que o 
Estado paga para uma tornozeleira eletrônica, 
são cento e cinquenta reais por mês.  

Por que a Justiça não libera os presos 
que já podem trabalhar de dia, e faz com que 
eles voltem para o presídio, se tem que ter um 
sistema de despesa enorme para essa situação e 
ficaria muito mais barato usar a tornozeleira 
eletrônica? E quem pode trabalhar durante o 
dia, pode ser controlado pela tornozeleira 
eletrônica para conviver em família. Afinal, não 
é recuperação? Como que você quer recuperar 
a pessoa, permitindo que ela trabalhe e fazer 
com que ela durma presa? Como é que ela 
explica isso para a família? Como é que explica 
isso para os filhos? E qual o sentido que isso 
tem?  

A Justiça brasileira, envelhecida como é, 
não se moderniza, não se adequa aos tempos de 
hoje. Porque, para uma pessoa que já está no 
regime de poder trabalhar de dia, a Justiça 
manter, arcaicamente, a decisão de que ela tem 

que dormir presa, e isso custar três mil reais - 
por cada preso desse - ao Estado, é uma Justiça 
que não funciona.  

E é preciso que os deputados que 
querem fazer oposição apenas para poder 
tentar acossar, para poder tentar contrariar o 
Governo, estudem, avaliem com perfeição e 
com inteligência aquilo que é o fato de que está 
se falando.  

Vejo, aqui, às vezes, algumas pessoas, 
que têm experiência na área da Polícia, querer 
solução fácil demais. Mas, quando estavam no 
exercício do cargo não encontravam essas 
soluções, não executavam as soluções. E 
também poderiam fazer, se tivessem boa-
vontade, que hoje passam a dizer que têm.  

É preciso que entendamos que cada 
momento pelo qual a vida brasileira passa, é 
preciso que se adequem às questões da 
realidade. E a nossa Justiça é uma Justiça que 
está caduca, ainda agindo com a década de 
1940, enquanto estamos em um tempo 
moderno, da comunicação, e em outro 
relacionamento social. 
 Ontem, quem foi às ruas ou quem leu os 
jornais viu como mudou a sociedade brasileira. 
Pela primeira vez na história da República, 
centenas de milhares de pessoas foram às ruas 
e, olhem bem o detalhe, foram às ruas pedir 
reforma de previdência, pedir agilidade no 
Congresso para uma questão que aflige a 
população.  

Ninguém quer mais aquelas posições: 
Hoje eu sou oposição, porque não me deu isso; 
amanhã eu sou situação. Ou vice-versa. A 
população quer político que encare as coisas 
com realidade e de frente, que seja corajoso e 
verdadeiro ao se manifestar publicamente. 
 É por isso que a população foi ontem 
prestigiar o presidente da República. Tenho as 
minhas restrições com relação à Reforma da 
Previdência, mas acho também que tem que 
votar. O presidente da Câmara tem que tomar 
esse recado como um recado sério da 
população e estabelecer, imediatamente, uma 
data para votar essa reforma, sob pena de a 
população invadir o Congresso, onde se 
encontram projetos há dez, quinze, vinte anos 
engavetados. É a única Casa Legislativa do Brasil 
que o presidente tem exclusividade para fazer a 
pauta que deseja e não a pauta que a população 
quer e nem a urgência dos projetos. Isso é um 
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absurdo; isso é um descaso; isso é um 
desrespeito com aqueles que, no seu dia a dia, 
estão perdendo patrimônios, estão perdendo 
empregos, estão perdendo saúde, estão 
morrendo nas filas, porque o Governo não se 
desenvolve porque o Congresso resolveu 
paralisar o Governo para fazer política, para 
tentar ser autor da Reforma. Recentemente, foi 
até dito na imprensa que o Congresso queria 
uma reforma sua, que queria ser o dono da 
reforma. Quanta vaidade imbecil; quanta 
vaidade ilógica.  A reforma é do povo; a reforma 
é da população.  
 A saída é o que a população está 
querendo que aconteça. Por isso a esquerda - 
aqueles que são especialistas em política, que 
são entendidos de política, que vivem sua vida 
toda fazendo política - tomou um show na praça 
pública ontem. Porque o presidente, mesmo 
tendo alguns problemas na sua administração, 
conseguiu mostrar força política - o que a 
esquerda nunca conseguiu - e encher as praças 
pedindo reformas, pressionando o Congresso, e 
mais, justamente e bem colocadamente, 
criticando a Justiça brasileira que não funciona. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Muito bem! Concluiu-se o 
tempo da fase das Comunicações. 
 Vamos agora para o Grande Expediente. 
 Convido as lideranças partidárias, 
começando pelo partido REDE. Alguém? (Pausa) 

Declinou. 
AVANTE? (Pausa) 
Também declinou. 
PATRIOTA? PSL? 
Deputado Capitão Assumção com a 

palavra, por até quinze minutos e cinco 
segundos. 

 
  (Registra presença a senhora 
deputada Janete de Sá) 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, senhoras e senhores 
parlamentares, deputados da décima-nona 
legislatura, nossos colaboradores da TV 
Assembleia e da Assembleia Legislativa, aqueles 
que nos assistem ao vivo pela TV Assembleia e 
também pelo facebook, e os que estão nos 
acompanhando nas galerias, a nossa mensagem 
é uma mensagem do povo patriota, aqueles que 

acreditam no pragmatismo político e não no 
fisiologismo político. 
 Nós, brasileiros, estamos vivendo a 
mudança da quebra de paradigmas, como o 
líder do Governo, deputado Enivaldo dos Anjos, 
acabou de se pronunciar agora há pouco, 
falando dessa importância do movimento que 
foi às ruas; os brasileiros que foram às ruas, não 
no seu horário de expediente, mas no seu 
horário de folga, trazendo familiar, trazendo a 
esposa, trazendo o marido, os amigos, os filhos. 
A geração de mais de oitenta anos estava lá, 
assim também os mais novos estavam 
presentes, as crianças de colo, carrinhos de 
bebês, senhoras com andadores que tinham 
dificuldades para se locomover, estavam ali.  

Não precisaria nem ter a Polícia Militar 
para nos acompanhar porque os patriotas não 
trouxeram nenhum problema para a segurança 
pública. Até os copos de água descartáveis 
foram, com toda sua prudência, alocados para 
não sujar as vias em que os cidadãos brasileiros 
estavam fazendo a sua manifestação pró-
reformas políticas, pró-reforma da Previdência. 
É o cidadão que estava ali imperando em seu 
poder de decisão e de mobilização popular. Ali 
não tinha ninguém ligado a sindicato. Ali não 
tinha ninguém ligado a fisiologistas, mas sim 
cidadãos que querem o Brasil para os seus 
netos; não é o Brasil para quem está agora no 
mercado de trabalho, não; mas é o cidadão que 
quer o Brasil para os seus netos e bisnetos. Foi 
com essa força que o capixaba saiu de sua casa 
e foi fazer uma manifestação democrática, cheio 
da integridade, cheio da disposição de mostrar 
para os demais cidadãos que o movimento que 
está sendo feito hoje no Congresso Nacional não 
representa aquele voto que foi depositado nas 
urnas.  

Alguns segmentos que estão 
representados em muitos partidos ainda não 
entenderam que a dinâmica que acontecia no 
Congresso Nacional, de alguns anos atrás, a 
dinâmica do toma lá, dá cá, isso é página virada. 
Aquele cidadão que foi às ruas agora, no último 
domingo, dia 26, aquele cidadão sabe por que 
ele estava ali. Ele poderia estar fazendo 
qualquer outro tipo de atividade, mas ele estava 
ali falando o seguinte: Nós temos convicção do 
voto que demos! Nós temos certeza que esse 
presidente chamado Jair Messias Bolsonaro está 
fazendo a coisa certa. Talvez pelo modelo antigo 
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de política, talvez ele esteja fazendo a coisa 
errada, o modelo anacrônico, modelo obsoleto, 
modelo atrasado, que sempre trouxe em último 
lugar a pujança que o Brasil representa. 

Então, essa foi a disposição dos 
movimentos autênticos, genuínos, 0800, todos 
foram lá de graça para dizer: Deputados, 
senadores do Congresso Nacional, nós estamos 
ansiosos por essa reforma da Previdência, não o 
que vocês querem fazer, porque isso é um 
arremedo, mas o que vai representar o futuro 
das próximas gerações, dos nossos netos e dos 
nossos bisnetos.  
Esse foi o apelo que os nossos patriotas fizeram 
em todas as principais cidades do Brasil e até 
mesmo em cidades que não tinham tanta 
importância assim, mas que foram às ruas para 
dar o cheque em branco; mais que um cheque 
em branco, foi uma nova eleição, como disse o 
nosso deputado Torino Marques. Foi uma nova 
eleição ontem. Mais uma vez os patriotas foram 
às ruas para enaltecer a importância da nova 
política, a política que não tem o compadrio, a 
política que não tem o fisiologismo, a política 
que não tem o toma lá, dá cá. 
 Inicialmente, antes de dar o aparte ao 
nobre deputado Torino Marques, eu quero fazer 
um registro de pessoas que se destacam pelo 
seu anonimato. Elas aqui não têm cargo de 
nada, não querem almejar nada, diferente do 
movimento bolso lotado. O movimento bolso 
lotado foi o espertinho que achou que 
movimentava os patriotas, mas quem 
movimenta os patriotas na rua são os patriotas. 
 Mas é bom registrar que sempre tem os 
anônimos que dão mais do que os demais, se 
movimentam muito mais que os demais, e 
colocam o bloco na rua. Então eu quero deixar 
registrado aqui a figura do Higor Lacerda, da 
Direita Vila Velha, do Junior de Sá, da Michele 
Doria, da Vanessa Andrade, da Maria da Penha 
Fialho e do Almir Alves. Eles fazem parte da 
Direita Vila Velha; da Ação Brasil, mencionar o 
nome da querida Amélia, da Taís e do Rômulo 
Henrique Lacerda, e também de Glaydyston; e, 
da Direita Espírito Santo, Alexandra e Geovane 
Araújo. 
 São pessoas que se destacaram em 
organizar todo o movimento, ou grande parte 
do movimento. Se eu fosse parar aqui para falar 
o nome de tanta gente, senhor presidente, que 
se empenhou em organizar os detalhes para que 

a festa fosse super democrática e que não 
tivesse nenhum tipo de anseio senão levantar a 
bola da reforma previdenciária, o pacote 
anticrime do Moro, a MP 870 pela manutenção 
dos vinte e dois ministérios e toda a sorte de 
políticas em prol do cidadão brasileiro que o 
presidente Bolsonaro está levando adiante. 
 Então esses são alguns dos heróis 
anônimos. Existiam centenas de heróis 
anônimos, desde o mais novo, aquele que 
estava ali no colo da mãe, ainda bem novinho, 
como aquela senhora que nós vimos com 
dificuldade de andar, alguns de mais idade que 
foram colocados em carros especiais, mas que 
foram com as suas bandeiras nacionais e que, 
por diversas vezes, pararam para cantar o Hino 
Nacional, reverenciar os nossos valores 
nacionais: a Bandeira Nacional e o Hino 
Nacional. 
 Por gentileza, nobre deputado Torino 
Marques. 
 
 O Sr. Torino Marques - (PSL) - Deputado, 
meu amigo, meu Capitão Assumção, líder da 
bancada do PSL nesta Casa de Leis, quero 
parabenizar pelo que o senhor acabou de 
proferir, as palavras que o senhor ainda está 
proferindo, eu pedi apenas um aparte. 
 Queria dizer que ontem foi a verdadeira 
aula da democracia. Pessoas com família, com 
filhos em carrinho de bebê, jovens, crianças, 

adultos. Eu não vi ninguém bebendo ao 
extremo porque era um movimento muito 
sério que o Bolsonaro criou desde o início da 
sua campanha, quando ele resolveu se 
candidatar a presidente da República. E ontem 
nós vimos quem são as pessoas que estão 
com Bolsonaro e estão com a mudança que o 
país precisa.  

Eu subi ao palanque ontem, no trio 
elétrico, e vi muitas pessoas novas, caras 
novas, rostos novos da época que a campanha 
do Bolsonaro começou - porque eu fui o 
mestre de cerimônia dele aqui no Espírito 
Santo desde o início da sua candidatura -, vi 

pessoas das antigas também, revi grandes 
amigos. 

E as pessoas estão interessadas mesmo 
que aquela Medida Provisória n.º 870, dos 
vinte e dois ministérios, que ela continue; que 
a reforma da Previdência seja real, que ela 
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aconteça logo para o Brasil não parar; e, claro, o 
pacote anticrimes de Sergio Moro. 

Quero parabenizar suas palavras que 
estão sendo proferidas aqui nesta Assembleia 
Legislativa, aí da tribuna da Assembleia 
Legislativa, e parabenizar também o líder do 
Governo aqui nesta Casa de Leis, deputado 
Enivaldo dos Anjos, que está aqui ao meu lado, 
que também notou que o movimento para um 
novo Brasil, isso a direita faz com total prazer e 
amor pelos brasileiros. 

Parabéns, deputado! 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Obrigado, nobre deputado Torino! 
Com a palavra, o aparte do deputado 

Danilo Bahiense.  
 
O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 

Deputado Capitão Assumção, gostaria de 
parabenizá-lo pelas palavras proferidas. Eu 
ratifico em tudo o que foi dito por V. Ex.ª. Foi 
uma festa muito linda. Estivemos ali em Vila 
Velha ontem, saímos do posto Moby Dick, eu, 
Torino Marques, V. Ex.ª. E vimos ali muita gente, 
muita criança e a coisa mais interessante: 
ninguém ingerindo bebida alcoólica. Todo 
mundo muito consciente do que estava 
fazendo, do que estava pleiteando em apoio ao 
nosso Governo Federal. Então, parabenizo todo 
povo capixaba por esse ato cívico. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Muito obrigado, nobre Delegado Danilo 
Bahiense. Nós estivemos lá juntamente com o 
secretário especial da Casa Civil do Governo Jair 
Messias Bolsonaro, o deputado Manato, e a 
deputada do PSL, doutora Soraya, que nos 
acompanhou e acompanhou toda a marcha, não 
em cima do trio, mas nós fomos ali junto com a 
maioria dos patriotas. Isso foi fundamental para 
que nós nos sentíssemos só como patriotas. Nós 
não estávamos ali para fazer política partidária.  

Foi um movimento, obviamente, 
apartidário. Existiam outros políticos presentes. 
Eu cheguei até a vislumbrar o senhor José 
Eugênio, que hoje está no Sebrae, que também 
fez parte, e muitas pessoas, muitos capixabas 
que estavam ali para dizer o seguinte: nós não 
aguentamos mais esse tipo de política do toma 
lá dá cá. Esse é o compromisso que foi 
destacado antes da eleição do Jair Bolsonaro. 

Ele quer a nova política. É o pensamento do 
brasileiro.  

Nós temos, independente de termos 
votado ou não em Jair Bolsonaro, que ser 
pragmáticos para o Brasil. Quando a gente torce 
contra, nós estamos torcendo contra a nossa 
casa, o nosso país. A pujança que o Brasil 
representa ou representou no passado, essa 
altivez que o Brasil tem e que está perdido no 
tempo, o nosso presidente está resgatando. A 
forma de fazer política também.  

Esse paradigma tem que ser quebrado, 
de que você tem que ser presidente do Brasil e 
ceder cargos, funções ou pontos estratégicos 
para outro grupo político. Por que tem que ser 
assim? Por que tem que vender, lotear o Brasil 
para outras forças partidárias e não para 
pessoas competentes como são os ministérios 
do presidente Jair Messias Bolsonaro?  

Foi com essa a determinação que os 
brasileiros patriotas foram às ruas. 
Diferentemente de outros movimentos onde 
bandeiras vermelhas são levantadas, onde se 
apregoa libertação de condenados em última 
instância, onde depredam patrimônios públicos.  

Recentemente a Assembleia Legislativa, 
em menos de duas semanas, teve o seu 
patrimônio depredado. Isso é um absurdo. 
Enquanto o movimento dos patriotas foi tirando 
de circulação o lixo que eles produziam. Esse é 
um exemplo de cidadania. Bandeiras 
levantadas, Hino Nacional cantado. Todo mundo 
praticando um movimento legítimo, um 
movimento ordeiro e em prol do 
desenvolvimento do Brasil.  

Então, eu parabenizo, senhor presidente, 
para encerrar, os patriotas que foram às ruas da 
nossa capital e fizeram o bonito espetáculo 
dando endosso para o nosso presidente 
caminhar firme rumo ao desenvolvimento do 
Brasil. Parabéns, patriotas! Muito obrigado, 
senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Ok, deputado Capitão 
Assumção.  

Com a palavra a liderança representando 
o PRB. (Pausa) 

Ninguém se propôs.  
Representante do bloco parlamentar 

liderado pelo deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
Agora vamos para os oradores inscritos. 

Com a palavra o deputado Carlos Von. (Pausa) 
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Deputado Carlos Von estava aqui agora, 
mas deve ter declinado. Ausentou-se. 

Como seria o meu momento de fala, só 
quero fazer um pequeno comentário. Vai ser 
muito rapidamente. 

Primeiro, já passou, mas nós 
comemoramos o dia nacional de proteção ao 
menor e adolescente e eu comentei na 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente que, infelizmente, nós enxugamos 
gelo muitas vezes e tem coisas que precisam ser 
tomadas atitudes mais rapidamente.  

Um dos grandes problemas, que faz com 
que a vida do menor seja mais devassada e ele 
seja mais vítima de agressão, infelizmente, é a 
frouxidão da legislação. Se as leis fossem mais 
severas nesse aspecto cibernético, por exemplo, 
uma pessoa para ter acesso ao Google ou a 
qualquer tema com apelo sexual, tivesse que ter 
mais de dezoito anos, tivesse que ter registrado 
o seu CPF, com certeza teríamos uma 
minimização dos problemas. Lógico que esse é 
um percentual de facilidade do crime entrar na 
casa das pessoas.  

A outra questão, muitas e maioria das 
vezes, é droga, álcool e também o distúrbio 
familiar, a desagregação. Isso não precisa 
acontecer só com pessoas de baixa renda, 
acontece também nas famílias de maiores 
rendas. 

Mas, é preciso que o Governo dedique 
dentro dos programas médicos da família, 
dentro dos Cras, psicólogo e assistente social 
que possam acompanhar as famílias nas suas 
comunidades. A partir do momento que 
profissionais que têm condição de debater 
temas na família, de trabalhar com autoridade 
para levar informação, para conhecer a 
realidade das famílias, estiverem presentes, o 
Governo vai estar presente e os malfeitores vão 
estar inibidos em tomar atitude.  

Claro que combater o crime é mais do 
que importante, mas nós temos que prevenir e, 
para isso, é preciso que o nosso país crie jeito, 
que a corrupção que desagrega, que sacrifica 
tanto as famílias brasileiras, seja eliminada que 
aí vai sobrar dinheiro para investir em 
programas sociais, investir nas famílias através 
de atenção profissional. 

Falei em PSF e hoje eu tive uma reunião 
com o nosso atencioso e competentíssimo 
secretário de Estado da Saúde, doutor Nésio, 

coloquei uma impressão que eu tenho que o 
Programa Médico da Família, que nasceu para 
ser um grande programa, poderia funcionar 
muito melhor. Acontece que um grande 
percentual deles, dos programas, o médico faz 
de conta que recebe e também o patrão, que é 
o Governo, faz de conta que paga e o médico faz 
de conta que trabalha.  

Não estou generalizando, mas você 
cobrar de um profissional médico, quarenta 
horas semanais, pagando dez mil, oito mil, onze 
mil, a maioria deles vai dar o drible e não vai dar 
o atendimento. Então, se diminuísse essa carga 
horária e exigisse integralmente a carga horária 
diminuída, que seja quatro horas diárias, mas 
com esse valor entre dez, doze mil, o que for 
hoje uma média paga, tenho certeza de que o 
serviço vai render mais, a população vai ter um 
melhor atendimento e vamos diminuir a 
demanda reprimida.  

Em quatro horas trabalhadas se atende 
muito. Agora, em oito horas mal trabalhadas se 
atende muito pouco. Eu digo isso porque eu fui 
prefeito e tive problemas com alguns 
profissionais que, como todo mundo sabia que 
oito horas era tempo demais, muitas vezes 
acontecia de alguns quererem fazer muito 
menos do que duas horas, três horas. Se der 
uma flexibilidade na lei, aí dá para exigir o 
cumprimento do horário. 
 Quero também comunicar que toda 
terça-feira - amanhã, por exemplo - é dia da 
feira de produtos orgânicos. Então que todos 
vocês que têm acesso, todos os parlamentares, 
os assessores, todos vocês profissionais e 
trabalhadores desta Casa, todos que estão nos 
ouvindo e que queiram adquirir produtos 
orgânicos com selo de origem do Chão Vivo, 
apareçam no segundo andar da Assembleia 
Legislativa, que terão acesso a um produto de 
qualidade. 

Tem uma palavra que é ordem do dia, 
que é o respeito às diversidades. A diversidade é 
você respeitar o múltiplo, o diferente, o 
diferente daquilo que você pensa, mas você 
saber respeitar. E a adversidade é o contrário do 
que nós queremos. A adversidade é o que é 
contra nós. A diversidade é o que é diferente do 
que nós pensamos, mas devemos respeitar, 
ninguém é obrigado a pensar igual. A 
adversidade é aquilo que fere e que te traz 
infelicidade. 
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Eu participei na segunda-feira da sessão 
solene que homenageou pessoas que trabalham 
na proteção à criança e ao adolescente e a 
ministra Damares estava aqui. E não importa se 
eu votei ou não nela ou em quem a colocou no 
ministério. O que importa é que o que eu vi 
naquele dia não foi respeitar a diversidade, 
foram algumas pessoas que vieram para cá fazer 
a adversidade e isso é muito triste no mundo 
atual onde nós primamos e pedimos pela 
democracia, pelo respeito da diversidade de 
ideias.  

Pessoas que, durante o hino nacional, 
vaiam; pessoas que, durante um coral com 
crianças dando um show, e sendo vaiadas, 
sendo vaiado aquele momento. Não importa 
quem estava sendo vaiado, estava sendo vaiado 
o momento. E isso é muito antidemocrático. Há 
muitas formas mais dignas de protestar. 

Eu, que não conhecia a ministra e que 
ouvi algumas coisas, saí daqui até muito bem 
impressionado. Acho que não há pessoa melhor 
no país para trabalhar o tema da família, da 
defesa do menor e do adolescente, pela história 
dela, pelo que ela passou dos seis aos oito anos. 
Então eu digo isso porque eu saí daqui muito 
preocupado com o que algumas pessoas 
pensam de democracia. Eu penso que 
democracia é respeitar quem está governando, 
enquanto não provam o contrário do que nós 
queremos de respeito ao dinheiro público. 

Torcer contra qualquer Governo no início 
do Governo é aquela velha história: é você 
morar em um prédio e torcer para que o prédio 
caia porque você não gosta do síndico ou 
porque você não votou no síndico. Então não é 
inteligente torcer contra o país neste momento.  

Fica aqui a minha fala. 
Continuo a nossa fala no Grande 

Expediente, convidando o deputado Delegado 
Danilo Bahiense por dez minutos e dez 
segundos. 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Boa tarde, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Esse monte de dez foi em 
homenagem ao deputado Hudson Leal, que é 
dez.  
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Boa tarde, presidente! Boa tarde, 

senhores deputados! Boa tarde, servidores! Boa 
tarde telespectadores da TV Assembleia. Nós 
viemos até a tribuna hoje, presidente, para falar 
sobre a situação do bairro da Glória. O bairro da 

Glória, infelizmente, neste ano é a região mais 
violenta de Vila Velha. Foram registrados 
cinco homicídios, sendo três em janeiro, um 
em fevereiro e um em março, sem contar os 
crimes, obviamente homicídios, na forma 
tentada, cujas vítimas, todas elas, com menos 
de vinte e cinco anos de idade.  
 Agora, esse bairro tão tradicional de 
Vila Velha sofre com as idas e vindas do 
Complexo Penitenciário da Glória. A população 
tem medo do retorno por completo do Instituto 
de Reabilitação Social, IRS. O que vimos nesse 
domingo foi uma situação fora do controle na 
casa de custódia em Vila Velha, que fica 
obviamente anexa ao IRS. A rebelião deixou 
pelo menos trinta pessoas feridas e sessenta e 
cinco presos tiveram que ser transferidos em 
virtude do que ali ocorreu.  

Em abril, estivemos lá naquele complexo, 
onde a situação estava caótica. Nós 
constatamos ali situação degradante, com celas 
superlotadas. Celas com capacidade para seis 
presos, havia dezesseis, dezessete, dezoito 
presos, sujeira e até mesmo consumo de drogas. 
Estavam sendo vendidas em pleno pátio da 
Cascuvv, onde nós, naquela ocasião, tivemos 
oportunidade de prender o cidadão que ali 
traficava. Como a comissão viu, sem contar 
internos com cadeias vencidas. E só naquela 
rápida visita que nós fizemos ali naquele 
complexo, setenta e quatro presos foram 
liberados. Certamente por falha não somente da 
Secretaria de Justiça, bem como da Vara de 
Execuções Penais porque após a nossa visita e 
após havermos constatado essas 
irregularidades, setenta e quatro presos foram 
postos em liberdade. 

Os dados de abril também mostram que 
a Cascuvv estava bem superlotada, com cento e 
quarenta e um por cento de excesso de interno, 
cujas vagas seriam de duzentos e cinquenta e 
um. Mas, naquela ocasião, havia seiscentos e 
sete presos no local. Repito: seiscentos e sete 
presos. Uma panela de pressão prestes a 
explodir, como lamentavelmente aconteceu. 
Peço a atenção de V. Ex.as para a situação ali 
constatada, Doutor Hércules. O senhor que fez 
alguns pronunciamentos, inclusive contra o 
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retorno. Não que fosse tecnicamente o retorno 
porque nós sabemos que na realidade nunca foi 
desativada, sempre tinha um número razoável. 
O IRS estava com número menor, mas na 
Cascuvv, Doutor Hércules, durante a nossa 
visita, constatamos que havia mais de seiscentos 
presos.  

A rebelião de ontem também trouxe 
problemas grandes para o bairro. O IRS já está 
em funcionamento parcial. Tem vaga para 
oitenta e oito presos, mas já abriga cento e 
quatorze. Está superlotado e o retorno total 
dele vai contra o que o governador Renato 
Casagrande fez em 2011. Nós conclamamos 
inclusive a sensibilidade do governador Renato 
Casagrande, já que naquela ocasião, em 2011, 
ele realizou o fechamento do IRS, como vocês 
podem ver nesse vídeo da TV Educativa, que eu 
solicito que seja exibido aqui agora.  
 

(É exibido o vídeo)   
 
Nós sabemos das dificuldades, mas a 

volta total do IRS para a Glória seria muito 
lamentável. Como a comissão tem feito, o 
diálogo entre a população e o Governo é 
fundamental.  

Se em 2004, o governador, como 
deputado federal, foi relator de um projeto de 
lei que impedia a construção de penitenciárias, 
presídios ou similares, do tipo federal, dentro do 
perímetro urbano dos municípios brasileiros, 
que por sua mesma sensibilidade junto ao 
Estado do Espírito Santo. Ainda que a lei 
relatada pelo então deputado federal excluísse 
os estabelecimentos prisionais em fase de 
implantação ou já em funcionamento, pedimos 
muita atenção com a população da Glória, que 
já está com o bairro mais violento de Vila Velha 
e que não pode sofrer ainda mais com tanto 
transtorno.  

E não podemos voltar a um tempo de 
atrocidades dentro das cadeias capixabas, com 
presos sendo arremessados, tendo a cabeça 
cortada e havendo todas as violações dos 
direitos humanos. Pedimos aqui o auxílio da 
Justiça para agilizar a liberação das tornozeleiras 
eletrônicas. A Sejus tem mil tornozeleiras, e os 
dados de abril mostram que só duzentas e 
cinquenta e quatro estão em uso. Quanto mais 
houver uma parceria séria, será possível reduzir 
a superlotação. São mais de vinte e três mil 

presos abarrotados e um déficit de vagas de dez 
mil. Um cenário para lá de lamentável.  

Anteriormente, em nossos 
pronunciamentos, presidente, nós já relatamos 
que a Cascuvv iria explodir a qualquer 
momento. Isso porque os presos que ali estão 
não estão recebendo o tratamento, por parte 
quer seja da Sejus ou da Justiça, ao qual teriam 
direito. Esses presos estão no regime 
semiaberto e já deveriam estar praticando as 
atividades externas, ou seja, deveriam estar 
trabalhando durante o dia e retornar para o 
presídio somente durante a noite.  

Então, um preso que já tem o direito de 
cumprir a sua pena no regime semiaberto e que 
é mantido no regime fechado, esse cidadão se 
torna revoltado porque ele tem um direito que 
não é respeitado pelo Estado ou pela Justiça.  

Sabemos muito bem das dificuldades 
que a Secretaria de Justiça está passando no 
momento. Sabemos muito bem das dificuldades 
que a Justiça também passa com relação à falta 
de efetivo, à falta de programas, obviamente 
tecnológicos, que possam facilitar. Mas digo 
uma coisa, se houver boa vontade, isso será 
solucionado num prazo muito curto.  

Vejam os senhores, estivemos ali na 
Cascuvv onde constatamos aproximadamente 
quinhentos presos recolhidos. Trouxemos a 
relação dos presos, fizemos um levantamento 
em nosso gabinete e constatamos que setenta e 
quatro presos estavam com as cadeias vencidas. 
Estivemos também no Xuri, também regime 
semiaberto, onde havia aproximadamente mil e 
quinhentos presos recolhidos. Fizemos também 
um levantamento aqui e constatamos que mais 
de cento e noventa presos estavam com as suas 
cadeias vencidas.  

Então aqui conclamo ao Governo do 
Estado para que tenha sensibilidade em... 

 
O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - V. Ex.ª 

me concede um aparte? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Agora mesmo, deputado. 
Que tenha a sensibilidade, que mesmo 

que se resolva junto com a população num 
discurso que está sendo feito, obviamente 
através da Comissão de Segurança, mesmo que 
seja reativado o IRS, que tenha condições 
melhores, mas pelo menos que nós tenhamos 
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ali um número reduzido de presos, ou seja, para 
que se tenha um limite. Porque hoje nós temos 
naquele sistema ali aproximadamente 
oitocentos presos, e, certamente, se não 
tivermos aquele número limitado, chegaremos a 
dois mil com muita facilidade, tendo em vista o 
grande volume de prisões realizadas pelas 
polícias. 

Pois não, deputado. 
 
O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - Apenas 

para dizer que o apelo tem que ser dirigido não 
ao governador do Estado e nem ao secretário de 
Justiça. Esse apelo tem que ser dirigido ao 
Tribunal de Justiça e ao juiz da Execução Penal, 
porque o preso que está com possibilidade de 
regime semiaberto não é o governador que 
manda o preso ir para casa ou o preso dormir 
solto. Quem decide isso é o juiz da Execução 
Penal e o Tribunal de Justiça. Ao Estado cabe 
apenas manter o presídio e ter condições das 
vagas. 
  Agora, nós precisamos ter a 
determinação de dizer aqui: a culpa dessa 
situação é da Justiça capixaba. Eles é que 
precisam tomar providência. Nós temos um 
excesso de mais de nove mil presos na rede, 
ainda tem mais de dez mil ou mais de quinze mil 
mandados de prisão para serem cumpridos, e 
não há agilidade. Quarenta por cento dos presos 
nossos estão sem prisão preventiva e preso 
além do tempo. Isso dá quase quarenta e cinco 
por cento. E a culpa disso não é do Governo do 
Estado. A culpa disso, nós temos que dizer em 
alto e bom som e corajosamente: a culpa disso é 
da Justiça! Não é do governador. Governador 
apenas tem a obrigação de o preso condenado 
arranjar vaga para ele cumprir.  
 Só que nós temos aqui um excesso de 
preso ilegal dentro dos presídios, que não é o 
Governo. Se fosse o Governo era fácil. A 
Assembleia votava um projeto aqui e soltava os 
presos ilegais. Mas, isso é decisão da Justiça, e 
nós precisamos responsabilizar a Justiça pelo 
caos que tem dentro dos presídios capixabas. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Deputado, só gostaria de esclarecer para 
V. Ex.ª que todos os presos que estavam em 
excesso ou com prisão vencida nos presídios, 
nós fizemos as comunicações, as devidas 
comunicações para as autoridades 

competentes, inclusive à juíza de Execuções 
Penais de Vila Velha, que é responsável pelo 
regime de semiaberto. Razão pela qual, após a 
nossa visita àquele presídio, setenta e quatro 
presos foram postos em liberdade. 
 Mas V. Ex.ª tem sua razão em afirmar 
que, realmente, a responsabilidade é do Poder 
Judiciário com relação à liberação dos presos. 
Mas, a Secretaria de Justiça, através do diretor 
de cada presídio, ele pode muito bem consultar 
o sistema, informar à Justiça e solicitar que seja 
liberado de imediato, como nós o fizemos, e 
setenta e quatro presos foram liberados. 
 
 O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - Mas 
isso não é função da Secretaria da Justiça. É 
função do Judiciário, eles é que têm que ter o 
controle do preso. Quem sabe se o preso está 
preso a mais ou a menos é o Judiciário. O 
presídio não tem essa responsabilidade! 
Enquanto o preso não receber o alvará, o 
presídio não pode mandar ele embora, por 
conta própria. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - O presídio, deputado, ele tem o controle 
também de todos os presos. E eu posso 
informar a V. Ex.ª como ocorre com a prisão 
temporária: venceu... 
 
 O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - Ele 
tem o controle, mas ele não pode soltar. V. Ex.ª 
sabe bem disso. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Ele comunica à Justiça, e a Justiça pode 
determinar a soltura. Como ocorre, por 
exemplo, com a prisão temporária. Só que, 
nesse caso na prisão temporária, o delegado 
tem autonomia, ou o diretor do presídio tem 
autonomia de liberar de imediato. 
 Muito obrigado, presidente. 
 
 O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - 
Independe da comunicação dele. A Justiça é 
obrigada a saber se o preso está legal ou ilegal. 
Eu já fui escrivão criminal, sei como é que toca 
essa banda! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Com a palavra o deputado Dr. 
Emílio Mameri. 
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 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Boa tarde, senhor presidente, colegas 
deputados, servidores, aqueles que nos 
acompanham nas galerias e também as pessoas 
que nos assistem pela TV Assembleia. Vou 
fazer hoje uma breve reflexão sobre o momento 
político que nós vivemos.  

Ontem, nós acompanhamos um forte 
movimento, legítimo, nas ruas de todo o país, 
com manifestações de apoio ao presidente Jair 
Bolsonaro e, principalmente, às reformas 
propostas, que tanto o Brasil necessita. 
 Na semana anterior, nós observamos 
também outro grande movimento, contrário ao 
presidente e às suas medidas que cortaram em 
trinta por cento a verba de custeio para as 
universidades e institutos federais de ensino. 
 Posteriormente, foi colocado que não 
seria um corte, seria um contingenciamento. 
Isso já acontece, já aconteceu em anos 
anteriores. Mas nós, aqui na Assembleia, nos 
posicionamos, a Mesa Diretora se posicionou, 
com o apoio de todos os deputados, dizendo 
que na Educação não se faz cortes! Temos sim 
que ter um controle das instituições. Se tem 
algo errado nas instituições  temos que tratar de 
consertar. E isso é uma evidência que 
precisamos agir, nesse sentido.  

Mas a comunicação não foi boa. O que 
se passou foi que iria se exigir um corte, e isso, 
naturalmente, numa educação já deficiente, 
tanto no ensino fundamental I, fundamental II e 
ensino médio e nas universidades, institutos de 
escolas técnicas, não podemos nunca pensar em 
cortar. Nós só vamos mudar este país com 
investimento pesado na educação.  

Então, precisamos sim, de aportar 
recursos, fazer a boa-gestão para que esses 
recursos se tornem uma realidade na melhoria 
da qualidade de ensino do país e do nosso 
estado como um todo.  
    A sensação que nos dá é que as eleições 
ainda não terminaram. O atual Governo ainda 
está longe de alcançar o objetivo que tanto 
pregou na campanha, que era de unificar o 
nosso país.  

O discurso é muito bom, mas não é o 
que observamos na prática. Não que sejamos 
contrários às reformas; muito pelo contrário, 
entendemos que elas são necessárias para 
equilibrar os gastos públicos e, com isso, trazer 
investimentos que possam oxigenar nossa 

economia, gerando empregos, gerando 
superávits, se possível, para que a gente possa 
avançar em toda a estrutura gerencial do nosso 
país.  

Por outro lado, somos totalmente 
contrários ao corte na educação, como já falei 
anteriormente. Um país que já sofre com uma 
educação sucateada, não pode suportar uma 
medida como essa.  

Vejo com grande preocupação a situação 
das nossas universidades federais e dos nossos 
institutos estaduais de ensino. Outra coisa que 
nos preocupa muito é a falta de credibilidade 
das instituições democráticas.  

Sabemos que estamos vivendo uma 
grave crise política, mas extinguir a democracia, 
as instituições democráticas, seria desistir do 
nosso modelo democrático.  

 E não vejo uma forma melhor de 
governar o país que não seja por esse caminho. 
A verdade é que o país segue polarizado e quem 
acaba perdendo com isso é a população.  

Enxergamos razões em ambos os lados, 
mas o fato é que o extremismo nunca foi um 
bom caminho para alcançar progressos 
coletivos, como dizia a filósofo grego 
Aristóteles: A virtude é estar no meio. 

 Se o brasileiro não compreender logo 
que a medida certa está entre a falta e o 
excesso, o país não vai encontrar o equilíbrio 
necessário para prosperar, e, com isso, melhorar 
a qualidade de vida de todo o povo brasileiro. 

Os exemplos estão em toda parte do 
mundo. São livros de História, estão nas páginas 
dos jornais, nos noticiários dos telejornais 
radicais, sejam eles políticos, religiosos ou de 
qualquer outro tipo, só disseminam o ódio, 
tentando impor, de maneira autoritária, suas 
ideais.  

O momento do país exige convergência. 
Convergir ideias, procurar um consenso, 
encontrar saídas democráticas para os 
problemas sociais, que são muitos, e os 
econômicos, dos quais tanto o país precisa de 
uma forma geral. E essa saída depende muito da 
boa-vontade daqueles que governam o país.  

Esperamos, sim, como brasileiros, e 
torcemos para que as expectativas se tornem 
realidade. E, para isso, temos que ter uma 
convergência porque o Executivo sem o 
Congresso não conseguirá fazer as reformas que 
o Brasil precisa e não são poucas reformas.  
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 Falamos da Reforma da Previdência, 
superimportante; falamos da Reforma 
Trabalhista; falamos da Reforma Política, 
porque sem as reformas que tornem o Brasil 
mais novo nas suas ideias, mais competitivo, 
atraindo capital externo que está só esperando 
medidas concretas para que venham para o país 
e, com isso, nós poderíamos gerar grandes 
empreendimentos; gerar renda, riqueza, criação 
de empregos, que tanto a população do Brasil 
precisa e, com isso, resgatarmos a 
confiabilidade, para que nós tenhamos sucesso 
e possamos progredir, ter um PIB que, 
realmente, seja um PIB importante e que, com 
isso, reflita a evolução e o crescimento deste 
país. 
 Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. 
Vamos em frente, otimistas, com um Brasil 
melhor. Muito obrigado.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Muito bem, Dr. Emílio 
Mameri.  
 Com a palavra o deputado Hudson Leal.  

Declinou.  
Deputado Doutor Hércules.  
Não declinou, como sempre. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente, prezados colegas, deputados 
e deputadas, telespectadores da nossa TV 
Assembleia, venho à tribuna, nesta tarde de 
segunda-feira, 27 de maio, para repercutir uma 
notícia muito importante para o nosso estado, 
que orgulha todos nós. 

O curso de Direito da Ufes foi o que mais 
aprovou no vigésimo sétimo exame da OAB. 
Estudantes do curso de Direito da Ufes tiveram 
o maior índice de aprovação no vigésimo sétimo 
exame da Ordem dos Advogados do Brasil, cujo 
resultado final foi divulgado nesta semana. O 
índice foi de 72,55%, estando à frente da 
Universidade de Brasília, com 69,92%, e da 
Universidade Federal de Minas Gerais, com 
63,70%. 

O chefe do Departamento de Direito da 
Ufes, professor Flávio Cheim Jorge, comemorou 
o resultado e destacou o fato de o curso não 
oferecer disciplinas preparatórias para o exame 
da Ordem. Ou seja, o curso não foi direcionado 
nada para a prova da Ordem. O resultado destes 
nossos estudantes reflete a experiência 

adquirida por eles ao longo do curso e não em 
disciplina preparatória específica, explica o 
doutor Flávio Cheim Jorge. 

O professor Flávio afirma que o resultado 
do exame da Ordem dos Advogados do Brasil 
consolida o histórico de sucesso do curso de 
Direito da Ufes, que sempre se manteve entre 
os dez cursos que mais aprovam em todo o 
Brasil. 

Em 2012, o curso da Ufes também 
obteve a primeira colocação no exame da 
Ordem, com percentual de aprovação de 80,80 
%. 

Parabéns ao magnífico reitor Reinaldo 
Centoducatte, ao doutor Flávio Cheim Jorge, aos 
demais professores do curso e aos estudantes 
da UFES pela brilhante conquista que orgulhou 
toda a comunidade acadêmica do Espírito 
Santo. Quero, mais uma vez, parabenizar o 
doutor Jorge, doutor Flávio Cheim Jorge, por 
essa conquista. 
 Muito obrigado.  

Quero lembrar agora, foi falado muito 
aqui com relação ao Presídio de Pedra D’Água. 
Por coincidência o Tonico me deu hoje, aqui, o 
nosso querido Tonico, que é a história viva de 
nosso estado, uma fotografia muito antiga 
daquela região de Pedra D’Água, quando ainda 
não tinha quase prédio nenhum na Praia da 
Costa, naquela redondeza de Prainha. Até o 
Centro de Vila Velha você vê aqui que não tinha 
muita construção, conforme muitas ocupações 
desordenadas que, ao longo do tempo, vários 
prefeitos foram deixando passar. 

Tem um relato nosso aqui de algumas 
indicações que fizermos. É o seguinte:  

 
Permite a remoção do Presídio de 
Pedra D’Água, IRS, para 
construção no local de um hotel, 
um centro de convenções e uma 
marina, sendo o presídio 
removido para áreas mais 
apropriadas, oferecendo assim 
mais segurança a nossa cidade e 
ao nosso estado.  
 

O que é isso? 
Ricardo Ferraço era vice-governador de 

Paulo Hartung. Ele estava no exercício do 
Governo. O governador Paulo Hartung tinha 
viajado, Ricardo Ferraço era o governador, e nós 
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fomos lá, eu fui também, como deputado, e ele 
fez a inclusão do primeiro pavilhão daquele 
complexo do IRS. E a promessa era a seguinte: 
quando ficasse pronto o Xuri, os presos seriam 
transferidos para lá e ali seria feito... Inclusive a 
extensão do Porto de Capuaba até aquela região 
e, infelizmente, o tempo foi passando e 
ninguém mais mexeu com isso.  

 
Para isso a Prefeitura de Vila 
Velha poderá fazer convênios com 
o Governo do Estado, Governo 
Federal e/ou iniciativa privada.  
Com esse projeto a faixa 
portuária de Vila Velha poderá ser 
estendida a partir do Cais 
Comercial de Capuaba, ao longo 
da região costeira, até as 
proximidades da Escola de 
Aprendizes de Marinheiros, bem 
como possibilitará a construção 
de uma nova via na parte 
posterior da faixa portuária que 
dará acesso à Avenida Darly 
Santos, na proximidade da ponte 
de Capuaba.. 

 
Que a gente sabe que hoje se fala que é 

uma rodovia, mas, na verdade, não se entende 
por que é rodovia. A Carlos Lindenberg chamava 
rodovia. Em 93 eu era presidente da Câmara e o 
Vasco era prefeito; ele precisava fazer uma 
intervenção e eu acabei tirando o nome com a 
lei, de nome de rodovia, colocando o nome de 
avenida, porque não justifica uma rodovia que 
começa dentro do município e termina dentro 
do município. Isso é avenida. Então, insistem em 
dizer que é Rodovia Darly Santos. Não é! Uma 
avenida, lógico que é. Ela começa dentro do 
município e termina dentro do município. Então, 
a Carlos Lindenberg, por exemplo, é uma 
avenida, por uma lei que eu fiz.  

Na verdade, muitos anos depois, um ex-
vereador, Orlando da Moradia, fez uma lei 
também tornando, deputado Dr. Rafael Favatto, 
que é da Região de Paul, a Estrada Jerônimo 
Monteiro também, em Avenida Jerônimo 
Monteiro. Não se trata de estrada; começa na 
Glória, na Chocolates Garoto, vai até Paul, na 
terra do Rafael, nosso querido Rafael. Então, 
não justifica que aquilo se chame rodovia; 
chama, sim, Avenida Jerônimo Monteiro. 

Orlando da Moradia, quando era vereador, 
quem fez. Eu fui vereador com ele nessa época. 
Saudoso vereador Orlando da Moradia. 

É preciso que as pessoas conheçam 
melhor aquela história, especialmente a história 
de Vila Velha, com relação a esses projetos. 
Mais uma vez mostrar o trabalho do Tonico, a 
história que o Tonico fez aqui, tem feito aqui, 
tem registrado com fotografia, aqui em nosso 
estado.  

Quero aproveitar, por favor, mais uma 
vez, vou falar toda semana. Convidar todos para 
o congresso Médico e Jurídico, Sétimo 
Congresso Médico e Jurídico, que será realizado 
dias 16, 17 e 18 de setembro, no Centro de 
Convenções de Vitória. Nós teremos a presença 
aqui de várias autoridades, o presidente é 
doutor Gebran Neto; vem também Arnaldo 
Hossepian Junior, do Conselho Nacional de 
Justiça; doutor Clenio Schulze, juiz federal de 
Curitiba; Carlos Manato é o presidente; doutora 
Clenir Avanza, que organiza esse congresso; e 
nós ajudamos fazendo a parte de organização 
também, mas a parte de contato com as 
autoridades e com as instituições. 
 É o recado que eu queria deixar aqui 
hoje e dizer que essa questão de esquerda ou 
direita, eu acho melhor que a gente pense no 
país. Muito melhor do que esquerda ou direita é 
melhor o Brasil, o povo brasileiro, porque não 
adianta briga que direita é melhor ou esquerda 
é melhor. Melhor é o país. 
 Nós temos que ter juízo neste momento 
e pensar no país, seja o presidente quem for. Ele 
é o presidente, foi eleito, nós temos que ajudar 
o país agora. Todo mundo sabe aqui que eu não 
fui eleito no palanque de Casagrande, mas eu 
estou ajudando, estou torcendo para que o 
Governo dele tenha sucesso. Por quê? Porque 
eu penso é no povo. Eu não penso no meu 
partido, eu não penso também na minha 
vaidade, eu penso que eu tenho que ajudar o 
povo do estado. 
 Assim os deputados federais têm que 
pensar do mesmo jeito; os senadores, a mesma 
coisa. Deixa essa picuinha de fazer oposição e 
vai ajudar o Brasil, vem ajudar o Espírito Santo. 
é isso que nós precisamos. 
 Obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Muito bem, Doutor Hércules 
Silveira. 
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Com a palavra o deputado Dr. Rafael 
Favatto. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Quero dar boa tarde a todos, boa 
tarde ao deputado Enivaldo dos Anjos, que 
pediu para citá-lo aqui que está presente, 
deputado Doutor Hércules, Capitão Assumção, 
deputado Luciano Machado. E dizer também, 
deputado Engenheiro José Esmeraldo, continuar 
no mesmo tema, deputado Doutor Hércules, 
você que falou da estrada Jerônimo Monteiro, 
falou do presídio no município de Vila Velha, leu 
o compromisso dizendo que naquela área, a 
área do presídio da Glória, é uma área muito 
importante e nobre para o município de Vila 
Velha para a geração de emprego e renda.  

Tem inúmeras coisas que podem ser 
feitas naquele local. Até se passar aquele local 
para a iniciativa privada, o dinheiro que a 
iniciativa privada vai investir naquela área, 
comprando ou arrendando a área, pode 
construir não somente um presídio, mas uns 
cinco, seis, quem sabe até mais presídios para o 
estado do Espírito Santo, e ser entregue de 
maneira rápida e, aí sim, solucionar um 
problema que hoje acomete o estado, que é a 
falta de vagas, que é a superlotação de alguns 
presídios do nosso estado. 

Aquele presídio da Glória foi reativado 
sem uma reforma importante naquele local. 
Aquele presídio é um queijo suíço, cheio de 
buracos, cheio de mazelas. Os advogados que ali 
vão relatam que as baratas são moradoras 
constantes naquele local. A insalubridade, a 
falta de respeito com a vida é constante naquele 
local.  

E colocou novamente um presídio 
daquele tipo de volta à atividade. Colocou um 
presídio que está levando Vila Velha novamente 
ao jornal, mas de maneira que nós não 
queremos. Está levando o bairro da Glória 
novamente a fazer parte de uma estatística que 
há anos não fazia parte. O bairro da Glória há 
anos não estava frequentando as páginas 
policiais e hoje, pela própria Sesp, pela 
Secretaria de Segurança, é o bairro mais 
violento de Vila Velha. Cinco homicídios em 
cinco meses deste ano. Então, hoje o bairro da 
Glória é um bairro violento. Mas neste ano! E 
por que isso? Só em abril cinco homicídios. 
Estão chegando aqui os dados. Só no mês de 

abril o bairro da Glória teve cinco homicídios. 
No mês de abril! Não são nos cinco meses. São 
no mês de abril: cinco homicídios. Mas neste 
ano o bairro da Glória é o mais violento nestes 
cinco meses. 
 Coincidência será? Será que é uma 
coincidência de ter o bairro da Glória o bairro 
mais violento e ao mesmo tempo a abertura do 
presídio? Ou será que é o presídio que está 
fazendo com que o bairro da Glória seja o mais 
violento? Essa é a pergunta.  

Mas a parte fundamental é a que o 
Doutor Hércules tinha falado ali e que foi a 
minha fala anterior no dia de hoje. Vila Velha 
não quer a reabertura do presídio da Glória. Não 
quer esse presídio lá, que já está aberto na 
realidade. Ele já está funcionando contra a 
vontade do povo de Vila Velha. Mas Vila Velha 
não quer esse presídio ali.  
 Vila Velha até aceita, se tiver que 
desativar esse presídio, colocar o presídio lá no 
Complexo do Xuri, que já é uma área 
determinada pelo município de Vila Velha para 
atender esse tipo de demanda do Estado. 
Colocar no Xuri mais uma unidade prisional, 
duas, três. Dar a contribuição para o estado do 
Espírito Santo com um local específico para os 
presidiários, que é na região de Xuri no 
município de Vila Velha. 
  Em Viana também tem presídio, outros 
municípios também têm. 
 Eu estou aqui elaborando uma legislação 
em que os municípios que têm presídios, que 
contribuem para com o Estado de receber os 
presos, terão que ter uma contrapartida do 
Estado, aumentar a arrecadação desses 
municípios de uma maneira efetiva, de uma 
maneira constante, de uma maneira segura para 
que o município possa investir em segurança, 
para que o município possa ter como investir 
em sua segurança, para que o município possa 
ter tranquilidade com a sua segurança. Então, é 
uma maneira de o Estado ajudar os municípios 
nessa questão. 
 Vamos dizer que um município hoje com 
uma grande extensão territorial, Capitão 
Assumção, que está aqui: o município lá de 
Ecoporanga queria ter uma unidade prisional no 
seu território. Então, o Estado do Espírito Santo 
através da divisão de recursos vai ajudar o 
município de Ecoporanga, aumentando a sua 
verba de arrecadação do ICMS e aí o município 



Vitória-ES, terça-feira, 04 de junho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 193 

de Ecoporanga pode agir cuidando de sua 
segurança. Então, o município que se habilitar a 
receber unidades prisionais no estado do 
Espírito Santo vai ter uma contrapartida do 
Estado efetiva.  

Hoje a contrapartida é ter o presídio e 
nada mais. Mas com a entrada dessa lei, com a 
aprovação dessa lei aqui no Plenário, dos nobres 
pares deputados e deputadas, vai fazer com que 
o município se habilite até: Ah, eu quero uma 
unidade prisional, eu vou ceder uma área do 
meu município para colocar um presídio aqui.  

Coisa que hoje é inadmissível ter dentro 
de grandes bairros, dentro do centro da cidade, 
um presídio, uma unidade prisional, ainda mais 
naquela região da Glória, que é uma região 
nobre, que está sendo usada equivocadamente, 
que no Plano de Governo, lá em 2010, há nove 
anos, foi feito um acordo, digamos assim, para 
que aquela unidade não funcionasse mais ali, aí, 
hoje, nove anos depois, é reativada a unidade e, 
concidentemente - que eu acho que não é 
coincidência - o bairro da Glória se torna, nos 
cinco primeiros meses deste ano, o bairro mais 
violento do município de Vila Velha.  

Parece que eu estava aqui, há dois 
meses, fazendo esse mesmo discurso e 
adivinhando essa aberração que foi feita: 
reabertura do presídio lá no bairro da Glória, em 
Vila Velha. 
 Deputado Capitão Assumção. 
 

O Sr. Capitão Assumção − (PSL) −  Por 
gentileza, um aparte, nobre deputado Rafael. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO − 

(PATRIOTA) - Pode falar, deputado. 
 
O Sr. Capitão Assumção − (PSL) −  Na 

época em que eu estava como comandante da 
4.ª Companhia do 4.º Batalhão, ainda próximo a 
1999-2000, nós tivemos uma missão de estar ali 
à frente daquela unidade prisional e, desde 
aquele período, nós já dizíamos ao Governo 
daquele período que aquilo ali não servia para 
nada, aquilo ali era um depósito de preso. E nós, 
naquela época, nós tratávamos o preso do jeito 
que ele merecia. Hoje, ele tem mais peso do que 
o cidadão que é trabalhador. 

Primeiro, quero parabenizar V. Ex.ª, 
porque antecipou com muita maestria, com a 
sua fala há alguns meses, o que hoje está 

acontecendo na nossa belíssima cidade de Vila 
Velha. Então, se o Governo do Estado tivesse 
ouvido V. Ex.ª, não estaríamos passando por 
esse dissabor. 

Então, parabenizo e já digo que aquilo ali 
não é área para poder ficar guardando esses 
presos. É uma área inadequada, V. Ex.ª estava 
preciso no seu detalhamento desde o início.  

Então, o Governo não quis ouvir o 
ensinamento que V. Ex.ª trouxe a nós, trouxe 
para os capixabas há alguns meses.  

Parabéns, nobre deputado! 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO − 
(PATRIOTA) - Obrigado, Capitão! 

Dizer que em toda grande metrópole, no 
mundo, você retira os presídios de dentro das 
grandes cidades e bota na periferia. Aqui, no 
nosso estado, o comando quer fazer o contrário, 
colocar o presídio dentro das grandes 
metrópoles: Ah, não, a criminalidade deve estar 
pouca ali, então vou reativar aquele presídio 
para que aquele bairro que está muito calmo 
possa ter um movimento. 

E hoje foram votadas aqui várias 
indicações de outros deputados para aumento 
do efetivo policial, do policiamento ostensivo, 
em diversos bairros do município de Vila Velha e 
de Cariacica.  

Naquela ocasião, eu já relatava: A Glória 
não quer um presídio, porque nós não 
precisamos de um presídio dentro do bairro, 
dentro do coração da cidade. 

Se viesse um pedido até para que fosse 
realizado esse presídio no Xuri, tudo bem! Ali 
comporta trezentos presos. Hoje estão 
seiscentos presos alocados naquele local. 
Trezentos a mais, além de ser desumano. 

Aqui o Governo fez um exercício 
tremendo, deputado Capitão Assumção, de não 
deixar passar a minha lei que pergunta ao 
município se ele quer um novo presídio ou não. 
Foi feito um exercício tremendo por parte do 
Governo para não deixar a lei ser aprovada. Não 
foi aprovada. Não entrou em prática, porque 
não foi aprovada, e o Governo pôde colocar ali 
os presos,  e eu disse que era um grande erro e 
que culminaria em rebeliões, o que ocorreu no 
dia de ontem. 

Deputado Luciano Machado, eu queria 
pedir só um segundinho a mais para parabenizar 
minha mãe, que fez aniversário no dia de 
ontem. 
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O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Aí pode. 

 
  O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Setenta e três anos. Então, quero 
parabenizar minha mãe, Orany, pessoa 
exemplar, criou três filhos e, com muito 
orgulho, encaminhou os três para a área da 
saúde. Eu sou médico, minha irmã é médica, 
minha outra irmã é farmacêutica. Com muita 
dificuldade minha mãe foi professora, diretora 
de escola, saiu de casa muito cedo e foi viver na 
casa dos outros, trabalhar na casa dos outros, 
como se fosse uma empregada doméstica, 
naquela época, mas ela não recebia. A pessoa a 
deixava morar lá para ela poder estudar. Então, 
ela saiu de Alfredo Chaves, foi para Cachoeiro 
estudar lá, morava na casa, fazia toda a 
atividade da casa para poder estudar em outra 
cidade. Depois ela veio para Vitória, continuar o 
estudo aqui, aí conheceu meu pai, se casaram e 
aí vieram os três filhos e ontem foi o aniversário 
dela.  

Quero desejar, mãe, um grande beijo, 
parabéns e felicitações. Num dia ela fez 
aniversário e no outro eu casei, então ficou fácil 
lembrar as duas datas. 

Obrigado! Um beijo a todos. 
 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Com a palavra o deputado 
Capitão Assumção. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, nobre colega Luciano 
Machado, senhoras e senhores parlamentares, 
deputados da décima nona legislatura, aqueles 
que nos acompanham da TV Assembleia e 
também pela internet, no facebook, e os 
colaboradores da Assembleia Legislativa  e da 
TV Assembleia. 

Dia 22 de maio, recentemente, teve a 
formatura de seiscentos novos sargentos. Novos 
sargentos que estarão indo às ruas para poder 
reduzir esse déficit no efetivo policial militar.  
Essa realidade tem que ser dita: nós temos uma 
defasagem muito grande de policiais. Esses 
sargentos vão fazer a diferença. 

Demoraram muito para formar, tempo 
muito longo. Foi o período maior de formação 
de um sargento, foi muito tempo na Academia 
da Polícia Militar, desnecessário, ato que eu 

denunciei durante todo o tempo em que se 
iniciou essa legislatura. O curso é anterior, o 
curso é do ano passado, ainda nas mazelas do 
secretário de Segurança Pública daquele 
momento, que já não quero mais citar o nome 
desse carcamano, porque acredito que ele já 
não está mais no cenário político. Apesar de ter 
vestido a farda, ele não representou com 
galhardia o que é ser policial militar e colocou 
esses pobres policiais em final de carreira para 
passar um suplício de nove meses de curso 
longe da família, longe dos filhos, da esposa, e 
tendo que arcar com outra despesa para poder 
manter esse curso. E no dia 22 houve a 
formatura.  

E eu li a matéria na coluna do Vitor 
Vogas, uma coluna bem extensa. Isso foi no dia 
23. Fui me debruçar sobre o jornal, lendo o 
jornal, e vi lá que tinha uma matéria do Vitor 
Vogas dizendo que o governador do estado não 
tinha ido à solenidade de formatura dos 
sargentos, porque, acredito, que a inteligência 
de alguém da Polícia Militar, não sei, estava 
preparando uma vaia para o Governador. 

Como todo o respeito que nós temos ao 
governador do estado, mas independente de 
nós estarmos para receber uma vaia ou não, nós 
temos que participar desses atos. É importante 
que a figura máxima do comandamento da 
Polícia Militar esteja presente nesses eventos. É 
um evento que marca a liderança do chefe 
maior da Polícia Militar. Tenho certeza de que a 
gente não pode deixar de participar dos eventos 
por achar que vai acontecer alguma coisa.  

Então, essa é a minha primeira fala. Mais 
de um deputado esteve presente lá, mas 
também ficou a desejar o anúncio das 
autoridades. Isso é um ato muito ruim. Quem 
esteve à frente da cerimônia pecou por aquilo 
ali. Eu não sei por que cargas d’água não 
quiseram anunciar os nomes de todos os 
deputados que estavam presentes. Isso foi uma 
falta de educação, coisa que não se aprende na 
Academia de Polícia Militar porque na Academia 
de Polícia Militar se aprende hierarquia e 
disciplina, e as autoridades representantes da 
Assembleia Legislativa que estavam presentes lá 
deveriam ter os seus nomes anunciados. E 
faltou isso. Eu tenho certeza, pelo jeito que 
conheço e como caminha a estrutura da Polícia 
Militar, que aquilo ali não foi um engano. Então, 
deixo aqui registrada a falta de educação de não 
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anunciar as autoridades do Poder Legislativo. 
Algumas não foram anunciadas.  
 E outro registro, senhor presidente, 
que eu quero deixar aqui marcado ainda na 
metade do nosso tempo, é sobre a marcha 
que aconteceu concomitantemente à marcha 
dos patriotas. Enquanto milhares de patriotas 
iam às ruas vestidos de verde e amarelo, 
cantando o Hino Nacional com as suas 
bandeiras do Brasil e levantando palavras de 
harmonia, de fortalecimento do Poder 
Executivo nacional para que as reformas 
aconteçam sem o compadrio, sem o toma lá 
dá cá, sem o fisiologismo, eu descobri, 
durante a caminhada, que tinha outra marcha, 
uma marcha que estava sendo escoltada pela 
Polícia Militar: a marcha dos maconheiros.  
Não tem condição um negócio desses! A 
Polícia Militar escoltando um bando de 
vagabundo, maconheiro. Não existe! Policial 
militar, um serviço caro, tantas pessoas 
precisando de policiamento e a Polícia Militar 
escoltando um bando de vagabundo, meia dúzia 
de vagabundo protestando pela liberação da 
maconha.  

E aí, acredito que, no futuro, nós 
tenhamos um governador... Se o governador 
hoje fosse o deputado Manato, eu ia pedir ao 
deputado Manato para ser secretário de 
Segurança para dar um jeito nessa cambada 
de vagabundo que foi lá fazer manifestação 
para liberar essa erva maldita que está 
destruindo as famílias. Um absurdo!  

Enquanto do outro lado nós poderíamos 
- nós, que eu digo, nós cidadãos - ter liberado os 
policiais, mas eles tinham que ficar porque tinha 
muita gente, eram milhares de famílias. Mas 
não tinha problema de nada. A segurança ali era 

um fortalecendo a vida do outro, harmonia, 
limpeza, ordem, disciplina, cantando o hino e 
levantando a bandeira do Brasil. Enquanto nós 
estávamos na nossa marcha cidadã, do outro 
lado um efetivo da Polícia Militar caríssimo 
sendo usado numa marcha dos maconheiros, 
numa marcha pedindo liberação das drogas! 
Isso é brincadeira com o dinheiro público! Eu 
quero ser secretário de Segurança Pública 
para dizer não para esses vagabundos. Tinha 
que descer a borracha neles. Não é ficar 
dando escolta para maconheiro.  

Que país é esse? Pelo amor de Deus, é 
dinheiro público! Dinheiro caro da Segurança 
Pública. O secretário Roberto de Sá está se 
matando para colocar o Estado Presente na 
rua e vêm esses vagabundos quer escolta para 
poder falar de liberação da maconha! É 
dinheiro do contribuinte que está indo pelo 
ralo. Isso não pode acontecer!  

Agora é a marcha dos maconheiros. 
Qual vai ser a próxima marcha agora? Das 
vadias? É pedir o quê? A liberação do aborto? 
Daqui a pouco vão pedir para liberar os 
criminosos que estão presos e estão sofrendo 
demais porque mataram, roubaram e 
estupraram. Aí vão pedir a liberação dos 
bandidos. Não pode um negócio desses. Essa 
República não pode ser república de bananas. 
Completamente ilógica uma situação dessas.  

Enquanto de um lado cidadãos que 
vieram de todos os lugares do Espírito Santo 
para falar para o Congresso Nacional que as 
reformas precisam passar, que as reformas 
precisam vencer esse retrocesso do 
Congresso, que não está vivendo a realidade 
do povo brasileiro, do outro lado os 
maconheiros vão fazer a sua manifestação em 
prol da liberação das drogas.  

É um país louco esse aí. Não estou 
entendendo como é que pode se liberar. Vou 
pedir informação depois, vou solicitar, vou 
fazer um requerimento de informação ao 
Secretário de Segurança Pública, para saber 
desse detalhamento, como que aconteceu de 
policiais... Tenho certeza, absoluta certeza, 
porque eles estão ali sob comandamento, eles 
não foram ali porque são a favor da maconha 
nem dos maconheiros, não tem cabimento, 
tenho certeza disso, mas vou fazer um pedido 
de requerimento de informação para saber 
como é que se deu essa manifestação pró-
maconheiro, pró-liberação das drogas. 

Que família participou dessa liberação 
das drogas? Isso é um completo absurdo! Não 
pode acontecer isso.  

Este registro para nós é muito 
importante, senhor presidente. 

Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Com a palavra, doutor José 
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Esmeraldo, deputado, engenheiro e também 
ficha limpa. 
  

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Senhor presidente, senhores 
deputados, deputadas, aqueles que nos 
assistem através da TV Assembleia e TV 
Educativa, quero saudar o nosso brilhante 
presidente, lá de Guaçuí, que hoje, mais uma 
vez, preside com muita galhardia esta sessão, 
nosso amigo Luciano. Luciano! Luciano é o 
cara! Luciano Machado! 

Mas quero voltar aqui, senhor 
presidente, porque na verdade a gente quer 
eleição. Queremos disputar 
democraticamente, coisa que não é comum 
para aqueles que estão no poder, a eleição 
para o Diretório Municipal do MDB, em 
Vitória.  

Lancei-me porque fui assediado por 
muitas e muitas pessoas amigas, que pediam: 
José Esmeraldo, você é deputado estadual, por 
que não disputar eleição para a presidência do 
Diretório Municipal de Vitória? Porque já está 
há quinze anos aí na mão de uma turma que 
nada faz. Relutei, mas dois dias depois aceitei 
na seguinte condição: Não vou fazer nenhuma 
indicação porque só tenho eu como filiado. Eu 
não tenho nenhum filiado. E vocês façam a 
montagem da chapa. É isso que ficou 
combinado e é isso que foi feito.  

Viajei. Para minha surpresa, quando 
cheguei a Belo Horizonte, comecei a ser 
agredido e ofendido por pessoas 
inescrupulosas, tipo Chico Donato. E aqui vou 
ler a ficha dele. Está aqui, Francisco Carlos 
Donato Júnior, Chico Donato, condenado pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo na Tomada de Contas Especial n.º tal, 
por dez irregularidades. Dez irregularidades: 
violação à Lei de Responsabilidade Fiscal; 
despesas sem dotação orçamentária; 
aumento do subsídio de prefeito e vice-
prefeito para mesma legislatura - ele era 
prefeito em Conceição da Barra e aumentou o 
salário dele; ele mesmo aumentou o salário 
dele -; locação irregular de veículos; licitação 
sem prévio empenho; licitação na modalidade 
indevida; contratação direta irregular; 
contratação irregular de bandas musicais. 

 No Acordão n.º 387/2014, o recurso foi 
negado e o senhor Chico Donato, portanto, é 
ficha suja junto ao TCE. Deve, e vai ter que 
repassar à Prefeitura de Conceição da Barra, 
duzentos e seis mil, oitocentos e setenta e 
quatro reais e vinte e três centavos. 
Ressarcimento e multa. Aqui ainda falta 
atualizar.  
 Queria que fosse filmado aqui. 
 Então, a partir do momento em que 
entrei, começaram as agressões. Mas eles 
achavam que o deputado é medroso - Não, 
vamos bater nesse cara, vamos agredir ele, 
porque ele não vai nos responder!  E estou 
aqui, estou aqui e disse que isso aqui é uma 
novela mexicana! Mexeram com a casa de 
maribondo. Agora, vocês aguentem! 
Aguentem! E o pior! E o pior! Publicaram 
edital estapafúrdio no dia 04 de maio, numa 
sexta-feira! O feriado foi na quinta, sexta e 
sábado, quer dizer, para ninguém ler e não 
podermos registrar a nossa chapa. Mas, 
registramos a chapa apesar de toda a 
malandragem, de toda diabolicidade - 
demoníacos. Registramos a chapa! 
Registramos a chapa! 
  E eles, com todos os poderes... Porque 
até hoje ninguém sabe qual é a chapa do 
outro lado, da turma do lado de lá. E 
registramos a nossa chapa! E eles foram lá 
com a turminha, já toda preparada, e 
conseguiram destituir essa chapa. 

Entramos na Justiça, e a decisão de 
mandado está aqui: Ação Cautelar em caráter 
antecedente.  
 E qual foi o despacho do juiz:  
      

(...) 
requer, em sede de liminar, a 
suspensão da eleição 
designada para o dia 
04/05/2019,  

(...) 
 
Suspendeu a eleição!  

      
(...) 
de 09:00 às 14:00 horas, bem 
como seja intimado  por meio 
de Oficial de Justiça de 
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Plantão o Sr. FRANCISCO 
CARLOS DONATO JUNIOR, 
presidente da comissão 
executiva 

(...)  
  

É pena que eu só tenha dez minutos! 
      

(...) 
para que 

PUBLIQUE 
imediatamente 
novo edital 

     (...) 
 
O juiz mandou publicar novo edital de 

convocação!  
 

 (...) 
eleições intrapartidárias para o 
diretório municipal do MDB de 
Vitória- ES, respeitando o prazo 

de 08 (oito)  dias úteis entre a 
publicação e a realização das 
eleições. Requer, ainda, a 
proibição do Sr. FRANCISCO de 
deliberar sobre questões 
relativas às eleições partidárias 
e, por fim, que seja proibido a 
utilização de advogados materiais 
ou recursos do MDB para 
promover sua resposta ou defesa 
nos autos, da parte requerida, 
como também impôr multa diária 
de R$ 1.000 reais pelo 
descumprimento. 
(...) 

  
Eles entraram, aqui, novamente, e quero 

e seja... Entraram com um novo... 

Segunda decisão: determinou a 
publicação imediata, uma vez que eles 
recorreram por embargos de declaração. O 
juiz, com a inteligência e competência dele, 
determinou a publicação imediata, aplicou 
multa para Chico Donato, para Luzia e para 
Lelo Coimbra. Decisão descumprida até o 
momento. Chico Donato, que já teve... Bem, 
não vou nem ler mais. 
 Veja bem, não estão cumprindo a 
decisão do juiz! O juiz autorizou! Pegou a Luzia 

Toledo, lá, junto aos idosos - não sei o que é 
que essa mulher está fazendo lá -, e ela 
assinou. E não queria assinar. Ficou quarenta 
minutos fazendo hora com o oficial de Justiça, 
que é uma determinação do juiz. E, depois de 
muito tempo, ela assinou. Eles sabem disso já, 
há muito tempo, e não estão cumprindo a 
decisão do juiz.  

Queremos eleição. Cadê a eleição? 
Estão com medo? Vocês não queriam a 
eleição lá, no dia 04? Agora queremos a 
eleição, queremos disputar a eleição do 
diretório municipal para melhorar, para 
colocar o MDB, que é um partido forte, uma 
sigla forte, a sigla de Ulysses Guimarães, a 
quem tenho o maior respeito, carinho e 
admiração, para que mude essa turma que faz 
parte e que só aparece quando está próximo à 
eleição para poder usar seus filiados.  

E o pior: pegaram a assinatura de 
duzentas e duas pessoas filiadas. Filiaram 
duzentos e dois indivíduos, assinaram. Só que 
tem que, para votar, você tem que estar 
filiado, pelo menos, cinco meses ou seis meses 
antes da eleição. Filiaram, sem esse prazo, 
para poder votar. Entramos no Ministério 
Público.  

Por isso, é bom que vocês que assinaram 
não caiam na besteira, na bobagem de votar, 
porque vocês vão sofrer o rigor da lei. Temos o 
nome de vocês todos. São duzentos e dois.  

Quem for votar estapafurdiamente, fora 
da lei, vai entrar numa canoa furada. Essa que é 
a verdade.  

E a Luzia Toledo, que me parece que é 
presidente, mas ela não tem coragem... Porque, 
até hoje, não sabemos a chapa deles. Nossa 

chapa, logo no primeiro dia, todo mundo viu. 
Eles esconderam a chapa. Ninguém sabe qual 
é a chapa do Chico Donato até hoje. Ninguém 
sabe. É o fim do mundo. É incrível uma 
situação dessa.  

Vocês vão perder. Vocês, da chapa - 
dê-me mais três minutos, Excelência, ou três, 
ou cinco, até porque ninguém vai falar mais -, 
até mesmo porque vocês achavam que não 
iríamos ter a nossa chapa definida. Tínhamos 
nossa chapa no dia 04/05. E ganhamos todas, 
porque estamos dentro da lei. Quem está 
dentro da lei, a lei protege.  
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Agora, não entendo como vocês não 
cumprem a decisão do juiz. Vocês não estão 
cumprindo a decisão do juiz. Aliás, dos dois 
juízes. Vocês estão brincando com fogo. Estão 
brincando com fogo, porque decisão judicial 
se cumpre, não se discute.  

Fico surpreso com uma advogada, que 
se diz advogada, Luzia Toledo, que não quis 
assinar a intimação quando foi abordada pelo 
oficial de Justiça, no Asilo dos Velhos, na Ilha 
de Monte Belo. Não quis assinar. Ficou 
quarenta minutos fazendo hora com o oficial 
de Justiça. Quando o oficial de Justiça ia pegar 
a declaração e vir embora, ela assinou. E, 
agora, está tudo quietinho. E o pior: hoje faz 
cinco dias. O diretório municipal do MDB já 
está devendo cinco mil reais. Porque, cada 
dia, é multa de mil reais. Multa de mil reais. 
Descumprindo a ordem judicial. Estão 
descumprindo a ordem judicial. O senhor 
Chico Donato, que derrotou o Lelo Coimbra, 
dona Luzia Toledo. Não estão cumprindo.  

O juiz já decidiu, por duas vezes, e eles 
não cumprem a ordem judicial, que é o quê? 
O edital. Publicar o edital para que haja 
eleição. Vocês não queriam eleição? Está aí. 
Vocês queriam eleição. Nós queremos eleição. 
Vamos disputar democraticamente. Vocês 
nunca disputaram. Vocês sempre ganharam 
no tapetão. Ganharam no tapetão, agora vão 
ter que enfrentar José Esmeraldo. Estão com 
medo, seus frouxos? Estão com medo? Estão 
com medo de disputar, Chico Donato e Luzia 
Toledo? Vão para o pau! Vão para o pau! Vocês 
não são os can can can? Eu estou aqui. Eu sou 
deputado ficha limpa. Não adianta. Eu sou ficha 
limpa. Eu sou vacinado. Eu sou vacinado. Nunca 
ninguém vai ouvir falar: José Esmeraldo botou a 
mão nisso, naquilo. Não. Não preciso, não 
mereço, não quero. Deus me deu mais do que 
eu mereço. 
 Agora, vocês são espertalhões. Deu um 
tombo lá nas nove mulheres que foram 
chamadas, que foram convidadas para fazerem 
parte da eleição estadual. As pobres mulheres 
ganharam vinte mil, trinta mil reais, mas o 

acordo não era esse, não. Botaram como 
laranja. Fizeram um laranjal. Um laranjal! 
 A Luzia Toledo saiu lá com seiscentos 
mil reais. Seiscentos mil reais! É, Luzia, de 
baixinha você não tem é nada; você é muito 

sabida e muito esperta, mas para cima de 
mim, não, malandro! Para cima de mim, não! 
Vocês vão ter que me suportar. São quatro 
anos aqui. Não é fácil. Não vai ser fácil. Vocês 
pisaram na bola; vocês agrediram; vocês 
ofenderam; vocês tentaram ganhar no 
tapetão. Agora a coisa mudou. 
 E tem um detalhe. Anote o que eu 
estou falando: o presidente do diretório 
regional do MDB, para o bem do MDB, vai ser 
Marcelino Fraga. E não é pouca gente que está 
ajudando Marcelino, não, tá? Não é pouca 
gente; é muita gente que se engajou nesta 
campanha, porque sabe que Marcelino é o 
melhor como presidente de diretório regional. 
Pelo menos, é um cara humilde; é um cara 
que não muda de personalidade. Qualquer dia 
que você quiser falar com ele, você fala. Ele 
mesmo atende ao telefone. 
 É exatamente o contrário de Chico 
Donato, que perdeu a eleição de Lelo 
Coimbra. Hoje Lelo está sem mandato? 
Agradeça a Chico Donato. Eu mesmo não 
trabalhei para Lelo. Hércules também não 
trabalhou para Lelo. Por quê? Porque eles nos 
traíram. Traíram-nos! Essa que é a verdade. 
 Então, nós não trabalhamos. 
Começamos a trabalhar, mas, quando vimos 
que a coisa não era do jeito correto, honesto, 
nós saímos fora. Perdeu a eleição. Está aqui 
Hércules; está aqui José Esmeraldo. Hércules, 
inclusive, pegou as propagandas todas, juntou 
tudo, botou fogo e mandou no Zap para ele. 
Eu segurei as minhas quatrocentas mil que eu 
fiz para mim e para ele e ele não me deu um 
centavo, porque eu também não quero. Eu 
banco a minha campanha. Não preciso de 
ninguém para bancar a minha campanha, não. 
 Agora, é muito triste não ter um 
vereador em Vitória. Destruíram o vereador 
que podia ganhar a eleição, que foi o Zezito. 
Ficou lá. Tiraram o cara. Poderia ter ganhado. 
O MDB nunca teve menos que quatro, que 
cinco vereadores na capital e não tem 
nenhum em função de quê? Deste descaso.  
 E esses prefeitos? Agora eles não vão 
sair, porque vai ser Marcelino, mas se não 
fosse Marcelino, ia sair todo mundo do MDB, 
porque lá não tem verdade, as pessoas não 
falam a verdade. Lá é um jogo de interesses. 
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Jogo de interesses! Essa que é a verdade. Jogo 
de interesses. 
 Agora, não. Vocês vão botar um 
homem decente, pessoas corretas, honestas, 
ficha limpa. Eu sou ficha limpa e, no MDB, 
pode ter certeza que nós não vamos fazer 
menos que três vereadores em Vitória e 
vamos dar um show no estado do Espírito 
Santo. Vamos dar um show em prol do MDB, 
do crescimento do MDB. 
 O MDB perdeu tudo. Fez dois 
sobreviventes aqui: deputados estaduais José 
Esmeraldo e Hércules. Na Câmara Federal, não 
tem ninguém. Perdeu a Câmara Federal. 
 No Senado, não tem ninguém. Perdeu 
o Senado. 
 Mais dois minutos para fechar. 
 Perdeu o Senado, porque não tem 
ninguém no Senado. Essa que é a verdade. 
Acabou com o MDB. Tem uma meia-dúzia, 
coitados, que está sofrendo, porque não tem 
apoio. Não tem apoio principalmente no 
interior. Vereador do interior, prefeito do 
interior, quando vem, que for lá, ao diretório 
regional, vai ser bem atendido, vai ser 
respeitado, vai ser ouvido, coisa que não é 
feita hoje; são só feitas coisas de interesse.  
 Nós não precisamos nos locupletar, 
não! Nós queremos o crescimento do partido. 
Queremos que na Câmara Federal tenha 
deputado federal. Nós queremos que no 
Senado tenha senador. Nós queremos que o 
MDB seja o MDB de Ulysses Guimarães. É isso 
que nós queremos! Não é o MDB de Chico 
Donato, não. Hoje o MDB é de Chico Donato 
em Vitória, porque ele manda mais que Lelo. 
Lelo é subordinado a Chico Donato. Chico 
Donato fala e Lelo assina.  

Por isso eu queria agradecer ao meu 
amigo Luciano pelo tempo. V. Ex.ª, inclusive, 
está ajudando o MDB, as pessoas que estão 
ouvindo a nossa fala, porque é muito pouca 
gente que tem coragem de falar. Tem muita 
gente que fala e dá tremedeira. Eu, aqui, fico 
duas horas falando, três horas falando, porque 
é muito triste um partido igual ao MDB, 
partido que fez parte dessa luta, com 
governadores, etc., segundo o nosso Favatto. 

Mas, quero aqui, para fechar a minha 
fala, agradecer e dizer: Marcelino vai ser o 

presidente do regional. Ouçam somente isto 
que eu estou falando para vocês. Chega dessa 
turma que só trouxe derrota para o MDB de 
Vitória e do Estado do Espírito Santo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Muito bem, deputado 
Engenheiro José Esmeraldo! 

Não tendo nenhum deputado inscrito 
presente e nada mais havendo a tratar, vamos 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os deputados e as deputadas para a 
próxima, que será ordinária, amanhã, às 15h. 
 

 EXPEDIENTE: 
 O que ocorrer. 
 
 ORDEM DO DIA: Pauta da presente 
sessão, exceto as matérias votadas na sessão 
de hoje. 

Ao encerrar a sessão, agora, agradeço a 
todos os servidores, a todos que fazem 
acontecer esta sessão e deixo os 
telespectadores com a jornalista Patrícia, 
apresentadora da TV Assembleia. Um abraço a 
todos. Obrigado. 

 

(Comunicamos que a Ordem do Dia 
da próxima sessão ordinária é a 
seguinte: Discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 367/2019 e 266/2019; 
discussão se houver recurso, na 
forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, 
do Regimento Interno, dos 
Projetos de Lei n.os 211/2018, 
300/2018, 80/2019, 81/2019 e  
210/2019; discussão especial, em 
1.ª sessão, dos Projetos de Lei n.os 
112/2019, 161/2019, 232/2019, 
255/2019, 261/2019, 262/2019,  
264/2019, 273/2019, 274/2019, 
294/2019,  298/2019,  299/2019, 
300/2019 e 310/2019)  
 

Encerra-se a sessão às dezessete 
horas e cinquenta e um minutos. 
 

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