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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Dr. EMÍLIO MAMERI 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N° 12/2019 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
Doutor ESTEBAN SADOVSKY. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Doutor Esteban 
Sadovsky. 
 
Art. 2° Após a promulgação deste Decreto 
Legislativo, o Título de Cidadão Espírito-
Santense concedido por seu intermédio será 
incluído no Anexo Único do Decreto Legislativo 
n° 148, de 12 de dezembro de 2018, que 
consolidou a legislação referente á concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense. 
 
Art. 3º Este Projeto de Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala de Sessões, 27 de maio de 2019. 
 

Dr. EMÍLIO MAMERI 
Deputado Estadual (PSDB) 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A presente proposição visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Dr. Esteban 
Sadovsky. 
 
O homenageado é natural de Santa Fé, 
Argentina, nascido em 22 de setembro de 1967, 
e radicado em nosso Estado desde 1979, 
quando tinha 12 anos. É casado com a capixaba 
Ana Daniela Izoton de Sadovsky, com quem tem 
três filhos: Isabella, Carolina e Gabriel. 

Estudou, do ensino fundamental ao médio, na 
tradicional Escola Sagrado Coração de Maria, 
entre 1979 a 1985. É médico, formado pela 
Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) 
em 1991, com residência médica em 
gastroenterologia e endoscopia digestiva, pelo 
Hospital das Clinicas da Universidade de São 
Paulo (USP). 
 
Exerce suas atividades no Hospital 
Metropolitano em Serra/ES, desde 1997, e no 
Hospital Universitário Cassiano Antônio de 
Moraes (HUCAM), desde 2007, além de atuar 
em consultório privado. 
 
Dentre suas principais virtudes, além daquelas 
praticadas na área da medicina, destacamos seu 
envolvimento em atividades de preservação 
ambiental marinha e seu comprometimento 
com causas sociais. 
 
Face o exposto, conclamo o apoio dos nobres 
edis à aprovação desta proposição, em 
reconhecimento a dedicação do Dr. Esteban 
Sadovsky ao povo Espírito-Santense, desde 
quando iniciou suas atividades profissionais em 
nosso Estado. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Dr. EMÍLIO MAMERI 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

N° 13/2019 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
Doutor FELIPE LOPES MUSTAFA. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Doutor Felipe 
Lopes Mustafa. 
 
Art. 2° Após a promulgação deste Decreto 
Legislativo, o Título de Cidadão Espírito-
Santense concedido por seu intermédio será 
incluído no Anexo Único do Decreto Legislativo 
n° 148, de 12 de dezembro de 2018, que 



2 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 06 de junho de 2019 

consolidou a legislação referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense. 
 
Art. 3º Este Projeto de Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala de Sessões, 27 de maio de 2019. 
 

Dr. EMÍLIO MAMERI 
Deputado Estadual (PSDB) 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A presente proposição visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Dr. Felipe Lopes 
Mustafa. 
 
O homenageado é natural do Rio de Janeiro, 
nascido em 11 de setembro de 1978, e radicado 
em nosso estado desde 2007. É casado com a 
capixaba Fernanda Leão Borges Vairo e tem dois 
filhos: Bento e Gael. 
 
É médico cirurgião-geral e cirurgião do aparelho 
digestivo, formado pela Escola de Medicina 
Souza Marques/RJ, com residência médica em 
cirurgia-geral, pelo Hospital Municipal Salgado 
Filho - RJ, e residência médica em cirurgia do 
aparelho digestivo, pelo Hospital Universitário 
Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM). 
 
Exerce suas atividades na Cooperativa de 
Cirurgiões Gerais do Espírito Santo (CO-
OPERCIGES), desde 2007, prestando assistência 
a casos de urgência e emergência cirúrgica em 
hospital referência de trauma. Exerce, também, 
atividades na Clínica Digestiva, desde 2007, e no 
Instituto Capixaba do Aparelho Digestivo (ICAD), 
desde 2014, com atendimentos ambulatoriais e 
cirúrgicos do aparelho digestivo, além de 
endoscopia digestiva alta e baixa. 
 
Desde 2013 é Membro Cooperado da Unimed-
Vitória, realizando procedimentos cirúrgicos e 
assistências a casos de urgência e emergência. 
 
Face o exposto, conclamo o apoio dos nobres 
edis à aprovação desta proposição, em 
reconhecimento a dedicação do Dr. Felipe Lopes 
Mustafa ao povo Espírito-Santense, desde 
quando iniciou suas atividades profissionais em 
nosso Estado. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DARY PAGUNG 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 25/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão ao 
Senhor WAGNER CESAR VEIGA. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
Wagner Cesar Veiga”. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 

de Junho de 2019. 
 

DARY PAGUNG 
DEPUTADO ESTADUAL - Sem Partido 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Wagner Veiga é artista plástico 

autodidata e completou 45 anos de carreira no 
Espírito Santo. Paulista, nascido em Caçapava, 
interior de São Paulo, em 1950. Em julho de 
2019, completará 69 anos. Como ilustrador e 
programador visual ingressou na equipe de 
artes gráficas da TVE no Instituto Nacional de 
Pesquisas Espacias - INPE, em São José do 
Campos-SP em 1970. Trabalhou como 
"layoutman" e diretor de arte em agências de 
publicidade em São Paulo, onde sua formação 
profissional foi propaganda, posteriormente em 
Vitória em, 1973, exercendo a mesma função 
em agências locais. Paralelo às atividades 
profissionais, desenvolveu técnicas nas artes 
plásticas e descobriu a sua maneira de aplicar 
seu talento. Especializou-se na área e não parou 
de pintar. Participou aproximadamente de 20 
exposições coletivas em São Paulo, Rio de 
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Janeiro, Vitória e Salvador, além de 12 
individuais em Vitória e uma em São Paulo. Tem 
obras espalhadas por todo o mundo em cidades 
como Paris, Tokio, Berlim e Nova York.  

Wagner Veiga mudou-se para Vitória em 
1973 quando era publicitário. Na época, fazia 
ilustrações para propagandas e veio para o 
Estado para fazer a campanha do plano de 
expansão da antiga Telest. Encantou-se com 
Vitória e nunca mais voltou para São Paulo. Por 
aqui, conheceu a empresária Marlene Carmelini 
com quem tem dois filhos: Luciano e Carolina. 
Desde março de 2019, abriu o próprio ateliê 
para o público conhecer a nova exposição 
"Poesia aos 45", que além de comemorar os 45 
anos de carreira, apresenta um acervo histórico 
com mais de 50 obras em aquarela, grafite, 
acrílica sobre tela, bicos de pena, guache e óleo 
com temas diversos que incluem, em sua 
maioria, a paixão do artista pelas paisagens 
naturais e arquitetônicas do Espírito Santo. 

Assim sendo, conclamamos nossos pares 
à aprovação do presente Projeto de Decreto 
Legislativo, considerando que o Senhor Wagner 
Cesar Veiga é merecedor do título de cidadão 
espírito-santense, pela extraordinária 
contribuição para o desenvolvimento do Estado, 
ajudando e melhorando a qualidade de vida da 
população Capixaba, Estado este, que escolheu 
para morar e trabalhar, desempenhando a sua 
atividade com dedicação e responsabilidade. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DARY PAGUNG 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 26/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão ao 
Senhor JOSÉ LUIZ SOARES 
ORRICO. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 

vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor José Luiz Soares 
Orrico”. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 

de Junho de 2019. 
 

DARY PAGUNG 
DEPUTADO ESTADUAL - Sem Partido 

 
JUSTIFICATIVA 

 
José Luiz Soares Orrico, nasceu na Cidade 

do Rio de Janeiro/RJ em 07/11/1953. É 
Economista pela Associação de Ensino Unificado 
do Distrito Federal - AEUDF. Aperfeiçoamento 
em Sistema de Transporte Urbano com ênfase 
em Sistema de Financiamento - London 
Transport International. Pós-graduado em 
Marketing pela Escola Superior de Propaganda e 
Marketing - ESPM. Pós-graduado em Gestão 
avançada pela Fundação Dom Cabral. Curso de 
Conselheiro de Administração na Fundação Dom 
Cabral. Curso de Conselheiro de Administração 
no Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa. Possui as seguintes especialidades 
profissionais: Pesquisas de Mercado; Pesquisa 
Políticas; Pesquisas Qualitativas; Orçamento 
Público; Planejamento de Transporte Urbano; 
Finanças Públicas; Administração e Análise 
Financeira e Administração Estratégica. 

 
Experiências Profissionais Relevantes: 

 Empresa Brasileira dos Transportes 
Urbanos - EBTU 

 
Chefe da Divisão de Estudos Econômicos 
Chefe da Divisão de Programação Orçamentária 
Coordenador Financeiro do Projetos BIRD I, 
BIRD III E BIRD IV. 
Coordenador da Diretoria Executiva II. 
Coordenador Comercial da Área Internacional 
 

 Ministério da Habitação, Urbanismo e 
Meio Ambiente - MHU - Subsecretário 
de Orçamento e Finanças. 

 

 Companhia de Desenvolvimento de 
Vitoria - Diretor de Desenvolvimento. 
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 Prefeitura Municipal de Vitoria - Diretor 
do Departamento de Planejamento 
Econômico e Financeiro. 

 

 Centro Universitário de Vila Velha - UVV 
- Professor 

 

Professor de Técnica e Elaboração de Projetos 
Professor de Economia do Setor Público 
Professor de Economia Industrial 
 

 Centro de Estudos de Questões do 
Desenvolvimento e Futura Instituto de 
Pesquisa 

 

Coordenador operacional da unidade de 
pesquisa 
Analista de Mercado 
Coordenador da área estatística 
 

 Futura Consultoria e Pesquisa 
 
Sócio-Diretor responsável pelas áreas comercial, 
administrativa, financeira e operacional 

 
Projetos, Estudos e Trabalhos: 
Plano Diretor de Informática da EBTU. 
Projeto Lima-Metropolitana (PERU). 
Projeto Bogotá - Metropolitana (COLOMBIA). - 
EBTU 
Plano Nacional de Transporte de Massa. - EBTU 
Análise dos Orçamentos do BNH, Caixa 
Econômica Federal S.A e EBTU. 
Plano Diretor de Informática do MHU. 
Plano Diretor de Informática da PMV, 
Plano Diretor de Informática da CDV. 
Elaboração do Orçamento da Prefeitura de 
Vitória (PMV) de 1990 a 1993 
Execução e Acompanhamento do Orçamento da 
Prefeitura de Vitória e da Companhia de 
Desenvolvimento de Vitória de 1989 a 1992. 
Acompanhamento da Implantação da Usina de 
Lixo de Vitória - CDV 
Captação de recursos Federais para a Prefeitura 
de Vitória 1989 a 1992 
Diversas Pesquisas entre as quais: 
Pesquisa de imagem de empresas como: CVRD, 
CST, Aracruz Celulose, Dadalto, etc. 
Pesquisa de Cultura e Clima Organizacional em 
instituições como: INSS, Rede Gazeta,  
Prefeitura de Vitória, Aracruz, etc. 
Pesquisa de Mercado nas áreas de: varejo, 
imobiliária, transporte, etc. 

Pesquisas Qualitativas nas áreas política, 
organizacional, imagem e de mercado 
Acompanhamento político dos processos 
eleitoras de 1992, 1994 e 1996, 1998, 2000, 
2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 e 
2016. 
Pesquisa de Imagem na Comunidade em 31 
Afiliadas Globo no Brasil. 
Diagnósticos políticos 
Monitoramento de Stakeholders 
Coordenação de diversas pesquisas na área de 
Transporte (Avaliação de Serviços, Sobe e 
Desce, Taxi Pirata, e outras) para a Secretaria de 
Transportes do ES, para o Sindicato de Empresas 
de Ônibus da Grande Vitória e para o Sindicato 
das Empresas de ônibus de Salvador. 
 

Publicações: 
"Situação Financeira de Uma Amostra de 
Municípios Brasileiros"- em Conjunto com 
Annibal Villela Consultoria Econômica S/C. 
Publicado pela EBTU. 
 

"Plano Nacional de Transporte de Massa" - 
Publicado pela EBTU. 

 

Assim sendo, conclamamos nossos pares 
à aprovação do presente Projeto de Decreto 
Legislativo, considerando que o Senhor José Luiz 
Soares Orrico é merecedor do título de cidadão 
espírito-santense, pela extraordinária 
contribuição para o desenvolvimento do Estado, 
ajudando e melhorando a qualidade de vida da 
população Capixaba, Estado este, que escolheu 
para morar e trabalhar, desempenhando a sua 
atividade com dedicação e responsabilidade. 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 27/2019 

 

Concede Título de Cidadão Espirito 
Santense ao Senhor JAILTON SILVA DE 
MORAIS FILHO. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Jailton Silva de 
Morais Filho.  
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Art. 2º Após a promulgação deste Decreto 
Legislativo, o Título de Cidadão Espírito-
Santense concedido por seu intermédio será 
incluído no Anexo Único do Decreto Legislativo 
n° 148, de 12 de dezembro de 2018, que 
consolidou a legislação referente á concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense. 
 
Art. 3º Este Projeto de Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação. 
 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 
2019. 
 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
Deputado Estadual - PSL 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

É justa é meritória a concessão da presente 
honraria ao Senhor Jailton Silva de Morais Filho, 
em razão de seus relevantes serviços prestados 
à sociedade capixaba. 
 

Nascido em Teixeira de Freitas BA, com apenas 
2 anos de idade veio junto com a família 
Materna para município de Linhares. 
 

Mudou-se para o município de Piúma aos 
quatorze anos e aos dezessete iniciou o curso de 
Educação Física onde se especializou EM 
Fisiologia do Exercício. 
 

Foi professor por dez anos, onde iniciou, em 
conjunto com outros professores o “Projeto 
Juntos” e o “Programa Anchieta Rumo ao 
Futuro”, projetos de grande destaque na região.  
 
Em 2010 ingressou na Guarda Municipal de 
Anchieta, em 2013 aos vinte e sete anos 
ingressou na Polícia Militar. Hoje, com trinta e 
quatro anos, o soldado Jailton Silva de Morais 
Filho atua na cidade de Piúma estando a frente 
de um novo projeto “Criança Futuro” nas 
comunidades do município. 
 
Ante o exposto, conclamo o apoio dos nobres 
pares desta Casa Legislativa à aprovação desta 
proposição, em reconhecimento a dedicação e 
os relevantes serviços prestados pelo Senhor 
Antônio Roberto de Sá ao povo Espírito-
Santense, desde quando iniciou suas atividades 
profissionais em nosso Estado. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 29/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
ANTONIO ROBERTO CESARIO DE 
SÁ. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Antônio Roberto 
Cesario de Sá”. 

 
Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação oficial. 
 

Sala das Sessões, em 04 de junho de 
2019. 
 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
Deputado Estadual - PSL 

 
JUSTIFICATIVA 

 

É justa é meritória a concessão da presente 
honraria ao Senhor Antônio Roberto de Sá, em 
razão de seus relevantes serviços prestados à 
sociedade capixaba. 
 

Natural de Piraí/RJ, Roberto de Sá, formou-se 
em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 
- PUC do Rio de Janeiro, tornou-se especialista 
em Lideranã e Gestão Publica com imersão em 
Harvard, nos Estados Unidos e Pós Graduado em 
Controle Externo pela Fundação Getúlio Vargas - 
FGV.  
 

Roberto de Sá tornou-se policial militar em 
1983, permanecendo nos quadros da policia 
militar ate alcançar o posto de Tenente Coronel, 
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quando então deixou a corporação para 
ingressar na Policia Federal. 
 

Hoje, Roberto é Secretario de Segurança Pública 
no Estado do Espírito Santo e vem atuando de 
forma transparente e aptidão técnica para tal. 
 

Ante o exposto, conclamo o apoio dos nobres 
pares desta Casa Legislativa à aprovação desta 
proposição, em reconhecimento a dedicação e 
os relevantes serviços prestados pelo Senhor 
Antônio Roberto de Sá ao povo Espírito-
Santense, desde quando iniciou suas atividades 
profissionais em nosso Estado. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GANDINI 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 30/2019 

 

Concede Título de Cidadão 
Espírito Santense ao Sr. MARCO 
ANTÔNIO BRAGA CORREIA e dá 
outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 
 
Art. 1º  Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Marco Antônio Braga 
Correia. 
 
Art. 2° Após promulgação deste Decreto 
Legislativo deverá ser promovida a inclusão do 
Título de Cidadão Espírito Santense do Sr. Marco 
Antônio Braga Correia, no Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018. 
 
Art. 3º Este Projeto de Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação 
 

Sala das Sessões, 04 de junho de 2019. 
 

GANDINI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor MARCO 
ANTÔNIO BRAGA CORREIA. 

Brasileiro, Natural de São Paulo, Capital, Casado, 
Pai de duas filhas, com 60 anos. 
 
Engenheiro Químico, Mestrado em 
Administração de Empresas pela FGV-SP. 
 
Trabalhou durante 25 anos nas duas maiores 
Multinacionais do setor Farmacêutico do país, 
tendo construído sólida carreira no Brasil, Suíça 
e Austrália. 
 
Em 2001, decidiu empreender, deixando uma 
carreira de sucesso como diretor de operações, 
para tornar-se Franqueado do sistema 
McDonald’s. 
 
Entre 2001 e 2017, operou, em SP, o principal 
restaurante franqueado, em volume de vendas, 
da rede McDonald’s no Brasil. 
 
Em 2017, acreditando no potencial e na 
economia do Estado, juntamente com toda a 
família, decidiu trocar SP pelo ES, investindo na 
compra das operações de Vitória e Vila Velha, 
contribuindo, desde então, com incremento 
significativo de arrecadação e de oportunidades 
de emprego.  
 
Em 2018, recebeu, nos Estados Unidos, o 
premio de melhor operador do sistema 
McDonald’s pela eficiência e qualidade da 
Gestão. 
 
Atualmente possui 9 restaurantes na Grande 
Vitória, gerando, aproximadamente, 600 
empregos (500 diretos e 100 indiretos). 
 
As empresas do grupo participam do programa 
para inclusão dos cidadãos em situação de rua 
da PMV, Escola da Vida.  
 
Paulistano na Certidão, Capixaba de coração. 
Assumidamente, um “Paulixaba”. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GANDINI 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 31/2019 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito Santense a Sra. SUENE 
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SILVA SOUZA e dá outras 
providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Sra. Suene Silva Souza. 
 

Art. 2° Após promulgação deste Decreto 
Legislativo deverá ser promovida a inclusão do 
Título de Cidadão Espírito Santense da Sra. 
Suene Silva Souza, no Anexo Único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018. 
 

Sala das Sessões, 04 de junho de 2019. 
 

GANDINI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A presente proposição visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora SUENE 
SILVA SOUZA. 
 
SUENE SILVA SOUZA, Natural de Amambai, 
Maro Grosso do Sul 
 

Nascimento: em 22/09/1975 
 

Suene é casada com Eli Souza Júnior há 24 anos,  
 

Mãe de 3 Filhos, Pedro Henrique de 21 anos, 
Pietra Emanuelle de 20 e Paola Caroline de 14.  
 

Trabalhou como fiscal sanitário concursada na 
Prefeitura Municipal de Campo Grande por 19 
anos,  
 

Pastora BATISTA ordenada ao ministério em 
31/12/2013. 
 

Em Vitória desde 18 de novembro de 2017 
 

Pastora na Primeira Igreja BATISTA em Jardim 
Camburi, com atuação nas seguintes áreas: 
 

Ministério de Mulheres 
 

Área de Proclamação (Recepção, Evangelismo e 
discipulado) 
 

Rede de Células “Comunhão” 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GANDINI 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 32/2019 
 

Concede Título de Cidadão 
Espírito Santense ao Sr. TERENCE 
BARBOSA RANGEL e dá outras 
providências. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO  
 

DECRETA: 
 
Art. 1º  Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Terence Barbosa 
Rangel. 
 
Art. 2° Após promulgação deste Decreto 
Legislativo deverá ser promovida a inclusão do 
Título de Cidadão Espírito Santense do Sr. 
Terence Barbosa Rangel, no Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018. 
 

Art. 3º Este Projeto de Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação 
 

Sala das Sessões, 04 de junho de 2019. 
 

GANDINI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A presente proposição visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Terence 
Barbosa Rangel. 
 

Nascido em 17/08/1973, Natural de Nova 
Friburgo, Rio de Janeiro. 
 

Empresário, formado em Administração de 
empresas. 
 

Vice-Presidente da Abrasel/Sindbares no EE. 
 

Membro do Conselho Diretor da Junior 
Achievement no ES. 
 

Sócio Gestor da Bloomin Brands no Brasil, grupo 
que inclui marcas como Outback Steakhouse, 
Abbraccio e Flemings no Brasil e no Exterior. 
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Residente no ES, onde reside desde 2010. 
 

Formado pela Florida Atlantic University, nos 
EUA em Business, e Estudos na área de Justice 
and Ethics, pela Universidade de Harvard, 
também nos EUA. 
 

Atualmente emprega diretamente cerca de 300 
Capixabas diretamente, e mais de 500 
indiretamente, somente no ES. 
 

Conhecido por seu envolvimento em causas 
sociais, voltadas principalmente para a área de 
desenvolvimento do empreendedorismo no 
Brasil.  
 

Palestrante participou recentemente de um 
Fórum em Chicago, sobre “Empreender em  
Países e Regiões emergentes”, foram esse 
noticiado amplamente nos EUA. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCOS GARCIA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 33/2019 

 

Acrescenta item ao Anexo único 
do decreto Legislativo Nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
FRANCISCO TARCÍSIO SILVA. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo Nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

 “Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Francisco Tarcísio 
Silva”.  

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação 
 

Sala das Sessões, 04 de junho de 2019. 
 

MARCOS GARCIA 
Deputado Estadual 

JUSTIFICATIVA 
 
Francisco Tarcísio Silva, nascido em 16/01/1964, 
brasileiro, natural do Ceara, identidade 700993- 
ES. 
 
Filho de Antônio Silva Araújo e Raimunda 
Adelaide de Carvalho, Casado, advogado OAB 
8513 - ES, com Pós Graduação "Lato Sensu", em 
Gestão Municipal de Políticas Públicas pela 
Faculdade Integradas de Vitória-ES (FDV).  
 
Em 02 de outubro de 2016, foi eleito pela 
população, para exercer seu 8º Mandato 
Consecutivo na Câmara Municipal de Linhares. 
 
Em 03 de outubro de 1988, foi eleito vereador 
pela primeira vez. Durante seus mandatos, já 
exerceu a função de Presidente da Câmara por 
duas oportunidades, bem como, por várias 
vezes a Presidência da Comissões de 
Constituição e Justiça (CCJ) e Finanças. 
 
No exercício do cargo de vereador, é autor de 
cerca de 60 Leis aprovadas e sancionadas pelo 
Poder Executivo Municipal, sempre com o 
cuidado de atender os anseios da população nas 
áreas de educação, segurança e saúde. 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IRINY LOPES 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 034/2019 
 

Concede Título de Cidadão Espírito 
Santense ao Sr. HILDMAR DINIZ e dá 
outras providências.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Hildmar Diniz. 
 

Art. 2º Após promulgação deste Decreto 
Legislativo deverá ser promovida a inclusão do 
Título de Cidadão Espírito-Santense do Sr. 
HILDMAR DINIZ, no Anexo Único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018.  
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Art. 3º Este Projeto de Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 04 de 

junho de 2019. 
 

IRINY LOPES 
DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente proposição tem por objetivo 
conceder o Título de Cidadão Espírito-Santense 
ao Senhor HILDMAR DINIZ. 
Hildmar Diniz, o Monarco, nasceu no estado do 
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 1933, é um 
cantor e compositor brasileiro. 
 
Nasceu no bairro de Cavalcante, mas ainda 
criança foi morar em Nova Iguaçu. Aos 10 anos 
de idade mudou-se para Oswaldo Cruz, subúrbio 
do Rio e bairro de origem da Portela. Àquela 
época teve de perto contato com os sambistas 
da escola, integrando blocos e compondo 
samba ainda pequeno. Também foi nessa época 
que surgiu o apelido, Monarco. 
 
Em 1950 foi convidado a integrar a ala de 
compositores da Portela, onde mais tarde viria a 
se tornar líder da velha guarda. Também foi 
diretor de harmonia da escola. Nunca chegou a 
ganhar uma disputa de samba-enredo (o samba 
cantado durante o desfile da escola), mas 
conseguiu consagrar sambas "de terreiro" ou 
"sambas de quadra", como são conhecidos 
aqueles executados nos ensaios e logo tornados 
emblemas do patrimônio cultural coletivo 
dessas associações. Um deles é "Passado de 
Glória", que já foi "esquenta" (samba executado 
na área de concentração, pouco antes do 
desfile) da agremiação em diversos anos. Sua 
última disputa de samba-enredo foi em 2007.   
 
Seu primeiro disco solo foi lançado em 1976, 
com temas como "O Quitandeiro" (com Paulo 
da Portela) e "Lenço" (com Francisco Santana). 
Em 1995, Monarco tem o CD A Voz do 
Samba lançado no Japão. No Brasil, foi editado 
pelo selo Kuarup. 
 
Em 1999 a cantora Marisa Monte convidou 
Monarco e a Velha Guarda da Portela para o CD 

Tudo Azul, de sua produção, que contou com 
participação de Paulinho da Viola e Zeca 
Pagodinho. 
 
De outra parte, entre os momentos de 
desalento vividos pelo grupo, conta-se aquele 
do desfile da escola de samba Portela em 2005, 
quando, após um atraso da seção de abertura 
do desfile, ou seja, a do carro-alegórico 
chamado Abre-Alas (onde funcionários da 
agremiação não conseguiram encaixar as asas 
da águia símbolo da escola a tempo do desfile), 
o último setor e o chamado "carro da 
agremiação" foram impedidos de desfilar, pelo 
receio de se ultrapassar o tempo regulamentar 
de desfile, com as consequentes penalizações 
que isso implicaria. Naquele setor era onde 
estavam exatamente os integrantes da Velha 
Guarda da Portela, entre eles Monarco, Tia 
Surica, Casquinha e outros nobres do samba. 
 
Em 2008 foi lançado o documentário Mistério 
do Samba, dirigido pelos cineastas Lula Buarque 
de Hollanda e Carolina Jabor, e também 
produzido por Marisa Monte, que levara dez 
anos para ser concluído, e no qual Monarco 
participa oferecendo relatos de sua história de 
vida e seus testemunhos pessoais sobre a 
história do samba no Rio de Janeiro. Essa 
produção foi incluída na seleção oficial 
do Festival de Cannes.  
 
Em 2010, Monarco gravou seu primeiro DVD - 
"Monarco: A Memória do Samba" - no dia 28 de 
setembro, no Teatro Oi Casa Grande, Rio de 
Janeiro. Assim como o documentário "Mistério 
do Samba", esse projeto se pretende como um 
registro para a história da tradição do samba.  
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IRINY LOPES 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 035/2019 
 

Concede Título de Cidadão Espírito 
Santense ao Sr. JEAN WYLLYS DE 
MATOS SANTOS e dá outras 
providências.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(estado)
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1933
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalcante_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Igua%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oswaldo_Cruz_(bairro_do_Rio_de_Janeiro)
https://pt.wikipedia.org/wiki/GRES_Portela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portela_(escola_de_samba)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marisa_Monte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Velha_Guarda_da_Portela
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tudo_Azul_(%C3%A1lbum_de_Marisa_Monte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulinho_da_Viola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tia_Surica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tia_Surica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casquinha
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mist%C3%A9rio_do_Samba&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mist%C3%A9rio_do_Samba&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lula_Buarque_de_Hollanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lula_Buarque_de_Hollanda
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Carolina_Jabor&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes
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DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Jean Wyllys de Matos 
Santos. 
 
Art. 2º Após promulgação deste Decreto 
Legislativo deverá ser promovida a inclusão do 
Título de Cidadão Espírito-Santense do Sr. Jean 
Wyllys de Matos Santos, no Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018.  
 
Art. 3º Este Projeto de Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 04 de 

junho de 2019. 
 

IRINY LOPES 
DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente proposição tem por objetivo 
conceder o Título de Cidadão Espírito-Santense 
ao Senhor JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS. 
 
JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS é 
jornalista com mestrado em Letras e Linguística 
pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
professor de Cultura Brasileira e de Teoria da 
Comunicação na Escola Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM) e na Universidade Veiga de 
Almeida - ambas no Rio de Janeiro, além de ser 
escritor.  
 
Inicialmente, ele tornou-se conhecido após 
ganhar a edição de 2005 do reality show Big 
Brother Brasil, exibido pela Rede Globo. 
 
Em 2004 Wyllys participou da criação do curso 
de pós-graduação em Jornalismo e Direitos 
Humanos da Universidade Jorge Amado, em 
Salvador, na Bahia. Abertamente homossexual, 
Wyllys foi um dos mais atuantes parlamentares 
brasileiros na defesa dos direitos humanos, 
especialmente em relação aos direitos LGBT. 
 
O ex-BBB foi eleito deputado federal pela 
primeira vez nas eleições de 2010 com a menor 
quantidade de votos pelo Rio de Janeiro, 13.018 

(0,16%) votos válidos. Ele conseguiu a vaga 
graças ao desempenho de outro candidato a 
deputado federal do seu partido, Chico Alencar, 
que conquistou 240.724 (3%) dos votos na 
eleição. 
 
Nas eleições de 2014, em uma situação inversa, 
Wyllys foi reeleito como o sétimo mais votado 
entre os deputados federais eleitos do Rio de 
Janeiro, com 144.770 (1,90%) dos votos válidos.  
 
Jean foi um dos autores dos Projetos de Leis, 
que dentre outros objetivos, visavam à 
revogação de determinados artigos do Código 
Civil que regulamentavam o casamento, para 
que houvesse o reconhecimento do casamento 
civil e da união estável entre pessoas do mesmo 
sexo (PL 5120/2013) e a regulação da atividade 
dos profissionais do sexo (PL 4211/2012).   
 
Em novembro de 2018, a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos 
da Organização dos Estados Americanos (OEA) 
exigiu providências e proteção à Jean Wyllys por 
parte do Governo Federal, frente as constantes 
ameaças de morte ao parlamentar.  
 
Em 24 janeiro de 2019, Jean anunciou que 
desistiu de assumir o terceiro mandato como 
deputado federal pelo estado do Rio, garantido 
nas eleições de 2018, e deixará de viver no 
Brasil, dedicando-se a carreira acadêmica. Em 
15 de fevereiro de 2019 ele fez sua primeira 
aparição pública desde a desistência do 
mandato, participando da sessão de gala do 
filme "Marighella", dirigido pelo ator Wagner 
Moura, no Festival de Berlim.  

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL  

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 36/2019 
 

Concede Título de Cidadão Espírito 
Santense ao Sr. JOÃO PEDRO 
STÉDILE e dá outras providências.  

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

D E C R E T A: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mestrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Letras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_Brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_Comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_da_Comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Superior_de_Propaganda_e_Marketing
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_Superior_de_Propaganda_e_Marketing
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Veiga_de_Almeida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Veiga_de_Almeida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2005
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reality_show
https://pt.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_Brasil_5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_Brasil_5
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3s-gradua%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_Humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_Humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Jorge_Amado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Salvador_(Bahia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bahia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direitos_LGBT
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_estaduais_no_Rio_de_Janeiro_em_2010
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Alencar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_estaduais_no_Rio_de_Janeiro_em_2014
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos
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Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. João Pedro Stédile. 
 
Art. 2º Após promulgação deste Decreto 
Legislativo deverá ser promovida a inclusão do 
Título de Cidadão Espírito-Santense do Sr. João 
Pedro Stédile, no Anexo Único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018.  
 

Art. 3º Este Projeto de Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 04 de 

junho de 2019. 
 

IRINY LOPES 
DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente proposição tem por objetivo 
conceder o Título de Cidadão Espírito-Santense 
ao Senhor João Pedro Stédile. 
 
João Pedro Stédile, Economista, ativista e 
escritor brasileiro. É graduado em economia 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, e pós-graduado pela 
Universidade Nacional Autônoma do México. 
Marxista por formação, Stédile é um dos 
maiores defensores da reforma agrária no 
Brasil. É filho da confeiteira Lourdes Agustini e 
do caminhoneiro Alcides Stédile. 
 
Conseguiu estudar porque sua mãe o mandou 
para um seminário. Terminado o ginásio, voltou 
para sua terra natal, onde trabalhou na serraria 
de um tio até completar o curso secundário. 
Vendo que não teria futuro ali, partiu para Porto 
Alegre, onde trabalhava à noite para pagar seus 
estudos de economia. Fez estágio e trabalhou 
como técnico da Secretaria da Agricultura do 
Estado do Rio Grande do Sul. Assessorou a 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) e participa 
desde 1979 das atividades da luta pela reforma 
agrária no País, pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e pela Via 
Campesina. Atuou como membro da Comissão 
de Produtores de Uva, dos Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Sul, na 
região de Bento Gonçalves e, juntamente com 
outros, começou a organizar o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), hoje 
implantada e atuando em todo o território 
nacional. 
 

Atualmente é membro da direção nacional do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST), do qual é também um dos fundadores. 
Também é filiado ao Partido dos Trabalhadores 
(PT) no diretório municipal de Cachoeirinha no 
Rio Grande do Sul. 
 

Stédile é autor ou co-autor de diversos livros 
sobre a questão agrária e sobre questões 
políticas como o socialismo e a luta de classes. A 
maioria de seus livros foram publicados por 
meio da Editora Fundação Perseu Abramo (FPA) 
instituída pelo Partido dos Trabalhadores em 
1996.  
 

Brava Gente: a Trajetória do MST e a Luta Pela 
Terra no Brasil, com Bernardo Mancano 
Fernandes. São Paulo. Editora Perseu Abramo: 
1999.  
 

Classes Sociais em Mudança e a Luta Pelo 
Socialismo, com Francisco de Oliveira e José 
Genoíno. São Paulo. Editora Perseu Abramo: 
2000. 
 

Ruy Mauro Marini: Vida e Obra, com Roberta 
Traspadini. São Paulo. Editora Expressão 
Popular:  
 

A Questão Agrária no Brasil: o Debate 
Tradicional: 1500-1960. São Paulo. Editora 
Expressão Popular: 2005  
 

A Questão Agrária no Brasil: o Debate na 
Esquerda: 1960-1980. São Paulo. Expressão 
Popular: 2005. 
 

A Questão Agrária no Brasil: Programas de 
Reforma Agrária: 1946-2003. São Paulo. 
Expressão Popular: 2005. 
 

Leituras da Crise, com Marilena Chauí, Leonardo 
Boff et al. São Paulo. Editora Perseu Abramo: 
2006. 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCOS GARCIA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 37/2019 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pontif%C3%ADcia_Universidade_Cat%C3%B3lica_do_Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pontif%C3%ADcia_Universidade_Cat%C3%B3lica_do_Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Nacional_Aut%C3%B4noma_do_M%C3%A9xico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marxista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_agr%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caminhoneiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semin%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gin%C3%A1sio_(escola)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serraria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_secund%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1gio_profissional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Pastoral_da_Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_agr%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_agr%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_Trabalhadores_Rurais_Sem_Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_Trabalhadores_Rurais_Sem_Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Via_Campesina_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Via_Campesina_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bento_Gon%C3%A7alves_(Rio_Grande_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_Trabalhadores_Rurais_Sem_Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_Trabalhadores_Rurais_Sem_Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_dos_Trabalhadores_Rurais_Sem_Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cachoeirinha_(Rio_Grande_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Perseu_Abramo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Oliveira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Geno%C3%ADno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Geno%C3%ADno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marilena_Chau%C3%AD
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Boff
https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Boff
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Acrescenta item ao Anexo único 
do decreto Legislativo Nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
RODRIGO SALES CAMPELO. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo Nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 

 
“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Rodrigo Sales 
Campelo”.  

 
Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra 
em vigor na data de sua publicação 
 

Sala das Sessões, 04 de junho de 2019. 
 

MARCOS GARCIA 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Dados Pessoais 

 

Nome: Rodrigo Sales Campelo 
 

Filiação: Francisco de Assis Campelo e Telma 
Beatriz Gouveia de Sales Campelo 

 

Data de Nascimento: 19/06/1988 - Recife/PE 
 

Identidade: 5.304.674 SDS/PE 
 

CPF: 073.917.074-06 
 

Endereço Residencial 
 

Avenida: Governador Jones dos Santos Neves, 
nº 495, Casa 

 

Bairro: Centro, CEP: 29.900-035 
 

Cidade: Linhares/ES 
 

Telefone: (27) 99980-0179 
 

E-mail: digo_campelo@hotmail.com 

Titulação Acadêmica 
 
Bacharel em Direito pela Universidade Católica 
de Pernambuco (UNICAP). Pós-Graduado lato 
sensu com Especialização em Direito Processual 
Civil pela Universidade Anhanguera - UNIDERP.  
 
Ocupações profissionais 
 
Advogado atuante com inscrição nos estados de 
Pernambuco e do Espírito Santo. Ex- membro da 
Comissão de Ensino Jurídico da 3º Subseção da 
OAB/ES. Ex-Procurador Chefe da Procuradoria 
Administrativa do Município de Linhares/ES. 
Membro efetivo da Associação Brasileira de 
Direito Processual (ABDPRO). Conselheiro 
Titular da 3º Subseção da OAB/ES. Membro da 
Comissão Estadual de Direito Eleitoral da 
OAB/ES.  
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.193 
 

Concede Comenda “João Ferreira de Almeida” 
a DIEGO JULIANO BRAVIM. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “João Ferreira 
de Almeida” a Diego Juliano Bravim, pelos 
relevantes serviços de cunhos religioso e social, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 6.194 
 

Concede Comenda “João Ferreira de Almeida” 
a JONATAS CÂMARA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “João Ferreira 
de Almeida” a Jonatas Câmara, pelos relevantes 
serviços de cunhos religioso e social, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.195 

 
Concede Comenda “João Ferreira de Almeida” 

a SAMUEL FERREIRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “João Ferreira 
de Almeida” a Samuel Ferreira, pelos relevantes 
serviços de cunhos religioso e social, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.196 
 

Concede Comenda “João Ferreira de Almeida” 
a EDSON EUGÊNIO VICENTE. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “João Ferreira 
de Almeida” a Edson Eugênio Vicente, pelos 
relevantes serviços de cunhos religioso e social, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.197 

 
Concede Comenda “João Ferreira de Almeida” 

a ADEILTO NERES DE SOUZA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “João Ferreira 
de Almeida” a Adeilto Neres de Souza, pelos 
relevantes serviços de cunhos religioso e social, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 6.198 
 

Concede Comenda “João Ferreira de Almeida” 
a EDIR DE SOUZA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “João Ferreira 
de Almeida” a Edir de Souza, pelos relevantes 
serviços de cunhos religioso e social, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.199 

 
Concede Comenda “João Ferreira de Almeida” 

a JOSIAS MACIEL AFONSO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “João Ferreira 
de Almeida” a Josias Maciel Afonso, pelos 
relevantes serviços de cunhos religioso e social, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  

RESOLUÇÃO Nº 6.200 
 

Concede Comenda “João Ferreira de Almeida” 
a MÁRIO LUCIO DOS SANTOS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.251, de 23.9.2005, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “João Ferreira 
de Almeida” a Mário Lucio dos Santos, pelos 
relevantes serviços de cunhos religioso e social, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
RESOLUÇÃO Nº 6.204 

 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a JOÃO BATISTA CONTI. 

 
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 “Grande Oficial”, a João 
Batista Conti, 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 04 
de junho de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 6.205 
 

Concede Comenda do Mérito Esportivo “José de 
Anchieta Fontana” a JOÃO BATISTA DE SALES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a e pela Resolução nº 2.247, de 
29.6.2005, e alterada pelas Resoluções nºs 
3.377, de 09.4.2013 e 3.455, de 12.9.2013, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Esportivo “José de Anchieta Fontana” a João 
Batista de Sales. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.206 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a EDILSON TEIXEIRA DUARTE. 

 
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 “Oficial”, a Edilson Teixeira 
Duarte, 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 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.207 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a JOSÉ CARLOS LYRIO ROCHA. 

 
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 “Oficial”, a José Carlos 
Lyrio Rocha, 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 04 
de junho de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.208 

 
Concede Medalha “Paulino Viana” a WALTER 

RIBEIRO DA COSTA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.297, de 02.05.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulino 
Viana” a Walter Ribeiro da Costa. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.209 
 

Concede Medalha “Paulino Viana” a VICENTE 
JOSÉ SIMÕES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.297, de 02.05.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulino 
Viana” a Vicente José Simões. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.210 

 
Concede Medalha “Paulino Viana” a RÔMULO 

MATOS TRINDADE. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.297, de 02.05.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulino 
Viana” a Rômulo Matos Trindade. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.211 
 

Concede Medalha “Paulino Viana” a ROMILDO 
MATOS TRINDADE. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.297, de 02.05.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulino 
Viana” a Romildo Matos Trindade. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 

de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.212 
 

Concede Medalha “Paulino Viana” a JOÃO 
PEREIRA MATTOS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.297, de 02.05.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulino 
Viana” a João Pereira Mattos. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.213 

 
Concede Medalha “Paulino Viana” a JOSÉ 

NASCIMENTO DA COSTA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.297, de 02.05.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulino 
Viana” a José Nascimento da Costa. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.214 
 

Concede Medalha “Paulino Viana” a JOSÉ LUIZ 
RAMOS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.297, de 02.05.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulino 
Viana” a José Luiz Ramos. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.215 
 

Concede Medalha “Paulino Viana” a JOILDO 
DEOCLÉCIO BORGES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.297, de 02.05.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulino 
Viana” a Joildo Deoclécio Borges. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.216 

 
Concede Medalha “Paulino Viana” a ILTON 

GONÇALVES. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.297, de 02.05.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulino 
Viana” a Ilton Gonçalves. 

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



18 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 06 de junho de 2019 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.217 
 

Concede Medalha “Paulino Viana” a ANTÔNIO 
PINTO NASCIMENTO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.297, de 02.05.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulino 
Viana” a Antônio Pinto Nascimento. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.218 

 
Concede Medalha “Paulino Viana” a ADENIS 

SILVA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.297, de 02.05.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulino 
Viana” a Adenis Silva. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.219 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a CARLOS HUMBERTO MANNATO. 

 
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 “Grande Oficial”, a CARLOS 
HUMBERTO MANNATO, 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 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.220 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a JAIR MESSIAS BOLSONARO. 

 
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 “Grã-Cruz”, a Jair Messias 
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Bolsonaro, 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 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.224 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO. 

 
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 André dos 

Santos Sampaio, 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 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.225 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” a MOYSES LAGASSA DE OLIVEIRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
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 “Oficial”, a Moyses Lagassa 

de Oliveira, 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 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.226 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a LUIZ CARLOS BICALHO NEMER. 

 
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 “Oficial”, a Luiz Carlos 

Bicalho Nemer, 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 04 
de junho de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.227 

 

Concede Medalha “Paulino Viana” a PAOLO 
DARBI NETO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
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atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.297, de 02.05.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulino 
Viana” a Paolo Darbi Neto. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
 

RESOLUÇÃO Nº 6.228 
 

Concede Medalha “Paulino Viana” a MANOEL 
ESTEVO PORTELA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.297, de 02.05.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulino 
Viana” a Manoel Estevo Portela. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  

 
RESOLUÇÃO Nº 6.229 

 
Concede Medalha “Paulino Viana” a SAMUEL 

RAMALHETE DO NASCIMENTO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.297, de 02.05.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulino 
Viana” a Samuel Ramalhete do Nascimento. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
 

RESOLUÇÃO Nº 6.230 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a ARIDELSON HONÓRIO BIANCHI. 

 
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 “Oficial”, a Aridelson 

Honório Bianchi, 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 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.231 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
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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 “Grande Oficial”, a Jean 

Wyllys de Matos Santos, 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 04 

de junho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.232 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a JACQUELINE MORAES DA SILVA 

AVELINA. 
 

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 “Grã-Cruz”, a Jacqueline 

Moraes da Silva Avelina, 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 04 
de junho de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: ARTHUR ALBINO RIOS 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 10.06.2019 a 11.06.2020 

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 05 de junho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 114 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO 
DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, com base nas 
informações da CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
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Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

208737 
ALCIDES 
HUPP 
JUNIOR 

2019 
16/09/2019 

a 
30/09/2019 

15/01/2020 
a 

29/01/2020 

15 (quinze) 
dias 

Restantes 

208909 

GEILLA 
COELHO DE 
RODRIGUES 
MOREIRA 

2019 
05/06/2019 

a 
19/06/2019 

06/09/2019 
a 

20/09/2019 

15 (quinze) 
dias 

Restantes 

209246 

MARCUS 
VINNICIUS 
GOUVEA 
BERMUDES 

2019 
22/07/2019 

a 
05/08/2019 

20/07/2020 
a 

03/08/2020 

15 (quinze) 
dias 

207540 
SANDRA LIA 
ARANTES 
NAVARRO 

2018 
10/06/2019 

a 
24/06/2019 

16/07/2019 
a 

30/07/2019 

15 (quinze) 
dias 

Restantes 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 05 de junho de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DO PROCURADOR-GERAL 

 
PORTARIA Nº 012 

 
O PROCURADOR-GERAL DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 
atribuições que lhe confere o § 6º do art. 27-A 
da Lei Complementar nº 287/2004 e em 
conformidade com o art. 33 do Ato da Mesa 
Diretora nº 964/2018, resolve: 
 
Art. 1º Deferir os requerimentos constantes 
dos Processos Administrativos nº 
192066/2019, 192067/2019 e 191390/2019. 
 
Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação. 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, em 05 de 

junho de 2019. 
 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES  
TEIXEIRA DE FREITAS 

Procurador-Geral 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 

 
RESUMO DO 3° TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO N° 009/2017 

A Subdireção Geral da Secretaria - Supervisão do 
Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
celebração do Termo Aditivo, conforme descrito 
abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA. 
 
OBJETO: O objeto do presente TERMO ADITIVO 
é a alteração da CONTRATADA, passando de UP 
BRASIL - EMPÓRIO CARD LTDA para UP BRASIL 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, decorrente 
de incorporação empresarial. 
 
VIGÊNCIA: O presente TERMO ADITIVO entra 
em vigor na data da sua assinatura. 
 
PROCESSO: 190262 
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 
RESUMO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO 
À CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 

Nº 001/2016 
 
 

A Subdireção Geral da Secretaria Setor de 
Contratos e Convênios da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o parágrafo único 
do artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, torna pública a celebração do Termo 
de Apostilamento ao Termo de Concessão de 
Uso, conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
 

CONTRATADA: SERRA ALIMENTAÇÃO LTDA-
ME. 
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OBJETO: Reajuste dos preços das refeições e 
dos lanches, conforme previsto na Cláusula 
Sétima do Termo de Concessão. 
 
VIGÊNCIA: O TERMO DO APOSTILAMENTO 
entra em vigor na data da sua assinatura. 
 

PROCESSO: 191579 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 05 de junho de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 06.06.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 AP: COMISSÃO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  

Conjuntura da Assistência Social no ES 

04h40 REUNIÃO ORDINÁRIA  Comissão de Cultura 

05h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Justiça 
07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai falar sobre os veículos aéreos não 

tripulados (Vants) ou drones e a necessidade do tratamento das 
imagens geradas de forma correta. Esses robôs voadores trouxe à 
tona o emprego de programas computacionais para aquisição, 
tratamento e análise das imagens captadas por máquinas 
fotográficas embarcadas nesses robôs voadores 

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

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

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Finanças 

09h30 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Justiça 

10h00 FRENTE PARLAMENTAR 
(V) 

Fundo Soberano 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, 
agora protegido e estudado por cientistas de várias partes do país e 
do mundo. Este documentário revela importantes pesquisas em 
terra e a caminho do nosso destino. Uma ação recente do governo 
brasileiro atendeu parte da luta da comunidade científica para que, 
finalmente, essa região receba a proteção da lei. A administração 
federal anunciou no final de março de 2018 a criação da maior 
unidade de conservação marinha do país. Trindade: o arquipélago 
brasileiro ocupado mais distante da América do Sul 

12h30 MP COM VOCÊ O programa MP com Você recebe o promotor de justiça Hermes 
Zaneti Junior, responsável pela Promotoria de Justiça Cível de 
Cachoeiro de Itapemirim e autor do livro Justiça Multiportas 

13h00 DEDO DE PROSA A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. Cem anos 
depois, o palácio ganhou uma restauração e se transformou no 
Palácio da Cultura Sônia Cabral, uma homenagem a um importante 
nome da música capixaba. A pianista elaborou o projeto de criação 
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da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Detalhes dessa história 
estão registrados em um livro escrito pelo jornalista José 
Antônio Martinuzzo. 

13h30 CONEXÃO CIÊNCIA  A pesquisadora Elizabeth Sabato, da Embrapa, fala sobre as doenças 
que atacam as lavouras de milho 

14h00 UNIDIVERSIDADE Jongo da Serrinha 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

15h00 AP: DEFESA DOS RIOS 
JUCU E SANTA MARIA (V) 

Alagamentos na Região da grande Vitória 

18h00 A GRANDE REPORTAGEM Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, 
agora protegido e estudado por cientistas de várias partes do país e 
do mundo. Este documentário revela importantes pesquisas em 
terra e a caminho do nosso destino. Uma ação recente do governo 
brasileiro atendeu parte da luta da comunidade científica para que, 
finalmente, essa região receba a proteção da lei. A administração 
federal anunciou no final de março de 2018 a criação da maior 
unidade de conservação marinha do país. Trindade: o arquipélago 
brasileiro ocupado mais distante da América do Sul. 

18h30 DEDO DE PROSA A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. Cem anos 
depois, o palácio ganhou uma restauração e se transformou no 
Palácio da Cultura Sônia Cabral, uma homenagem a um importante 
nome da música capixaba. A pianista elaborou o projeto de criação 
da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Detalhes dessa história 
estão registrados em um livro escrito pelo jornalista José 
Antônio Martinuzzo. 

19h00 SESSÃO SOLENE Comenda Monsenhor Rômulo Neves Balestrero 

20h15 SESSÃO ESPECIAL COM 
DEBATES E PALESTRAS 

Movimentos Pela Renovação Política 

21h30 UNIDIVERSIDADE Jongo da Serrinha 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

22h15 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se 
revela no cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e um 
trabalho autoral que envolve MPB e POP 

22h45 MP COM VOCÊ O programa MP com Você recebe o promotor de justiça Hermes 
Zaneti Junior, responsável pela Promotoria de Justiça Cível de 
Cachoeiro de Itapemirim e autor do livro Justiça Multiportas 

23h15 DEDO DE PROSA A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. Cem anos 
depois, o palácio ganhou uma restauração e se transformou no 
Palácio da Cultura Sônia Cabral, uma homenagem a um importante 
nome da música capixaba. A pianista elaborou o projeto de criação 
da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Detalhes dessa história 
estão registrados em um livro escrito pelo jornalista José 
Antônio Martinuzzo. 

23h45 A GRANDE REPORTAGEM Um paraíso quase destruído por ações irresponsáveis do homem, 
agora protegido e estudado por cientistas de várias partes do país e 
do mundo. Este documentário revela importantes pesquisas em 
terra e a caminho do nosso destino. Uma ação recente do governo 
brasileiro atendeu parte da luta da comunidade científica para que, 
finalmente, essa região receba a proteção da lei. A administração 
federal anunciou no final de março de 2018 a criação da maior 
unidade de conservação marinha do país. Trindade: o arquipélago 
brasileiro ocupado mais distante da América do Sul. 

 

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 TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 28 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, 
Delegado Danilo Bahiense, Doutor 
Hércules, Dr. Rafael Favatto, Engenheiro 
José Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Erick Musso, Euclério Sampaio, Freitas,  
Hudson Leal, Iriny Lopes, Janete de Sá, 
Luciano Machado, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Pr. Marcos Mansur, 
Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, 
Theodorico Ferraço, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Há quorum para abertura da sessão de 
acordo com o painel eletrônico onde já 
registramos as presenças dos seguintes homens 
e mulheres parlamentares desta Casa de leis: 
Adilson Espindula; Capitão Assumção; Delegado 
Danilo Bahiense; Doutor Hércules; Dr. Rafael 
Favatto; Engenheiro José Rocha Esmeraldo; líder 
do Governo, Enivaldo Euzébio dos Anjos; 
presidente Erick Musso; terceiro suplente da 
vice-liderança, Euclério de Azevedo Sampaio 
Júnior; deputado Freitas; Hudson Bocão Leal; 
ministra Iriny Lopes; deputada Janete de Sá; 
deputado Luciano Machado; Marcelo Santos; 
Marcos Garcia Linhares; Pr. Marcos Mansur; 
Renzo Vasconcelos; Sergio Majeski; Theodorico 
de Assis Ferraço; nosso 2.º vice-presidente, 
Torino Marques, e Vandinho Leite.    
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o deputado Delegado 
Danilo Bahiense, para que possa proferir um 
versículo da Bíblia, diferente dos demais, sem 
nenhum papel à mão para fazer leitura. Solicito 
a todos que se coloquem em posição de 
respeito, por gentileza. 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Lucas, 11:2) 

 
  (Assume a 1.ª Secretaria o 
senhor deputado Luciano Machado) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Muito obrigado.  

Solicito ao deputado Luciano Machado 
que proceda à leitura da ata. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Eu peço, senhor presidente, 
deputado Marcelo Santos, que a ata seja 
considerada lida e ir para aprovação, porque já 
está publicada no site. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ata aprovada, disponibilizada no site da 
Assembleia. 

Passamos então à fase do Expediente 
para simples despacho.  

Com a palavra o 1.º secretário para 
leitura do item 1.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
1.Emenda n.º 016/2019, do deputado 

Renzo Vasconcelos, ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019, de autoria do 
Governo do Estado, modificando a redação do 
§1.º do art. 8.º.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75568-102009516627052019-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:  

 
2.Emenda n.º 017/2019, do deputado 

Renzo Vasconcelos, ao Projeto de Lei 
Complementar nº 020/2019, de autoria do 
Governo do Estado, acrescentando o inciso III 
no artigo 1º.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75569-102145641827052019-assinado.pdf  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75568-102009516627052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75568-102009516627052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75569-102145641827052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75569-102145641827052019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se também ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
3. Emenda n.º 018/2019, do deputado 

Renzo Vasconcelos, ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 020/2019, de autoria do 
Governo do Estado, acrescentando o inciso III 
no artigo 8.º.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75570-102304470127052019-assinado.pdf  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
4. Emenda n.º 001/2019, do deputado 

Capitão Assumção ao Projeto de Lei n.º 
385/2019, de sua autoria, alterando o artigo 
1.º.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
EM/75604-161004954327052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 385/2019.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

5. Mensagem n.º 026/2019, do 
Governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 017/2019, 
do deputado Alexandre Xambinho.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RRI/75611-171928385527052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. Oficie-se ao deputado Alexandre 
Xambinho por cópia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
6. Mensagem n.º 027/2019, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação n.º 016/2019, 
do deputado Fabrício Gandini.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RRI/75612-180554735527052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. Ao deputado Fabrício Gandini 
por cópia.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
7. Mensagem n.º 028/2019, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 018/2019, 
do deputado Capitão Assumção.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RRI/75613-173915372527052019-assinado.pdf 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ciente. Ao Capitão Assumção por cópia. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
8. Projeto de Lei n.º 392/2019, do 

deputado Doutor Hércules, que proíbe a 
utilização da substância Bisfenol A - BPA, 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/Arquivo/Documents/
PL/75439-113445182922052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Meio Ambiente, de Saúde e de 
Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
9. Projeto de Lei n.º 393/2019, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, que acrescenta 
item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de 
janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual de 
Conscientização e Apoio aos Portadores de 
Mielomeningocele e dá outras providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75570-102304470127052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75570-102304470127052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75604-161004954327052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/75604-161004954327052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RRI/75611-171928385527052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RRI/75611-171928385527052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RRI/75612-180554735527052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RRI/75612-180554735527052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RRI/75613-173915372527052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RRI/75613-173915372527052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75439-113445182922052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75439-113445182922052019-assinado.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75573-110148975327052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. À Comissão de Justiça na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

ordem, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem ao Capitão Assumção.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Quero, por gentileza, solicitar à V. Ex.ª a retirada 
de todos os meus requerimentos de urgência.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Dos itens 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - E 29 

também. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - E 29 também. Defiro. Ao arquivo.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

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

- PDT) - Não por isso, Capitão Assumção. V. Ex.ª 
tem o respeito da Mesa Diretora. Item 10.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

10. Projeto de Lei n.º 394/2019, do 
deputado Fabrício Gandini, que acrescenta 
item ao Anexo I da Lei nº 10.975, de 14 de 
janeiro de 2019, denominando Hilson Escopelli 
Gomes a ponte situada no KM 13 da Rodovia 
ES 165, no município de Laranja da Terra/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75588-145124381227052019-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:  
 

11. Projeto de Lei n.º 395/2019, do 
deputado Torino Marques, que altera o artigo 

20, da Lei n.º 7.000 de 2001, acrescentando o 
inciso X, reduzindo a alíquota nas operações 
internas do café conilon sobre o ICMS, e dá 
outras providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75605-161217470227052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às comissões de 
Justiça, de Agricultura e de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
12. Requerimento de Informação n.º 

090/2019, do deputado Dr. Rafael Favatto, ao 
Secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos, acerca de Recomendações  
do Relatório Final da CPI do Pó Preto - 2015, 
dentre outras matérias correlatas.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RQI/75414-
184115140521052019(9948)(9950)(9949)-
assinado.pdf 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Oficie-se.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
13. Requerimento de Informação n.º 

091/2019, do deputado Sergio Majeski, ao 
Secretário de Estado dos Transportes e Obras 
Públicas, solicitando  relação de todas as obras 
do Governo do Estado em andamento ou 
paralisadas, até o mês de maio/2019.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RQI/75594-154351560227052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Oficie-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
14. Requerimento de Informação n.º 

092/2019, do deputado Sergio Majeski, à 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75573-110148975327052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75573-110148975327052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75588-145124381227052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75588-145124381227052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75605-161217470227052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75605-161217470227052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/75414-184115140521052019(9948)(9950)(9949)-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/75414-184115140521052019(9948)(9950)(9949)-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/75414-184115140521052019(9948)(9950)(9949)-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/75414-184115140521052019(9948)(9950)(9949)-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/75594-154351560227052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/75594-154351560227052019-assinado.pdf
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Secretária de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos, solicitando relação nominal dos 
servidores (efetivos, comissionados e em 
designação temporária) que participaram de 
cursos de qualificação e capacitação, custeados 
pelo governo do estado, nos últimos dez anos, 
dentre outras matérias correlatas.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RQI/75599-155831827727052019-assinado.pdf  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
15. Requerimento de Informação n.º 

093/2019, do deputado Capitão Assumção, à 
Secretária de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, sobre solicitação de apoio do 
Estado através de suas Forças Policiais para 
resguardar o evento denominado Marcha 
Mundial da Maconha em Vitória, dentre outras 
matérias correlatas.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RQI/75615-184359131227052019-assinado.pdf  
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
16. Requerimento n.º 187/2019, do 

deputado Renzo Vasconcelos, de licença sem 
remuneração, nos termos do artigo 305, III, por 
07 (sete) dias, contados a partir do dia 01 de 
junho de 2019.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
REQ/75606-161544751927052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de licença. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
17. Parecer n.o 40/2019, 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 
213/2018, da deputada Janete de Sá, que inclui 
no Calendário Oficial do Estado o Festival de 
Inverno de Santa Teresa/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=75399&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/75399-154532116821052019-
assinado.pdf#75399 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

18. Parecer n.o 41/2019, da Comissão de 
Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, do Projeto de Lei n.o  088/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre o afastamento do professor da 
rede estadual de ensino que for réu em 
processo judicial ou parte em processo 
administrativo disciplinar, na forma que 
especifica.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PC/75390-151200909221052019-assinado.pdf 
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

19. Parecer  n.o 42/2019, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade,   
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
139/2019, do deputado Doutor Hércules, que 
institui o Dia Estadual de conscientização e 
enfrentamento à fibromialgia.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PC/75392-151519034721052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/75599-155831827727052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/75599-155831827727052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/75615-184359131227052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RQI/75615-184359131227052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/75606-161544751927052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/REQ/75606-161544751927052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=75399&arquivo=Arquivo/Documents/PC/75399-154532116821052019-assinado.pdf#75399
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=75399&arquivo=Arquivo/Documents/PC/75399-154532116821052019-assinado.pdf#75399
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=75399&arquivo=Arquivo/Documents/PC/75399-154532116821052019-assinado.pdf#75399
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=75399&arquivo=Arquivo/Documents/PC/75399-154532116821052019-assinado.pdf#75399
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PC/75390-151200909221052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PC/75390-151200909221052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PC/75392-151519034721052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PC/75392-151519034721052019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
20. Parecer n.o 43/2019, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
144/2019, do deputado Vandinho Leite, que 
institui o Dia Estadual da Educação Profissional 
no Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PC/75397-153428865421052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Inclua-se também na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal.    

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
21. Parecer n.o 44/2019, da Comissão de 

Justiça, pela rejeição do despacho denegatório 
do senhor presidente da Mesa Diretora,  do 
Projeto de Lei n.o  165/2019, do deputado 
Marcos Garcia, que obriga os estabelecimentos 
de ensino no Estado a fornecer diploma em 
braile para alunos com deficiência visual na 
conclusão do ensino médio e ensino superior.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PC/75398-153816037721052019-assinado.pdf  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

22. Parecer n.o 45/2019, da Comissão de 
Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora,  do Projeto de Lei n.o  233/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 
autorização legal para a execução da atividade 
de  motorista  autônomo de plataforma digital 
no Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PC/75400-154706382721052019-assinado.pdf  
 

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

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

110/2019, dos deputados Freitas e Euclério 
Sampaio, ao Projeto de Resolução n.º 35/2019, 
de autoria 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/
RU/75608-164237896127052019(10025)-
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. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
31. Indicação n.º 1145/2019, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador 
do Estado, para instalação de radar ou 
semáforo ou lombada, na Rodovia Safra x 
Marataízes, no município de Marataízes/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75571-103242362127052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.     

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
32. Indicação n.º 1146/2019, do 

deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
Governador do Estado, para aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes em 
atendimento ao Hospital Evangélico de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PC/75397-153428865421052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PC/75397-153428865421052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PC/75398-153816037721052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PC/75398-153816037721052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PC/75400-154706382721052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PC/75400-154706382721052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/75608-164237896127052019(10025)-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/75608-164237896127052019(10025)-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/75608-164237896127052019(10025)-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75571-103242362127052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75571-103242362127052019-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/I
ND/75574-111150445427052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
33. Indicação n.º 1147/2019, do 

deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
Governador do Estado, para aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes em 
atendimento ao Hospital  Nossa Senhora da 
Conceição de Piúma/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75575-111311727027052019-assinado.pdf  
 

34. Indicação n.º 1148/2019, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
Governador do Estado, para alteração da Lei 
que dispõe sobre o uso do Presídio Militar, 
localizado no Quartel do Comando Geral da 
Polícia Militar, em Maruípe, Vitória/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75576-112613369327052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa)  

Aprovadas.   

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
35. Indicação n.º 1149/2019, da 

deputada Raquel Lessa, ao Governador do 
Estado, para construção de Ponte de concreto 

no Córrego Barra Seca, na estrada que dá 
acesso a várias propriedades, dentre elas a do 
senhor Cleomar Partelli, no município de São 
Gabriel da Palha/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75578-124613005027052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.     
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
36. Indicação n.º 1150/2019, do 

deputado Dr. Rafael Favatto e outros, ao 
Governador do Estado, para alteração do 
Decreto N.º 4382-R, de 25 de fevereiro de 
2019, o qual dispõe sobre a composição de 
representantes do Comitê Diretivo do 
Programa de Gestão Integrada das Águas e da 
Paisagem.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75413183655889921052019(9944)(9947)(9
945)-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa)  

Aprovada.     

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
37. Indicação n.º 1151/2019, do 

deputado Adílson Espíndula, ao Governador do 
Estado, para colocação de sinalização nos dois 
sentidos da BR 101, que indique o acesso para 
o Contorno de Aruaba, como alternativa de 
caminho a ser percorrido pelos munícipes e 
produtores rurais de Santa Leopoldina, Santa 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75574-111150445427052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75574-111150445427052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75575-111311727027052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75575-111311727027052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75576-112613369327052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75576-112613369327052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75578-124613005027052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75578-124613005027052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75413183655889921052019(9944)(9947)(9945)-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75413183655889921052019(9944)(9947)(9945)-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75413183655889921052019(9944)(9947)(9945)-assinado.pdf
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Maria de Jetibá e demais localidades da Região 
Serrana.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75581-140306031027052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.     
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
38. Indicação n.º 1152/2019, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador 
do Estado, para retomada da obra de 
asfaltamento da Estrada de Belém a Estação de 
Soturno, no município de Vargem Alta/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75582-141812079927052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.     
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

39. Indicação n.º 1153/2019, da 
deputada Janete de Sá, ao Governador do 
Estado, para prioridade de matricula, de 
mulheres que sofreram violência doméstica, 
para seus dependentes nas instituições de 
ensino de educação básica próximas a sua 
residência.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75586-144253739427052019-assinado.pdf  
 

 (Registram presença os senhores 
deputados Dary Pagung e 
Delegado Lorenzo Pazolini) 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.     
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
40. Indicação n.º 1154/2019, do 

deputado Theodorico Ferraço, ao Governador 
do Estado, para  implantação de um  
Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado com disponibilização de viaturas para 
combate à incêndios e socorro a acidentes, 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/75590-145801069627052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.     
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

41. Indicação n.º 1155/2019, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador 
do Estado, para inserção no Programa 
Caminhos do Campo do trecho que interliga a 
Comunidade de Baixo Concórdia  a Paraíso,  no 
município de Vargem Alta/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75591-152311369927052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.     

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75581-140306031027052019-assinado.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75591-152311369927052019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
42. Indicação n.º 1156/2019, do 

deputado Sergio Majeski, ao Governador do 
Estado, para aplicação da Lei n.º 10.487/2016, 
a qual dispõe sobre a prática do reuso de 
efluentes das Estações de Tratamento de 
Esgoto - ETE’s para fins industriais.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75592-153621809127052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.     
 Cumprimento o deputado Sergio Majeski 
pela aprovação da sua indicação por 
unanimidade. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 
obrigado, Marcelo! Deputado Marcelo! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Mas pode me chamar de Marcelo. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
43. Indicação n.º 1157/2019, do 

deputado Luciano Machado, ao Governador do 
Estado, para inclusão no Programa Caminhos 
do Campo a pavimentação da estrada do 
Assentamento Floresta, sentido Sobreira e 
Córrego Santa Maria, 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/75616-190213180527052019-assinado.pdf  

 
 (Registra presença o senhor 

deputado Dr. Emílio Mameri) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

votação.  

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

Aprovada.     
  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
44. Indicação n.º 1158/2019, do 

deputado Luciano Machado, ao Governador do 
Estado, para instalação de 04 novos 
computadores na Escola EEEFM Presidente 
Kennedy, no município de Presidente 
Kennedy/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75617-190416087127052019-assinado.pdf  
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.     
Com a palavra o deputado Sergio 

Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, pela ordem! Eu gostaria de pedir, se 
possível, consultando o Plenário, obviamente, e 
mantendo a ordem das inscrições, a inversão da 
pauta tendo em vista que só temos projetos. 
 

  O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Consulto o Plenário.   

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

Garantindo dentro do horário 
estabelecido. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 
Exatamente, mas eu gostaria que fossem todos 
os inscritos, como foi feito nas últimas sessões. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Na última sessão V. Ex.ª reclamou, nesta 
agora a senhora pede que seja. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 
Exatamente. Quero. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75592-153621809127052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75592-153621809127052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75616-190213180527052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75616-190213180527052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75617-190416087127052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75617-190416087127052019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Nós garantiremos o tempo de cinquenta 
minutos após a alteração.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Cinquenta minutos, marcado. 
 

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

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

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Gostaria que o deputado Sergio Majeski 
repetisse, no microfone, porque eu faço 
questão absoluta de ouvir a voz eloquente que 
ele convenceu V. Ex.ª, às escondidas dos demais 
pares. Eu queria saber qual foi o argumento. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Não foi 

às escondidas, inclusive houve a consulta ao 
Plenário. Aqueles que estavam atentos ouviram. 

Eu pedi, deputado Enivaldo, que 
houvesse a inversão da pauta, assegurando, 
obviamente, os inscritos na fase das 
Comunicações. Nós só temos dois projetos para 
serem votados hoje, e eu pedi ao deputado 
Marcelo que consultasse o Plenário sobre essa 
possibilidade. Foi isso que aconteceu. 

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

agradeço. 
 
O SR. ERICK MUSSO - (PRB) - Deixa eu só 

dar uma sugestão, na verdade. Acho que seria 
importante, talvez os líderes se reunirem, assim, 
todo dia está tendo uma proposição de 
inversão. Se for de comum acordo, que a gente 
possa mudar isso no Regimento.  

Assim: faz a leitura da Ata, lê o 
Expediente, entra na Ordem do Dia e depois faz 
a fase das Comunicações.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Para fazer uma avaliação. 
 

O SR. ERICK MUSSO - (PRB) - Não é para 
decidir nada agora, nada disso...  

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Tempo para pensar. 

 
O SR. ERICK MUSSO - (PRB) - Só para 

refletir. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Muito obrigado! 
Passamos, então, à fase da Ordem do 

Dia. 
Neste momento, eu convido o 

presidente para que assuma a condução dos 
trabalhos para que nós possamos deliberar o 
item 1 da pauta. 

Deputado Erick, posso seguir?  
Passamos então à discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
367/2019, de autoria do deputado Marcelo 
Santos. 

Como eu sou autor... 
Convoco e consulto se nós podemos 

fazer em conjunto Comissões de Justiça, 
Infraestrutura e Finanças. 

Euclério, concorda? (Pausa) 
Fazemos as reuniões em conjunto do 

item 1 da pauta.  
Neste momento eu passo a presidência 

ao deputado Fabrício Gandini, para que possa 
presidir e relatar o item 1 da pauta. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Tendo número 
suficiente de deputados nas comissões 
pertinentes, o projeto de lei revoga o parágrafo 
único do art. 9.º da Lei n.º 10.577, de 15 de 
setembro de 2016, que dispõe sobre adoção de 
medidas para a continuação de obras 
paralisadas e autoriza a contratação de 
determinados serviços, altera a Lei n.º 9.090, de 
23 de dezembro de 2008, e dá outras 
providências. 

A matéria é de autoria do deputado 
Marcelo Santos. 

Eu vou avocar a matéria, dar pela 
constitucionalidade da mesma e colocá-la em 
discussão. (Pausa) 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Eu 
gostaria de discutir, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Sergio 
Majeski para discutir a matéria. 
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O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Nem é 
uma discussão, mas eu gostaria, talvez, que o 
deputado Marcelo esclarecesse. É uma dúvida, 
mesmo, em relação à matéria. Porque a 
proposição é a extinção do parágrafo único do 
art. 9.º, parágrafo que diz que: 

 
Art. 9º [...] 
Parágrafo único. Atendido o 
disposto no caput, caso existam 
preços unitários na planilha 
orçamentária da contratada 
superiores aos preços unitários da 
planilha referencial, estes deverão 
ser reduzidos, mediante acordo 
entre as partes, para que se 
mantenha a vantajosidade da 
proposta originalmente licitada. 
 

 A preocupação e a dúvida, deputado 
Marcelo, é se, extinguindo o parágrafo único, 
isso não dá margem para a manipulação dos 
preços unitários, embora o art. 9.º, em grande 
parte, esteja assegurando o valor da obra. Mas 
em relação a esses preços, se isso não abriria 
essa possibilidade. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok. É uma boa pergunta. Na verdade, o 
projeto da vantajosidade, ele é pós o certame 
licitatório. 
 

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

- PDT) - Então, na verdade, ele alcança 
meramente, quando a empresa primeira 
colocada, ao desistir, por exemplo, da execução 
da obra, a segunda está, em tese, impedida de 
assumir. Por quê? A primeira deu um desconto. 
Na maioria das vezes ela desistiu da obra 
porque o desconto que ela deu ela sequer 
consegue arcar com os custos operacionais. A 
segunda tem que dar um preço ainda menor do 
que a primeira. Para quem já participou de 
licitação sabe que isso inviabiliza qualquer obra. 
Por isso que nós tivemos no mandato anterior, 
por exemplo, de um bilhão e duzentos milhões 
de reais, executado apenas cento e vinte 
milhões. Porque a burocracia dessa legislação, 
por mais que ela seja importante, superou a lei 
da vantajosidade, por exemplo, da União 
Federal.  

A nossa, ela foi além e, no caso de 
chamar a segunda colocada, ela impedia que a 
segunda pudesse assumir a posição e daí teria 
que ser feito um novo certame. Todos nós 
sabemos que um novo certame demora de seis 
meses a um ano, isso se não houver tanta ação 
judicial. Na verdade é só sacando o parágrafo 
único, mantendo toda a legislação em vigor, 
tratando especificamente da vantajosidade. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Ok, 

deputado Marcelo. Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Não por isso. 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Gandini) 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputada Janete para 
discutir. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu 
também quero falar nessa mesma direção. O 
que me chamou a atenção foi exatamente isto: 
como é que a gente apresenta uma legislação 
em que a gente não vai estar se prevalecendo 
de preços que são mais reduzidos e, com isso, 
levando essa vantagem para a sociedade. 
Porque quem paga... O caixa é único, é o 
Governo. E o recurso do Governo é recurso da 
população. 

Eu também tive essa preocupação. Liguei 
para o diretor responsável pelo DER, que é o 
nosso colega Maretto, e ele nos colocou essa 
dificuldade. Porque quando a legislação 
estadual veio, legislação de Governo anterior, 
ela reduz mais ainda - quando ela fala no preço 
unitário - aquilo que foi licitado.  

É claro que ali no preço unitário pode ser 
que tenha algum preço de mercado que esteja 
sendo praticado a menor e é isso que a lei veio 
tratar. Se tem um preço no mercado que está a 
menor, então que se veja preço unitário. Mas 
acontece que quando a licitação foi feita e que 
se ganha uma licitação, você faz uma 
composição do preço e, muitas vezes, no lugar, 
aquele preço unitário ficou um pouco maior, 
mas em outro nós temos um rebate, nós temos 
um abatimento. Então a composição do custo 
da obra é que interessa à sociedade. E como foi 
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licitado? E como a segunda colocada também 
vai estar numa situação de poder assumir 
porque a lei garante que essa é a regra para que 
não haja outra licitação, não haja dispêndio 
financeiro porque uma licitação é custosa, é 
onerosa, é demorada, é se prevalece dessa lei 
federal.  
 Então, nesse sentido, deputado Marcelo, 
eu concordo com a matéria que você traz 
porque, de fato, é por isso que tem muita coisa 
travada porque daquilo, se for visualizar pelo 
preço unitário vai reduzir mais ainda e aí fica 
muito difícil outra empresa - já teve uma que 
desistiu porque deu muito desconto - pegar vai 
ficar praticamente impossível. Então, nesse 
aspecto eu acho que, à medida que V. Ex.ª traz, 
ela corrige esse problema. Por isso que estou 
votando favorável na Comissão de Justiça e no 
plenário.  

  
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Freitas.  

 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Eu quero 
somente ajudar no esclarecer dessa matéria, 
parabenizando o deputado Marcelo Santos, que 
muito atento foi apresentar a revogação desse 
parágrafo único, do art. 9.º, da Lei 10.577 de 
setembro de 2016. O legislador que apresentou 
esse parágrafo único, ele escorregou na casca 
de banana que ele mesmo plantou.  

Como que eu vou imaginar que uma 
obra deserta, quando da licitação dessa obra no 
certame, alguém deu um desconto acima do 
que podia dar, por falta de organização, de 
planejamento, deu um desconto inexequível 
quando ele não consegue fazer a obra. Se 
aparece o segundo ou terceiro colocado no 
mesmo certame, que está enxuto, que tem mais 
organização, que consegue executar a obra que 
o primeiro não conseguiu executar pelo mesmo 
preço que o ganhador do certame da obra, ele 
fica impedido de executar porque esse 
parágrafo único do art. 9.º impede o segundo e 
o terceiro entrar e executar a obra.  

Por conta disso, no nosso estado, 
ninguém mais consegue retomar esse mundo de 
obras paralisadas. E o deputado Marcelo Santos, 
muito atento, presidente da Comissão de 
Infraestrutura, percebeu essa situação e 
apresenta um projeto revogando esse parágrafo 
único do art. 9.º.  

Parabéns, deputado Marcelo Santos. 
Assim, nós vamos conseguir fazer este estado 
andar sem tanta burocracia.  

É essa a fala.  
 

(Registram presença os senhores 
deputados Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino e Raquel 
Lessa) 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Mais algum deputado 
gostaria de discutir a matéria? (Pausa) 

Não havendo, eu vou passar a colher os 
votos das comissões pertinentes.  

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos presidindo.  
Deputado Enivaldo dos Anjos?(Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Justiça.  

 
Passo para a Comissão de Finanças.  
Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Enivaldo dos Anjos?(Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
Com o relatório ou com o relator 

também.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Carlos Von? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Finanças.  

 
Aprovado na Comissão de Finanças, 

passo à Comissão de Infraestrutura. 
Deputado Marcelo Santos presidindo, 

sou eu. 
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Deputado Mansur, como vota? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Vou fazer o voto favorável à matéria. 
E deputado Dary Pagung, como vota? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado pela maioria dos membros da 

Comissão de Infraestrutura. 
Devolvo à Mesa.  
Foi aprovado em todas as comissões 

pertinentes. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
À Secretaria para a extração de 

autógrafos. 
 
Item 2 da pauta. Discussão única, em 

regime de urgência, do projeto de lei do 
deputado Marcelo Santos, que institui o selo de 
transparência destinado a reconhecer e a 
estimular projetos, programas e práticas que 
tiverem transparência em órgãos e entidades da 
administração pública.  
 

(2. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
266/2019) 

 
Convoco e pergunto se os membros das 

comissões podem se reunir em conjunto: 
Justiça, Cidadania e Finanças? 

Deputado Euclério? (Pausa) 
Deputado Enivaldo? (Pausa) 
Deputado Enivaldo concorda. 
Deputado da Justiça? (Pausa) 
Então, convoco o deputado Fabrício 

Gandini para presidir as comissões reunidas do 
item 2 da pauta. 

 
 (Registra presença o senhor 

deputado Alexandre Xambinho) 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Também há quorum 
nas comissões.  

O projeto trata de instituir o selo de 
transparência destinado a reconhecer e a 
estimular projetos, programas e práticas que 
efetivem a transparência dos órgãos e entidades 
da administração pública, direta e indireta, do 
Estado do Espírito Santo e de seus Municípios. 

Vou avocar a matéria, apesar de... 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Presidente, só interrompendo, sugerir a 
V. Ex.ª, até porque me chamou a atenção o 
deputado Lorenzo Pazolini, V. Ex.ª em seu 
relatório pode transformar esse PL em PR, 
projeto de resolução, que pode ser PL, mas é 
natural que seja resolução. No seu projeto, 
transformá-lo em resolução. Princípio da 
Fungibilidade Recursal. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Então, dentro 
dessa possibilidade, vou fazer o relatório 
alterando de projeto de lei para projeto de 
resolução, tendo em vista que foi, inclusive, 
discutido na Procuradoria exatamente esse 
tópico. Nós tivemos dois votos, um a favor e um 
contrário.  

Vou aderir à tese favorável ao projeto 
pela constitucionalidade e colocar a matéria em 
discussão. (Pausa) 

Deputado Sergio Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos à Mesa, aos meus colegas 
presentes no plenário, àqueles que nos assistem 
pela TV Assembleia, aos funcionários da Casa e 
àqueles que nos visitam nas galerias. 

Esse PR, agora, se não me engano, 
transformado em PL, que institui um selo de 
transparência a ser concedido anualmente pela 
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo aos órgãos e entidades 
administrativas da administração pública direta 
e indireta do Estado do Espírito Santo e seus 
Municípios que apresentarem boas práticas de 
transparência em consonância, etc, etc, assim, 
eu entendo a boa intenção do PR. Agora, duas 
questões: na semana passada, nós, nós não, 
porque foi contra o meu voto, mas a Assembleia 
garantiu a manutenção de um veto de um 
projeto de lei que dava ampla transparência ou 
exigia ampla transparência de todos os poderes. 
Agora estamos aqui apreciando uma proposta 
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de criar um selo de transparência, sendo que na 
semana passada nós asseguramos o veto contra 
a transparência.  

Outra questão, aí para o relator e para 
aqueles que estão relatando o projeto, na 
proposta, não indica quais são os critérios para 
que seja dado esse selo. Então diz assim, olha: 
Os critérios objetivos, as modalidades do selo de 
transparência, a pontuação mínima para cada 
modalidade, a composição e a forma de atuação 
da Comissão de Avaliação, bem como os demais 
procedimentos relativos à concessão do selo 
serão definidos por Ato da Mesa Diretora. 

A meu ver, os critérios deveriam 
acompanhar a proposição, porque vamos votar 
a criação de um selo de transparência sem saber 
no que ele está baseado. E se depois os critérios 
da Mesa, por exemplo, exigirem esse, esse, 
esse, mas excluírem aqueles critérios que 
seriam os mais importantes? 

Vejo o projeto, a intenção eu acho que é 
boa, mas o projeto está incompleto porque ele 
não menciona quais os critérios que serão 
exigidos dos órgãos públicos, das entidades 
públicas, para que esse selo seja concedido. 
Então, eu imagino que o projeto deveria ter 
junto, anexado ao projeto, quais critérios serão 
estabelecidos para que esse selo seja concedido. 
Porque criar um selo de transparência sem dizer 
quais são os critérios para transparência, 
parece-me algo completamente sem sentido. É 
criar um selo em cima do nada, porque não há 
justificativa para isso. E, principalmente, a outra 
questão que me preocupa, é que não será 
criado por um projeto de resolução ou por um 
projeto de lei, e sim apenas por um ato da 
Mesa. 

Imagino que é, no mínimo, estranho 
aprovar a criação de um projeto de selo de 
transparência sem dizer sobre quais critérios 
está amparado esse selo e que só 
posteriormente a Mesa é que vai dizer quais são 
esses critérios. Não sei se alguém pode justificar 
isso ou explicar, mas, em todo caso, eu acho no 
mínimo estranho criar um selo de transparência 
sem dizer de que transparência nós estamos 
falando, quais os critérios e como é que isso se 
dará. 

Muito obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Mais algum deputado 
gostaria de discutir a matéria? (Pausa) 

Não havendo, vou colher os votos das 
comissões pertinentes. 

Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá?  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Com o 

relator, mas também com as observações que 
foram colocadas pelo deputado Majeski. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Ok, acrescentadas as 
observações do deputado Majeski.  

Acho que cabe à Mesa Diretora, depois, 
fazer a proposta a este Plenário. 

Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relatório, também com as 

observações feitas pelo deputado Majeski. 
Aprovado na Comissão de Justiça, passo 

a colher os votos da Comissão de Cidadania. 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
Com o relatório, mas acolhendo também 

as observações feitas pelo deputado Majeski. 
Que a Mesa se atente. 

Deputado Lorenzo Pazolini? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Boa tarde, presidente! 
Vou também acompanhar o relatório, 

com as pertinentes considerações do deputado 
Majeski, e agradecer ao deputado Marcelo 
Santos, autor da matéria, por ter acolhido nossa 
sugestão e transformado num projeto de 
resolução. 

Obrigado, deputado; obrigado, 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Adilson 
Espindula? (Pausa) 

Com o relatório. 
Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na Cidadania, passamos à 

Comissão de Finanças. 
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Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado nas comissões pertinentes, 

devolvo à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Neste caso, vou sugerir inclusive ao 
deputado Sergio Majeski, inclusive ao próprio 
Delegado Lorenzo Pazolini, que, a partir do 
momento que nós aprovarmos, se for este o 
caminho do Plenário, que os dois inclusive, 
numa reunião, que pode ser sugerida de Colégio 
de Líderes, apresentem alguns critérios e a 
Mesa baixe uma publicação que os critério para 
que esse selo, a quem possa ser a avaliação e a 
contemplação tem que seguir os seguintes 
critérios estabelecidos por um decreto da Mesa.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Deputado Marcelo, como aquele projeto de 
transparência, que foi vetado pelo governador e 
mantido o veto pela Assembleia, e aquele 
projeto foi elaborado com o aval da maioria 
absoluta desta Casa, penso que, então, os 
critérios deveriam ter como base, como 
referencial aquele projeto que foi elaborado por 
esta Casa e, depois, vetado pelo governador. 
Acho que o grande referencial, então, para a 
transparência dos órgãos deveria ser o que 
consta naquele projeto. 

  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Peço a gentileza de V. Ex.ª encaminhar o 
que V. Ex.ª sugeriu, e gostaria que V. Ex.ª 
encaminhasse, inclusive colocaremos isso na 
reunião do Colégio de Líderes. Lembrando que 
esse é um selo de reconhecimento, não está 
imputando a nenhum poder para poder tocar.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Entendi.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Mas a sugestão de V. Ex.ª é muito 
pertinente.  

Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Os deputados que aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovada.  
Em Mesa para redação final.  
Convoco os membros da Mesa.  
O senhor preside aqui, eu não posso 

presidir. 
 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Quero designar nosso querido 
deputado Mameri para relatar o Projeto de Lei, 
de Resolução n.º 266/2019.  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Boa tarde.  

Gostaria que aprovássemos a redação 
final. Isso é o suficiente. A redação final. 

  
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Pela aprovação.  
Em discussão, inicialmente. (Pausa) 
Encerrada a discussão.  
Em votação.  
Eu voto de acordo com o relator, e 

pergunto ao deputado Marcelo Santos com se 
posiciona.  

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Com o 
relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 
MACHADO - PV) -  Aprovada a redação final.  

Agora, coloco para o plenário decidir.  
Quem for a favor da redação final, 

permaneça como está. (Pausa) 
Aprovada por unanimidade.  
Em Mesa para promulgação.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Passamos, então, ao terceiro item.  

3. Discussão se houver recurso, na forma 
do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, 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.  

Não havendo recurso, à secretaria para 
extração dos autógrafos.  

 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - A 
matéria tem emenda, inclusive da Comissão de 
Justiça.  
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Emenda substitutiva. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Isso. 

Exatamente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Discussão se houver recurso, na forma 
do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento 
Interno, do 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.  

Não havendo recurso, à secretaria para 
extração dos autógrafos.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Janinha, 

também, na mesma direção. Professora Janinha, 
uma grande professora do Município de 
Ecoporanga.  

  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - 5. Discussão se houver recurso, na 
forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 80/2019, do 
Deputado Dary Pagung.  

Não havendo recurso, à Comissão de 
Justiça para redação final.  

 
6. Discussão se houver recurso, na forma 

do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 81/2019, do 
Deputado Dary Pagung.   

Não havendo recurso, à Comissão de 
Justiça para redação final.  
 7. Discussão se houver recurso, do item 
7, na forma do artigo 277, §§ 2.º ao 5.º, do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
210/2019, do deputado Carlos Von. 
  Não havendo recurso, à secretaria da 
extração dos autógrafos. 
 

Discussão especial em 1.ª sessão do item 
8 até o item 21. 

 

(8. Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
112/2019; 9. Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 161/2019; 10. Discussão 
especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 232/2019; 11. 

Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
255/2019; 12. Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 261/2019; 13. Discussão 
especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 262/2019; 14. 
Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
264/2019; 15. Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 273/2019; 16. Discussão 
especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 274/2019; 17. 
Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
294/2019; 18. Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 298/2019; 19. Discussão 
especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 299/2019; 20. 
Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
300/2019 e 21. Discussão 
especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 310/2019)  
 

Não havendo deputados inscritos, as 
matérias vão para 2.ª sessão. 

Passamos, então, agora, à fase das 
Comunicações.  

Com a palavra o parlamentar Euclério de 
Azevedo Sampaio Júnior.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Senhor presidente, eu vou abrir mão, 
para que o vice inusitadamente assuma a 
liderança. É vascaíno.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Deputado, V. Ex.ª se refere ao deputado 
Hércules Silveira?  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - É. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Então, concedo a palavra ao deputado 
Hércules Silveira.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Senhor presidente! 
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Já está ali. Já visualizamos.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Enquanto o deputado 
Hércules Silveira chega, eu quero cumprimentar 
o eterno e sempre... 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Solicito que sejam contabilizados 
cinquenta minutos para que os oradores 
possam se manifestar.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Eu quero cumprimentar o 
sempre liderança e vereador de São José do 
Calçado, popularíssimo Cabrito, presente aqui 
na galeria.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Cinquenta minutos, sendo que cinco 
minutos para cada. 

Com a palavra o vice vascaíno, desculpa, 
deputado Hércules Silveira. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente, prezados colegas deputadas 
e deputados, nossos amigos telespectadores da 
nossa TV Assembleia, quero mostrar ali no 
painel inicialmente. Fabiana está projetando aí. 
Hoje, na reunião da Comissão de Saúde, eu 
reclamei que a foto não tem os outros dois, 
porque, naquela hora, ainda não tinham 
chegado. Viu, Emílio, por isso você não está na 
foto nem o Hudson também.  

Recebemos, na Comissão de Saúde, a 
doutora Diovana Loreato, que é procuradora da 
nossa Casa e foi falar sobre Iname, que é o 
instituto que ela representa aqui no estado. Ela 
tem um filho que tem atrofia muscular espinhal. 
É uma luta muito grande da nossa querida 
Diovana, que tem sido realmente um baluarte 
nesse mister, mostrar que nós precisamos ter 
mais atenção  com esse público.  

Também tiramos uma posição de 
encaminhar ao secretário. Já fizemos esse 
encaminhamento várias vezes. Nos governos 
passados, não conseguimos esse trabalho 
importante, que é um núcleo para receber as 
pessoas com doenças raras.  

Ali estamos mostrando 28 de maio, hoje. 
Hoje é o Dia Nacional da Redução da 
Mortalidade Materna e Dia Internacional da 
Luta pela Saúde da Mulher. É importante essa 
questão de lutar pela saúde da mulher porque 
nós estamos lutando também pela saúde das 
crianças, pela saúde dos filhos.  

Eu gostaria de lembrar que, em 2002, 
ainda como vereador na Câmara Municipal de 
Vila Velha, eu fiz um projeto de lei, 
naturalmente combinado com o prefeito, para 
que desse cento e oitenta dias de licença para as 
mães, no sentido de amamentar seus filhos, 
mesmo porque até seis meses de idade a 
criança não tem autonomia nenhuma de defesa 
orgânica, o que a criança adquire através das 
vacinas. Algumas, no início, não podem aplicar. 
E, na verdade, outras são transmitidas ou são 
emitidas pelo leite da mãe, que tem 
naturalmente sua defesa orgânica através do 
leite. Conseguimos em Vila Velha em 2002.  

Vindo para cá, pedi na ocasião. O 
primeiro pedido que eu fiz aqui. O então 
governador Paulo Hartung em 2007. Está aqui. 
Nós pedimos a Lei Complementar 46. E ele deu 
a licença-maternidade. Naquela ocasião, deu 
somente para as mulheres efetivas. Depois nós 
conseguimos. No último ano, pelo menos, do 
Governo Paulo Hartung, ele estendeu para 
todas as mulheres.  

Aqui nós estamos mostrando o que 
aconteceu. Deu para as mulheres 
comissionadas, DTs,, enfim, foi uma conquista 
muito grande. 
 Lembro-me que, naquela época, a 
deputada Janete, a ex-deputada Luzia e a ex-
deputada Aparecida Denadai, nós fomos ao 
Palácio Anchieta; veio aqui o presidente da 
Sociedade Brasileira de Pediatria e foi lá 
também a presidente da Sociedade de Pediatria 
aqui do estado. Naquele momento, foi 
sancionada a lei que dava licença de cento e 
oitenta dias para as mulheres.  
 Por que é importante isso: tem que ser, 
no mínimo, cento e oitenta dias e quem tem 
que pagar isso não é o empregador, não; quem 
tem que pagar isso é o Governo. Quem tem que 
pagar isso é o Governo Federal. 
 Ferraço, eu peço a você que peça à 
Norma para pegar esta luta também em Brasília, 
para que todas as mulheres tenham cento e 
oitenta dias de licença. Deputada Jandira 
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Feghali, há mais de vinte anos, eu conversei com 
ela. Ela também é uma batalhadora neste 
mister, mas, até hoje, não conseguiu. 
 Isso é uma conquista de saúde, não só 
para as crianças, mas também para a mãe não 
ficar ocupada, tratando de doenças na primeira 
infância da criança. 
 É o nosso pronunciamento de hoje, mais 
uma vez, lutando pela saúde da mulher, o que é 
muito importante. Obrigado. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção. 

 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, nobre deputado Marcelo 
Santos, senhoras e senhores parlamentares, os 
que nos assistem ao vivo através da TV 
Assembleia, também pelo Facebook, nossos 
colaboradores da Assembleia e da TV 
Assembleia também.  

Nós fizemos, senhor presidente, uma 
indicação importante ao Governo do Estado, 
que trata, exclusivamente, da recomposição 
salarial dos servidores públicos de todas as 
categorias. É algo que está delimitado na 
Constituição Federal. A Constituição deixa claro 
essa reposição anual. 
 Nós precisamos entender essa dinâmica, 
para que qualquer Governo se planeje. Não é a 
questão do Governo atual, não, mas que 
qualquer tipo de Governo se planeje para 
qualquer eventualidade. É por isso que o 
político vai ocupar o cargo do Executivo, para 
que ele seja, por excelência, um bom 
administrador. 
 Nós estamos vendo que isso vem 
ocorrendo com muita força. O funcionário 
público capixaba hoje está vivendo de 
empréstimos, pegando empréstimos. Não tem 
mais o poder aquisitivo. Perdeu o poder 
aquisitivo.  
 Hoje o único que está ganhando com 
esta falta de planejamento em não recompor o 
salário dos servidores públicos é o banco 
estadual, o Banestes, que está metendo a mão 
no bolso do capixaba, do funcionário público, 
porque tem toda a facilidade na mão de receber 
o recurso todo mês. Olhe só como é bom o 
Banestes. O Banestes não precisa fazer nada. A 

minha filha tem nove anos de idade. Se colocá-
la lá para ser administradora do Banestes, ela 
vai fazer uma administração top de linha, 
porque o recurso de todos os funcionários 
públicos, todos os salários dos funcionários 
públicos caem no caixa do Banestes. Então, 
sempre vai ser superavitário. 
 Para os funcionários públicos, em uma 
situação de penúria, porque os Governos não se 
planejam para fazer a reposição salarial dos 
funcionários, o Banestes empurra empréstimos 
para os funcionários públicos que estão 
necessitados. 
 Nós temos que pensar nesta vida dos 
funcionários públicos. Por isso, nós fizemos esta 
indicação. Nós também apresentamos ao 
Governo do Estado dados importantes, porque 
o Estado é superavitário e há uma necessidade 
de fazer essa reposição. Pelo menos - e nós já 
solicitamos ao Governo do Estado mas pelos 
estudos que temos aqui - pelo menos em vinte 
por cento. E aí vamos confirmar agora com os 
dados que vamos receber do Governo qual é o 
valor, realmente, porque é necessário fazer essa 
reposição salarial. Quem movimenta a máquina 
pública são os servidores públicos, são eles que 
movimentam toda a máquina pública. E estão 
passando por uma situação de penúria. 
Ninguém olha por essa categoria, por essas 
categorias, porque são diversas categorias. 
Todos os funcionários públicos estão sem a 
reposição salarial. Se nós continuarmos nesse 
descabimento vai chegar uma época em que os 
funcionários públicos vão ter que pedir esmola 
para poderem, pelo menos, ter uma cesta 
básica. 

Então, essa é a nossa indicação que 
estamos fazendo, senhor presidente, com dados 
substanciais, mostrando a realidade do 
funcionalismo capixaba. Se nós formos esperar 
esse planejamento de quando é que vai 
acontecer a recomposição, daqui a pouco está 
virando o ano e não vamos ter notícia de nada. 
Daqui a pouco o Governo pode entrar com a 
mensagem dizendo que não tem condição de 
dar o reajuste, mas, além do reajuste, estamos 
propondo ao Governo do Estado, através dos 
recursos que ele já dispõe em caixa, de fazer o 
estudo da recomposição porque as perdas são 
muito grandes. São famílias, milhares de 
famílias capixabas, que estão passando 
necessidade. E o Governo tem condição de fazer 
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essa recomposição salarial do funcionalismo 
público. É fundamental. 

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

- PDT) -  Concedo a palavra ao Engenheiro José 
Esmeraldo. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Senhor presidente, senhores 
deputados, deputadas, aqueles que nos 
assistem através da TV Assembleia e TV 
Educativa, volto aqui a minha fala com relação a 
eleição para o Diretório Municipal do MDB. 

Queremos eleição. Queremos disputar, 
democraticamente, a eleição. Não sei por que o 
lado de lá está com medo. Vocês estão com 
medo de quê? Vocês não queriam a eleição lá 
no dia 4, no início do mês? Depois vocês 
recuaram, ficaram com medo. Tem uma matéria 
que saiu na Tribuna, que achei ótima. Vou até 
ler aqui: 

 
(...) O desembargador ainda 
confirmou a suspenção da 
convenção que seria realizada no 
dia 4 de junho e disse que ela foi 
cancelada na Justiça. Isso obriga 
a publicação de um novo 
edital(...) 
 

É isso que a gente quer. É a publicação 
de um novo edital para uma nova eleição. 
Vamos apresentar a nossa chapa. Vou 
apresentar a nossa chapa, definindo a data da 
eleição.  

Então, o que nós queremos é disputar a 
eleição. Não temos medo de disputar a eleição. 
Quem está com medo de disputar a eleição é o 
Chico Donato, que foi o responsável pela 
derrota do Lelo Coimbra. Foi o responsável pela 
derrota do Lelo Coimbra! Essa é que é a 
verdade. Chico Donato, ficha suja, ficha suja! É 
um cara que tem problema; em todo lugar que 
ele vai, ele tem problema, porque não é um cara 
democrático; ele acha que ele está acima da lei. 
Quis marcar uma eleição, abriu um edital entre 
um feriado e um Sábado, querendo pegar 
aqueles que iam disputar sem apresentação da 
chapa. É um cara egoísta. Quando fui diretor-
geral do Ipem, ele foi o diretor administrativo-
financeiro. Meu negócio é desde lá. Eu o 

exonerei porque ele não trabalhava. Exonerei 
porque ele não trabalhava! O cara que não 
trabalha eu exonero, mando embora. Foi 
exonerado.  

Aí ele veio para o MDB e o MDB virou o 
quê? Virou um partido perdedor, coisa que 
jamais poderia ter acontecido, porque a sigla 
MDB é uma sigla fortíssima, mas não na mão de 
Chico Donato, ficha suja. Só o cara ser ficha suja 
já estava na hora de tirar ele. 

Ainda fica lá na Ulysses Guimarães, 
mamando. Tem caminhonete à disposição, tem 
diária, tem passagem de avião, tem tudo isso e 
dizem que ganha mais de vinte mil reais por 
mês. É por isso que ele não quer perder a 
boquinha, porque o dia em que eu chegar lá, eu 
e Marcelino, no outro dia ele está na rua. É uma 
limpeza, fazer uma limpeza eclesiástica. A 
limpeza vai ser eclesiástica. Entenda do jeito 
que quiser. Porque nós não vamos botar 
porqueira lá, não. Nós vamos lidar com gente 
honesta, gente correta. O partido, a sigla 
partidária MDB é a sigla do Ulysses Guimarães, 
que merece todo o nosso respeito e toda a 
nossa consideração, agora não implantar Chico 
Donato lá, querendo ditar ordem e fazendo 
tudo e mais alguma coisa para poder se manter 
na boquinha, que não é uma boquinha, é uma 
bocona.  

Que ele vá para aquela região dele lá, 
Conceição da Barra. Nem o povo de Conceição 
da Barra não gosta dele. 

Aí entra Luzia Toledo junto com esse 
cara. Aí, Luzia, eu vou ser obrigado a falar de 
você aqui, a verdade. Você, por exemplo, 
cometeu um erro crasso. Pegou seiscentos mil 
reais na época da eleição e as outras nove 
pegaram só vinte, trinta. Está certo isso, Luzia 
Toledo? Está certo? Você que é uma mulher 
advogada, advogada. Quer ser presidente. Não 
teve coragem de dizer que é presidente.  

Até hoje nós não sabemos qual é a 
relação da chapa deles. Eles não mostraram a 
chapa, Dary Pagung. Até hoje não mostraram a 
chapa. Dá para entender isso? Tem trinta dias e 
eles não mostraram a chapa. É tudo sinistro, é 
tudo escondidinho. E nós chegamos, 
apresentamos a nossa, no outro dia estava na 
imprensa. Estava na imprensa.  

Vocês vão ter que me suportar aqui da 
tribuna da Assembleia. Eu tenho quatro anos e 
posso ter mais quatro, e posso ter mais quatro. 
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Porque quem ganhou essa eleição agora no 
MDB é herói. Me aguente! Vocês brincaram 
com casa de marimbondo e esse marimbondo 
aqui é cabatatu.  

Você conhece o que é cabatatu? É um 
besouro de todo o tamanho e, quando pega, é 
uma semana de febre. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - É aquele do ferrão amarelo? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Tem amarelo. Para cada tipo, tem um 
ferrão. V. Ex.ª deve entender bem negócio de 
ferrão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Com a palavra o deputado Theodorico 
de Assis Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Senhor presidente, senhores deputados, ontem 
um ilustre deputado desta Casa fez um 
pronunciamento e foi aparteado por três ou 
quatro ilustres deputados. O assunto é 
Itapemirim, CPI contra o prefeito municipal. 

Hoje eu recebi um documento do 
vereador Rogério da Silva Rocha, com cento e 
trinta e oito laudas de denúncias, dando 
explicações ao povo do Espírito Santo sobre o 
ato da Câmara Municipal. 

Essa atitude tem um protesto, porque 
um senhor prefeito em exercício municipal sai 
do campo da defesa que ele tem direito, para 
dizer que este deputado aqui tem interesse e 
teve total responsabilidade, imagine os 
senhores, com quatro vereadores que eram da 
sua base. Apenas dois, na última eleição, 
permaneceram junto conosco.  

E nesse pronunciamento houve um 
ataque à dignidade dos senhores vereadores 
que através do senhor Rogério da Silva Rocha 
solicita ao senhor presidente desta Casa o 
direito democrático, constitucional e legal da 
mais ampla defesa de comparecer aqui nesta 
tribuna, para fazer um pronunciamento. Razão 
pela qual, senhor presidente, desde já estou 
requerendo o direito democrático de quem se 
sentiu ofendido para vir a esta tribuna e dar a 
sua manifestação. 

Os documentos aqui entregues hoje, tem 
fatos aqui que são proibidos para menores de 
cem anos. E recebi uma incumbência de 
entregar esses documentos ao líder do Governo, 
deputado Enivaldo dos Anjos, para que ele 
coloque à disposição de todos os senhores 
deputados. São documentos que foram 
protocolados no Ministério Público, 
protocolados no governador do Espírito Santo, 
no gabinete; protocolados no Tribunal de 
Justiça, protocolados na polícia penal e cível de 
Itapemirim.  

Enfim, são documentos que eu não tive 
tempo de ler tudo. Mas li algumas coisas 
realmente impublicáveis.  

Mas o vereador tem todo o direito de vir 
a esta Casa se pronunciar e dizer ao Espírito 
Santo a razão da CPI, principalmente do 
consórcio municipal, onde o prefeito passava 
dinheiro para ele mesmo como presidente do 
consórcio municipal. E não foi pouco, foram 
mais de quatro milhões.  

E a Justiça de Piúma, o juiz determinou, 
prendeu todos os documentos, todos os 
documentos estão em poder da Justiça e é isso 
exatamente que a Câmara Municipal deseja. Se 
perguntarem por que me acusam de 

responsabilidade, isso tudo tem uma prática de 
que a pessoa, para fugir da responsabilidade, 
dos crimes cometidos contra a administração 
pública e até crimes pessoais e até crimes 
pessoais!, quer ir para o lado político, 
escolhendo a minha pessoa. Engana-se ele 
com a sua tropa, com a sua quadrilha toda. 
Engana-se.  

Eu vou me manter absolutamente em 
condições de me pronunciar depois que esta 

Casa conceder ao vereador Rogério da Silva 
Rocha, que, em nome dos seis que pediram a 
CPI, possa pronunciar, fazer a sua defesa 
pessoal. É um direito democrático. 

Eu apelo ao senhor presidente. Porque 
assim, quando um deputado fizer qualquer 
ataque seja a quem for, já sabe que o acusado 
tem o direito da resposta e esse Parlamento é 
livre e democrático.  

Por isso eu vou fazer a entrega ao líder 
do Governo, são cento e trinta e oito páginas 
que eu enumerei para entregar ao deputado 
Enivaldo dos Anjos, para que ele, se quiser, 
distribua para todos os senhores deputados 
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tomarem conhecimento o que está passando no 
município de Itapemirim. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Concedo a palavra ao deputado Sergio 
Majeski. 

Registramos ao deputado Sergio Majeski 
os cumprimentos a ele e a esse bóton abóbora 
na lapela do seu paletó. 

Com a palavra, Sergio Majeski.   
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Como já 
havia feito meus cumprimentos anteriormente, 
quando estive nesta tribuna, só uma correção: é 
amarelo, deputado Marcelo. 

Gostaria de aproveitar este tempo para 
fazer uma pequena reflexão sobre 
conhecimento. A história da humanidade, a 
evolução da humanidade deve-se a 
conhecimento; ela não se deve a falsos 
discursos moralistas, a achismos, a crendices, 
ela se deve a conhecimentos. Por exemplo, se 
estamos aqui agora neste plenário, com ar 
condicionado funcionando, com energia 
elétrica, isso dependeu de conhecimento, isso 
não dependeu de achismo, isso não dependeu 
da ignorância das pessoas. 

 E hoje, nós vemos, em escala global, 
mas aqui no Brasil principalmente, praticamente 
uma ode à ignorância. Imagine, em pleno século 
XXI, a gente vê aumentar mortes e casos de 
doenças que se imaginavam erradicadas, como 
o sarampo, por exemplo, porque as pessoas 
resolveram espalhar pelas redes sociais que a 
vacina contra determinadas doenças causam 
outros males, causa câncer, causa morte, causa 
não sei mais o quê. Isso em pleno século XXI!  

Jamais imaginei - eu falava, 
recentemente, em uma palestra que eu estava 
dando -, quando eu era mais jovem, na 
adolescência, eu imaginava que no século XXI 
nós estaríamos discutindo coisas extremamente 
avançadas, nós estaríamos discutindo coisas 
extremamente evoluídas. E nós temos, agora, 
em pleno século XXI, de ficar convencendo, ou 
entrar em discussões para convencer as pessoas 
de que elas devem levar os seus filhos para 
vacinar. É difícil, hoje, alcançar cem por cento de 
vacinação em função da ignorância que se 
espalha pelas redes sociais.  

Em pleno século XXI, temos que entrar 
em discussões sobre se a Terra é redonda ou se 
a Terra é plana. Agora, imagine, 2019, século 

XXI, pessoas defendendo teorias de Terra plana. 
Isso é o cúmulo do absurdo.  

Agora, nós começamos a ver, e a defesa 
de pessoas que ocupam cargos importantes em 
Governos, inclusive como no Brasil, 
questionando a questão do aquecimento global. 
Uma pessoa que jamais estudou o clima e que 
talvez não saiba a diferenciar o conceito de 
clima e tempo, a pessoa, pelo seu achismo, 
contesta pesquisas que vêm sendo realizadas há 
vinte, trinta, quarenta anos, pelos melhores 
pesquisadores das maiores universidades do 
globo. E a pessoa questiona o aquecimento 
global, como, por exemplo, o ministro das 
Relações Exteriores do Brasil, que diz que o 
aquecimento global nada mais é do que um 
discurso, do que um complô de marxistas em 
nível global. Isso é uma ode à ignorância. 

Hoje, falar sobre aquecimento global, 
nem precisa ser cientista, porque nós sentimos 
isso, nós sentimos essa mudança claramente. 
Deputado Adilson, assim como eu, somos lá de 
Santa Maria de Jetibá, uma terra fria, mas hoje, 
por exemplo, mês de maio, Santa Maria 
normalmente já está com temperaturas muito 
amenas. E como está Santa Maria agora? 

Então, não é nem uma questão de 
precisar ser cientista para sentir isso. E nós 
vemos ignorantes de todos os tipos falando em 
Terra plana, em contestar a validade de vacinas 
comprovadas no mundo inteiro e que, 
praticamente, erradicaram doenças, pessoas 
contestando o aquecimento global por 
achismos. Porque eu posso até contestar um 
cientista, se eu for cientista e conhecedor 
daquilo através de pesquisa e através de 
conhecimento. 

Minha reflexão vai no sentido de que 
nunca foi tão importante que a gente leia, que a 
gente estude, para que não caiamos na 
esparrela de acreditar nos achistas de plantão, 
naqueles que, através dos seus preconceitos, 
dos seus achismos, da sua ignorância, ousam 
contestar a ciência. 

Muito obrigado, presidente!  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Agradecemos V. Ex.ª a concluir, de fato, 
o tempo estipulado pela Mesa Diretora. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Pela ordem, senhor presidente!  
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, deputado Euclério 
Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Registar aqui os alunos da Escola 
Paulo Mares Guia, de Vila Velha, coordenação 
do professor Jorge Jacob. Sejam bem vindos! 

  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - A Mesa Diretora acolhe aos alunos do 
oitavo ano e profissionais  de educação que 
estão acompanhando. Estamos com o deputado 
Hércules Silveira, decano aqui na Assembleia 
Legislativa. Vocês estão assistindo uma sessão 
ordinária, onde já deliberamos diversas 
matérias de interesse da população. 

Neste momento, passo a palavra a ele, 
Vandinho Leite e o seu novo óculos. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 

presidente, senhores deputados, público que 
nos assiste através da TV Assembleia, público 
também nas galerias, inclusive nossos queridos 
amigos que nos visitam neste importante 
projeto que é a Escola no Legislativo, 
importante para a democracia do nosso Estado.  

Subo, nesta tarde, a esta tribuna, para 
falar sobre mais um perigo iminente que a 
mineradora Vale traz novamente, inclusive que 
pode atingir nosso Estado do Espírito Santo. 

Depois das tragédias de Mariana e de 
Brumadinho, surge agora a barragem na mina 
de Gongo Soco, que fica em Barão de Cocais, 
Minas Gerais. Esse é um ponto importante de 
discussão, até porque meu objetivo aqui, hoje, é 
também alertar as autoridades da área de meio 
ambiente, principalmente, do nosso Estado, 
para que possa fazer uma interlocução com 
Minas para verificar qual a situação e minorar 
possíveis impactos. Essa barragem pode romper 
a qualquer momento, senhor presidente, e só 
para se ter ideia, na minha opinião eu acredito 
que  é muito possível atingir o Espírito Santo. 

Para se ter uma ideia, Mariana, a lama 
de rejeitos percorreu mais de seiscentos 
quilômetros no Rio Doce até atingir o litoral 
capixaba. Já Brumadinho, no caso da Vale, essa 
lama praticamente matou o rio Paraopeba e 
ainda contaminou o rio São Francisco. Apesar de 
em Mariana terem vazado 43,7 milhões de 
metros cúbicos de lama e em Brumadinho doze 

milhões de metros cúbicos de lama, é verdade 
que em Gongo Soco é um pouco menor essa 
barragem, aproximadamente 9,4 milhões de 
metros cúbicos, mas a distância a ser percorrida 
pela lama até atingir o Espírito Santo é 
aproximadamente duzentos quilômetros 
apenas, o que me leva a crer que é muito 
possível, em caso de rompimento dessa 
barragem, que essa devastação chegue 
novamente ao nosso Estado.  

Tenho lido muito sobre, inclusive vi 
apenas uma manifestação do Governo do 
Estado, na qual o Governo acredita que tem 
duas barragens de produção de energia elétrica 
que poderiam impedir que esse fluxo chegasse 
ao Espírito Santo, mas como acompanhamos na 
tragédia de Mariana, infelizmente essas 
barragens de produção de energia elétrica não 
conseguiram segurar os rejeitos que, todos os 
capixabas se lembram disso, inclusive, chegaram 
ao litoral do nosso estado. Então, a minha fala, 
nessa tarde, é de cobrança; dar luz a esse tema. 
Esse não é um problema somente de Minas.  

Na verdade, a Vale, hoje, uma empresa 
que tinha uma imagem boa, uma empresa que 

era orgulho de uma nação, passou a ser um 
pesadelo para os brasileiros. A Vale 
protagonizou várias cenas lamentáveis de 
diversas pessoas e famílias enlutadas até hoje 
nessas duas primeiras tragédias. E, de uma 
forma muita lenta, não consegue dar 
respostas eficazes à sociedade. E esses riscos 
ainda continuam, inclusive com novas 
barragens, como é o caso dessa fala que estou 
fazendo aqui hoje, dando um alerta ao nosso 
estado da barragem na Mina de Gongo Soco, 
em Barão de Cocais.  

É uma vergonha! É inadmissível uma 
empresa do tamanho da Vale não conseguir 
resolver os seus problemas e ainda assassinar 
diversos brasileiros, amigos, companheiros, 
irmãos nossos. Dessa forma fica, aqui, agora, 
ao Governo do Estado, o meu alerta. Vou fazer 
um pedido de informação, por escrito, para 
ver quais responsabilidades ou quais 
providências o Governo do Estado tem 
tomado nesse sentido, para que - caso ocorra e 
provavelmente vai ocorrer - seja o mínimo 
possível o impacto em nosso Espírito Santo.  

Devolvo a palavra à Mesa, senhor 
presidente.  
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O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 
MAMERI - PSDB) - Muito obrigado pelo 
pronunciamento, deputado Vandinho Leite. É 
um assunto que está na mídia, na discussão, e é 
uma preocupação de todos nós.  

Quero chamar, agora, para fazer seu 
pronunciamento na parte das Comunicações, a 
deputada Janete de Sá.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Boa tarde 

a todas e a todos os presentes! 
Deputado Emílio, que preside a sessão, 

quero prestigiar os alunos que se encontram nas 
galerias da Assembleia participando desta 
sessão, conhecendo melhor o que acontece 
nesta casa, e dizer que tivemos, aqui, na última 
sexta-feira, uma visita muito importante, a visita 
da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que 
esteve conosco vendo essa questão da 
agricultura, abrindo a colheita do café e 
também discutindo com a gente o problema do 
endividamento dos nossos produtores rurais, 
momento em que entregamos uma 
documentação farta para a ministra, para que 
pudesse analisar caminhos junto ao Governo 
Federal no sentido de dar socorro aos nossos 
produtores rurais, que não aguentam mais 
tamanho problema.  

Tivemos, em 2013, um período de 
muitas chuvas; o produtor plantou, mas perdeu 
praticamente toda a sua colheita. Em 2014 até 
2017, tivemos uma longa estiagem jamais vista 
no Espírito Santo. Tivemos isso há cerca de 
sessenta anos, mas não na magnitude, na 
envergadura dos tempos atuais, cuja agricultura 
está muito mais desenvolvida, cujos produtores 
são em número muito maior e foram altamente 
impactados logo depois das cheias, com essa 
longa estiagem, onde plantaram, mas também 
tiveram uma quebra muito grande na colheita.  

Nós, que trabalhamos na Agricultura há 
algum tempo, pudemos presenciar esse 
sofrimento andando todo o interior do estado e 
vendo que o café não ia dar o suficiente, que os 
pés de abacates caíam, que os pés de coqueiro, 
a plantação de maracujá e a plantação de 
mamão, de frutas de toda a espécie, como o 
caso do polo da manga e o polo da acerola, 
estavam altamente comprometidos, altamente 
impactados. E não colhendo aquilo que 
esperava, aquilo que plantou, o produtor ficou 
endividado, o produtor não conseguia quitar 

seus empréstimos, as parcelas que venciam dos 
seus empréstimos, porque não colheu o 
suficiente para poder vender a mercadoria e 
honrar com o seu compromisso, característica 
do produtor rural pequenininho, médio ou 
grande do Estado do Espírito Santo. E, com isso, 
hoje temos o campo endividado, com 
problemas, vários produtores tendo que 
entregar suas propriedades por conta do 
endividamento, por conta das execuções 
bancárias.  

Estamos indo, agora, na quinta-feira, às 
11h da manhã, para uma agenda com a ministra 
da Agricultura, levando a Comissão da 
Agricultura da Assembleia, nossos deputados, 
como também os setores da agricultura - a Faes, 
que é a Federação da Agricultura; a Fetaes, que 
é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura 
- e outros agentes nessa esteira, com uma 
agricultura forte e com produtores que mesmo 
não sendo agricultura forte estão representados 
na Comissão de Agricultura, para travar esse 
debate com a área técnica que vai estar nos 
atendendo, do Ministério da Agricultura, onde 
levaremos qual é o tamanho do endividamento 
de nossos produtores e pediremos socorro para 
esse produtor que não é caloteiro, para esse 
produtor que honra seu compromisso, para o 
produtor do nosso Estado do Espírito Santo que 
está endividado por conta de questões 
climáticas que jamais o Espírito Santo tinha 
experimentado, deputado Mameri, e agora se 
vê nesta situação de se passar como caloteiro 
porque não tem condição de saldar suas dívidas 
e, para não ficar nesta situação, está tendo que 
entregar a sua pequena propriedade. No 
Espírito Santo é assim, não temos grandes 
extensões de terra, temos pequenas 
propriedades cultivadas pela imigração alemã, 
italiana... A imigração pomerana cultiva muito, a 
imigração italiana também tem essa 
característica de trabalhar com a família, através 
de nossa agricultura familiar, que é o carro forte 
para trazer emprego e renda ao Estado do 
Espírito Santo.  

Espero que sejamos ouvidos. Espero que 
uma solução seja construída porque a Comissão 
de Agricultura está vigilante e vai estar 
trabalhando nesse sentido de a gente passar 
esse material todo, todo o extrato do que foi 
compilado, levar para o Governo Federal para 
que também haja uma solução para o Espírito 
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Santo. Assim como o Governo Federal tem 
conseguido muitas soluções para o Nordeste, 
que também olhe para o nosso pequenininho, 
querido e bem administrado Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 
MAMERI - PSDB) - Deputado Marcelo Santos? 
Apresente-se deputado Marcelo Santos. (Pausa) 

Ausente. 
Com a palavra o deputado Rafael 

Favatto. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Obrigado, deputado Dr. Emílio 
Mameri. 

Deputado Doutor Hércules, a Mesa hoje 
está composta por médicos. 

Deputado Adilson, deputado Enivaldo, 
deputado Sérgio, deputada Janete, deputada 
Iriny, deputado Marcelo Santos, que está em 
reunião aqui ao lado, deputado Xambinho, 
deputado Theodorico Ferraço, hoje gostaria de 
falar, nesses cinco minutos, sobre o Dia 
Internacional da Redução da Mortalidade 
Materna e também sobre o Dia Internacional da 
Luta pela Saúde da Mulher, comemorados no 
dia de hoje. Grandes avanços foram feitos até a 
data atual, mas muito ainda precisa ser feito em 
relação à saúde feminina.  

Temos grandes campanhas em relação 
ao câncer de mama, em relação ao câncer de 
colo de útero. Temos campanhas que são 
realizadas, mas precisamos avançar na oferta de 
exames para essas pacientes especificamente. 
Não adianta ter a campanha da mamografia e 
ainda ter um limite a se fazer de mamografia 
nas unidades de saúde, pelas prefeituras. A 
prefeitura do interior, ela não consegue 
oferecer à sua usuária a quantidade necessária 
desses exames, que na realidade irão prevenir 
um gasto maior por parte do município, no 
futuro. 
 É importante salientar que na medida 
em que a prevenção avança, o gasto lá na frente 
com a atenção secundária e terciária na saúde 
diminui.  
 Então, a mortalidade materna, que ainda 
é grande em decorrência do parto, e aqui nós 
temos frente em relação à mortalidade 
materna, em violência obstétrica e diversos 
temas, nós temos a obrigação, enquanto 
gestores públicos, de atuar nesse campo. Esse é 

um campo de muita importância: avançar na 
maternidade, avançar na rede segura do parto, 
avançar na humanização do parto. 
 Tenho dois projetos aqui, um que 
regulamenta a profissão das doulas e outro que 
oferece maior conforto às mães, tendo a doula 
disponível nas nossas maternidades. E também 
que elas possam entrar e acompanhar as 
parturientes no momento do parto. 
 Então, é importante o exercício da 
maternidade segura para diminuição da 
mortalidade materna em todo o nosso país, mas 
principalmente aqui no nosso estado do Espírito 
Santo. Já avançou muito? Com certeza já 
avançou muito. Mas, quanto mais avançar para 
diminuir e erradicar a morte materna dentro 
dos nossos hospitais, é importante. E para isso, 
protocolos devem ser criados, partos adequados 
devem ser incentivados, indicação do parto 
corretamente. E para isso precisa do apoio 
institucional, do apoio do Estado em relação 
também às instituições, de melhores condições 
de trabalho para o profissional. Que ele trabalhe 
com segurança, num local adequado para 
oferecer também aos clientes um atendimento 
adequado. 
 E na luta da saúde da mulher, o Estado 
precisa oferecer exames adequados também 
para a mulher. Oferecer o que a Organização 
Mundial de Saúde preconiza, oferecer a toda 
mulher acima de quarenta anos a mamografia; 
oferecer o exame preventivo do câncer do colo 
do útero, uma vez por ano pelo menos, a todas 
as mulheres. 
 Mas o que nós assistimos hoje, na sua 
grande maioria, são filas intermináveis para que 
a mulher possa fazer um exame simples, que é o 
preventivo, que é o Papanicolau. E muitas 
dessas mulheres, por dificuldade de fazerem 
esse exame, não o fazem, porque as filas são 
intermináveis nas unidades de saúde e elas não 
conseguem, dentro de um ano, retornar à 
unidade para fazer o exame, muito simples, que 
é o inicial, que é o Papanicolau. Se precisar de 
uma colposcopia ou de um exame mais 
adequado - para você ter uma ideia, hoje no 
estado do Espírito Santo praticamente toda a 
rede referencia para Cariacica fazer.  
 Então, isso que precisa ser feito: a 
descentralização da saúde para que uma mulher 
lá de Linhares não precise vir fazer colposcopia 
no CRE Metropolitano. Então, o grande nó na 
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área da saúde é esse: é descentralizar, mas 
oferecer, pelo menos, o serviço básico. Porque 
depois que a mulher está com câncer de colo de 
útero, o tratamento vai ficar muito mais caro do 
que fazer a prevenção.  
 Então, neste dia, nós queremos oferecer 
esse apoio e essa luta para a mulher, para 
melhorar a saúde da mulher e para prevenir a 
mortalidade materna. 
 Obrigado, deputado que preside a 
sessão, deputado Emílio Mameri.   

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 

MAMERI - PSDB) - Deputada Iriny para usar a 
palavra na fase das Comunicações.  
  

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Senhor 
presidente e senhores membros da Mesa, 
demais deputados presentes, funcionários, 
imprensa  e todos que nos assistem em casa. 

 Quero dar prosseguimento à questão 
levantada pelo Doutor Hércules e pelo deputado 
Favatto, que me antecederam. Tenho para com 
a fala de todos os dois a mais absoluta 
convergência e concordância. Mas gostaria de 
abordar a questão da saúde da mulher por 
outro ângulo, além das questões que aqui foram 
colocadas.  

Quando a gente fala em dupla ou tripla 
jornada de trabalho e coloca na pauta como 
uma das condições para a superação da 
desigualdade entre homens e mulheres, nós, 
também, estamos falando de saúde da mulher. 
Uma pessoa que trabalha, que cuida da casa, 
tem que se preocupar com as finanças e o 
controle dos recursos, tem que cuidar de filhos, 
normalmente de acamados e pessoas da 
terceira idade da família, acaba sendo 
responsabilidade das mulheres. Isso provoca um 
conjunto de doenças a começar pela ansiedade, 
pela depressão, problemas que têm uma 
interferência enorme na produção profissional e 
na capacidade de desenvolver algo fundamental 
para a vida de todo ser humano, que é a 
felicidade, devido à sobrecarga que a mulher 
tem no seu cotidiano.  

Quando viemos aqui denunciar a 
violência praticada contra as mulheres, estamos 
falando sobre saúde da mulher, um dos grandes 
problemas. Porque a violência contra as 
mulheres não é só a violência física, aquela do 
tapa, aquela do soco, aquela que quebra os 

dentes. Tem uma violência praticada contra as 
mulheres que é de uma crueldade e que 
provoca doenças graves, que é a violência 
psicológica, aquela em que, de maneira 
presunçosa, de maneira como trata gado, o 
companheiro fala na frente de qualquer pessoa 
em alto e bom som: Nossa, como você está 
ridícula com essa roupa. Você está igual a uma 
qualquer com esse batom dessa cor.  Vocês 
pensam que as mulheres não escutam isso? As 
mulheres escutam isso todos os dias, todos os 
dias. Isso se chama violência psicológica, e isso 
adoece, e isso leva à morte, especialmente por 
suicídio.  

Então, neste dia que marca o Dia da 
Saúde Feminina, quero agregar essas reflexões 
às questões já aqui colocadas pelo deputado 
Hércules e pelo deputado Favatto, com as quais 
eu tenho cem por cento de concordância, mas 
quero agregar esse lado, que nunca é olhado, 
porque, ao longo dos milênios, se tenta de todas 
as maneiras naturalizar as questões da 
secundarização da mulher na sociedade.  

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

MAMERI - PSDB) - Deputado Luciano Machado. 
(Pausa) Não está presente. 

Deputado Hudson Leal não está 
presente. 

Encerrada a fase das Comunicações, 
vamos ao Grande Expediente.  

Vamos para Lideranças Partidárias. 
Quem falaria hoje seria o PRB. (Pausa)  
Bloco parlamentar. (Pausa) 
DEM. (Pausa) 
PPS. (Pausa) 
PMN. (Pausa) 
PMN, PPS, PSB. 
Pois é, PSB. Falei: PPS, PSB.  
Majeski vai falar. Ótimo. Maravilhoso. 

Quinze minutos. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos ao Doutor Hércules, que preside 
a sessão neste momento, aos colegas que ainda 
estão presentes no plenário, aos funcionários da 
Casa, àqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia e aos que nos visitam hoje nas 
galerias.  

Vou aproveitar este momento da fase 
das Lideranças, para fazer uma reflexão sobre a 
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questão do sistema prisional brasileiro e, claro, 
incluindo a questão da violência e da segurança 
pública.  

Nós estamos acompanhando pelas 
mídias o horror nos presídios do estado do 
Amazonas, horror esse que se repete porque 
isso já ocorreu em vários estados brasileiros e 
há dois anos, a menos de dois anos, lá, no 
próprio estado do Amazonas e nesse mesmo 
presídio onde se matou agora mais de cinquenta 
pessoas novamente.  

O sistema prisional brasileiro é algo 
assustador. Nós temos mais de setecentos mil 

presos no Brasil, o que faz do Brasil o país com 
a terceira maior população carcerária do 
globo. E nós temos um déficit de vaga de mais 
de trezentas mil, ou seja, o número de presos 
no Brasil é quase o dobro do número de vagas 
existentes mesmo. Só isso já daria uma boa 
dimensão do inferno que são os presídios e as 
penitenciárias brasileiras.  

Agora, assustador é saber que, no Brasil, 
nós temos mais de setecentos mil presos e 
existem mais de trezentos mil mandados de 
prisão em aberto, ou seja, se todas essas 
pessoas cujos mandados estão abertos fossem 
apreendidas, nós teríamos uma população 
carcerária de mais de um milhão de presos no 
Brasil. Isso, por si só, já mostra o quanto está 
falida a nossa política de segurança pública no 
Brasil, porque é claro que, aos olhos de parte da 
sociedade e daqueles que analisam a questão da 
violência e do cumprimento de penas de uma 
forma rasa, as pessoas talvez dissessem: Bem 

feito! Essas pessoas que são presas são 
animais. Deveriam estar onde estão mesmo, 
porque cometeram crimes, etc.  

Do total dos presos no Brasil, quarenta 
por cento está em prisão temporária. Uma 
parte está presa, mas já cumpriu a pena.  

No sistema prisional, aqueles que 
cometem crimes é claro que precisam pagar 
pelos seus crimes. Agora, os presídios e as 
penitenciárias deveriam ter algum tipo de 
política de ressocialização. Essas pessoas vão 
voltar ao convívio da sociedade com dez, 
quinze, vinte, trinta anos, não interessa, mas 
voltarão ao convívio da sociedade. Se, nos 
presídios, não passam por um processo de 
ressocialização, por um processo educacional, 
enfim, vão voltar à sociedade pior do que 
entraram nos presídios.  

 No Brasil, o índice de reincidência 
daqueles que cumprem penas chega a 
assustadores setenta por cento por dois 
motivos: primeiro, nos presídios, não passam 
por nenhum tipo de processo de ressocialização 
e de preparação para a volta à sociedade. 
Segundo, não existe uma política para reinserir 
essas pessoas no mundo do trabalho ou no seio 
familiar. Muitas delas, quando saem de lá, já 
não têm mais vínculo social ou familiar nenhum. 
 Então, se a gente não pensar a segurança 
pública no Brasil e o cumprimento de penas sob 
outra ótica, quando é que nós vamos resolver 
qualquer tipo de violência ou reduzir, 
significativamente, a criminalidade no Brasil? 
Nunca! Isso sem falar daquelas instituições, 
onde cumprem penas, ou melhor dizendo, 
cumprem regimes socioeducativos, que são as 
instituições para os menores de dezoito anos, 
como os Iases no Espírito Santo. Superlotados, 
são verdadeiras escolas do crime também. Não 
há nenhum processo de socialização ou de 
preparação para esses jovens, nem a assistência 
educativa existe de fato e nem um programa 

depois para reintegrá-los à sociedade. É um 
faz de conta. 
 O sistema prisional brasileiro para 
aqueles maiores de dezoito é uma 
universidade do crime e um verdadeiro 
inferno. As casas de cumprimento de medidas 
socioeducativas para menores também. 
Muitas vezes, funcionam como escolas do 
crime e não ressocializam absolutamente 
ninguém, porque é uma política fracassada, é 
um dinheiro gasto à toa. 
 Ali no Amazonas mostra uma coisa 
curiosa. Muitos defendem a privatização dos 
presídios brasileiros e esse presídio que, 
novamente, teve essa rebelião que matou mais 
de cinquenta pessoas foi privatizado 
praticamente, o que mostra que o problema 
não é esse. O problema é a política de 
segurança pública brasileira que está, sim, falida 
e só não vê quem não quer. 
 O outro lado da questão: a gente 
observa, por exemplo, agora, quando se fala em 
segurança pública no Brasil e quase sempre foi 
assim, que achar que o problema da redução da 
criminalidade, da redução da violência no Brasil 
será resolvido com aumento de policial na rua, 
com aumento de construção de presídios. Agora 
se acredita até que, se você armar a população, 
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a violência vai diminuir. Até a esse ponto nós 
chegamos. 
 É claro que, quando se estuda de uma 
forma equilibrada, de uma forma sensata as 
causas da violência e como combatê-la, a gente 
vai ver que tudo isso é um fracasso, um 
disparate generalizado. Seria só observar 
aqueles países cujos índices de violência são 
baixíssimos, como os países da Europa do Norte, 
da Europa Central, para vermos como é que se 
faz.  
 Se nós não cuidarmos de políticas para 
impedir que a violência ocorra, nós nunca 
daremos conta, porque o viés da política de 
segurança pública brasileira é sempre 
objetivando soluções para depois que o 
problema ocorra, ou seja, eu quero mais polícia 
na rua para prender o bandido; eu quero mais 
presídios para prender o bandido. 
 Nós precisamos impedir que uma 
camada ou que uma quantidade gigantesca de 
jovens, todos os anos, seja arrastada para a 
criminalidade e isso só será possível com 
políticas públicas  
 sérias, decentes, eficientes e eficazes para a 
juventude brasileira. É botar todo mundo dentro 
da escola, é dar condições de uma escola 
decente, é dar condições para que a juventude, 
sobretudo a juventude pobre e negra deste país, 
tenha acesso às políticas públicas no Brasil, 
porque não tem. No Brasil, na verdade, parte 
das periferias das grandes cidades brasileiras se 
tornou grandes celeiros de mão de obra para a 
criminalidade, porque esses jovens, sem 
nenhum tipo de opção, sem nenhum tipo de 
política pública, são facilmente arrastados para 
a criminalidade. E se observa como a política 
pública brasileira é fracassada porque o número 
de presos no Brasil não para de crescer. Em 
vinte anos tivemos um aumento de 
quatrocentos por cento no número de 
prisioneiros no Brasil. Não precisa se falar mais 
nada. 

A mais elementar das políticas públicas 
para a juventude, que é o direito à educação, 
não é dado a todos. E olha a educação que é 
oferecida para a maioria dos nossos jovens. Se 
nós não tivermos a capacidade de atacar os 
problemas lá na base, do Estado se fazer 
presente, sobretudo nas áreas mais pobres das 
grandes cidades brasileiras e também das 
pequenas, nunca, jamais, daremos conta de 

reduzir significativamente a violência no Brasil. 
Não existe essa possibilidade. E olha, as pessoas 
estão indo às ruas, fazem manifestação, fazem 
discurso e não sei mais o quê, e ninguém fala 
disso. Ninguém fala disso! É como se: Olha, nós 
vamos resolver o problema da violência num 
passe de mágica. Quem vai? Sabe, agora, com 
todo mundo podendo ter uma arma, uma 
metralhadora, sei lá mais o quê, vamos acabar 
com a violência no Brasil. Isso é uma grande 
bobagem; não vai acabar com absolutamente 
nada. Se duvidar, isso ainda vai aumentar a 
violência no Brasil.  

Nós criamos e foi aprovado, não faz 
muito tempo, o Estatuto da Juventude no Brasil. 
Não é falta de leis, não. Não é falta de projeto, 
não é falta de direcionamento, não é falta de 
meta; é falta de responsabilidade e vontade 
política de cuidar daquilo que é o mais 
importante para uma nação. 

Alguém disse uma vez, não me lembro 
quem, que o maior patrimônio de uma nação é 
a sua juventude. E é mesmo! O maior 
patrimônio de uma nação não é o seu petróleo, 
não é o seu solo, não é o seu minério de ferro; é 
sim, a juventude, porque cabe a ela continuar 
cuidando do progresso e do desenvolvimento de 
uma nação. Então, se nós cuidarmos bem de 
nossa juventude, oferecendo educação, saúde, 
oportunidade de esporte, de lazer, de emprego, 
essa juventude saberá cuidar do Brasil.  

Uma vez, há muito tempo, salvo engano, 
a ex-senadora Heloísa Helena disse assim: Se o 
Brasil adotar uma geração de jovens, - ela 
queria dizer adotar no sentido de dar aquilo que 
é o direito a essa geração, de uma educação de 
qualidade, de assistência, - essa geração 
adotará o Brasil para sempre. E é isso! Se não 
cuidarmos da nossa juventude, com tudo aquilo 
que é o direito dela, se não cuidarmos desse 
que é o maior patrimônio da nossa nação, 
estaremos peneirando fumaça, estaremos 
enxugando gelo. 

Eu, como cidadão, professor e como 
deputado, atualmente, fico horrorizado com os 
discursos que se faz no Brasil a respeito da 
violência e a respeito da juventude brasileira. E 
como se trata isso com discursos rasos, com 
discursos sem sentido e sempre, no viés de que: 
Ah, nós precisamos castigar, precisamos matar, 
precisamos... Enfim, não é assim que se resolve. 
As nações mais desenvolvidas e civilizadas do 
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globo, como a Finlândia, por exemplo, como a 
Suécia, como a Alemanha, como a Dinamarca, 
têm lições incríveis para dar para a gente sobre 
como cuidar da juventude e sobre como colocar 
em prática políticas públicas para evitar a 
violência. Não é combater a violência depois 
que ela já ocorreu, é evitar que a violência 
ocorra. 
 E nós precisamos, urgentemente, 
assegurar, através das políticas públicas, o 
tratamento adequado à nossa juventude. E isso 
se começaria oferecendo uma educação de 
qualidade, com garantias de acesso e 
permanência dos jovens nas escolas. 
 Se Governos Estaduais, Municipais e o 
Governo Federal estivessem minimamente 
perseguindo o Plano Nacional de Educação, as 
metas do Plano Nacional de Educação, dos 
planos estaduais, dos planos municipais, e 
observando o que diz o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, nós teríamos uma evolução 
incrível nesse sentido.  

E, em médio e longo prazo, nós veríamos 
os índices de violência deste país caírem 
assustadoramente. E, acompanhado disso, um 
desenvolvimento talvez sem precedente na 
nossa história. 
 E não é por falta de conhecimento, não; 
é porque interessa a muita gente que tudo 
continue como está. Muita gente consegue se 
manter no poder com esses discursos que não 
nos levam a nada e escamoteiam as reais causas 
da desgraça que nós vivemos no Brasil há 
muitos anos.  

Muito obrigado, presidente! 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 
MAMERI - PSDB) - Parabéns, deputado Sergio 
Majeski, pela bela explanação. 
  Eu gostaria, agora, de passar para os 
oradores inscritos. 

 
(Fase: Oradores Inscritos) 

 
 Deputada Iriny Lopes. (Pausa) 
 Deputado Sergio Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Eu só 
retornei aqui novamente, não vou ocupar todo 
o meu tempo, Doutor Hércules, mas nós 
caminhamos no inverso. Eu dizia anteriormente, 
assegurar o mínimo de direito à juventude seria 

assegurar a educação, acesso, permanência, 
escola de qualidade, professores bem 
qualificados. 
 Até nesse quesito, que é elementar, nós 
estamos indo na contramão, cortando verbas da 
educação - como foram cortados no início de 
abril 5,8 bilhões de reais da educação básica - e, 
nós últimos anos, no Brasil, foram milhares de 
escolas fechadas.  

Aqui no Espírito Santo, só de escolas 
estaduais foram quarenta e uma; somadas 
escolas municipais fechadas, isso passa de 
duzentas, só aqui no Espírito Santo. Lembrando 
os turnos noturnos, EJA, que foram fechados 
aqui no Espírito Santo, que nós estamos 
brigando para reabrir tudo isso a partir do ano 
que vem. Estive com o secretário de Educação 
na semana passada, vou exigir e vou lutar por 
isso. 

E nos outros estados não foi diferente. 
Quer dizer, para além de não estarmos fazendo 
aquilo que deveríamos fazer, para além de não 
garantir aquilo que a lei diz que é garantia, nós 
estamos ainda na contramão, cortando verbas, 
fechando escolas, fechando turnos, turmas e 
modalidades de educação. Isso é lamentável. 
Então, só para registrar e finalizar aqui. 

Muito obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 

MAMERI - PSDB) - Próximo orador, deputado 
Lorenzo Pazolini. (Pausa) 

Não está presente. 
Deputado Luciano Machado. (Pausa) 
Não está presente. 
Deputado Danilo Bahiense. (Pausa) 
Não está presente. 
Deputado Emílio Mameri. 
Passo a presidência para o nosso 

deputado Doutor Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Deputado Emílio Mameri tem dez 
minutos. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Boa tarde, senhor presidente, colegas 
deputados, servidores da Casa, aqueles que nos 
acompanham nas galerias e também as pessoas 
que nos assistem na TV Assembleia. 

Eu vou falar hoje sobre um tema 
extremamente importante que faz parte da 
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segurança. Eu, como membro da Comissão de 
Segurança, tenho que estar atento a tudo que 
acontece que envolve a segurança. 

E hoje o jornal A Tribuna traz uma 
estatística muito triste: duas pessoas morrem 
por dia no Espírito Santo vítimas de acidente de 
trânsito. Neste mês estamos reforçando a 
campanha do Governo do Estado, do Maio 
Amarelo, representado por nossa fitinha 
exatamente a campanha da melhor qualidade 
na segurança no trânsito, por uma maior 
consciência no trânsito.  

De acordo com o Observatório da 
Segurança Pública do Espírito Santo, os 
municípios da Serra, Vila Velha e Cariacica 
lideram essas estatísticas. Sessenta pessoas 
perdem a vida nas estradas capixabas a cada 
mês. E isso porque só estão sendo 
contabilizados os acidentes com vítimas fatais. 
As pessoas que ficam paraplégicas, 
incapacitadas ou severamente feridas não 
entram nesses números.  

E vejam vocês, quantas famílias são 
afetadas com pessoas no auge da sua 
capacidade produtiva, sadias que se tornam 
deficientes sem recuperação. Isso traz um dano 
irreparável para as famílias e também um dano 
significativo no orçamento da Saúde, uma vez 
que esses pacientes são pacientes que têm um 
tempo de recuperação muito lento, muitas 
vezes ocupando as nossas UTIs. Parte da 
recuperação são tratamentos bastante 
dispendiosos, e isso tudo no fato de que nós 
estamos perdendo a guerra para a violência, e, 
neste caso específico, para a violência no 
trânsito.  

Está aqui colocado no painel, notícias do 
jornal A Tribuna falando sobre esse tema. 

 Ainda de acordo com o levantamento, a 
maior parte desses acidentes são consequências 
de imprudências dos motoristas ao volante. A 
grande maioria desses acidentes poderia ser 
evitada, se os motoristas respeitassem essas 
regras básicas do trânsito.  

Recentemente, acompanhamos pelos 
jornais mais um desses casos de 
inconsequência, quando dois jovens - isso foi 
bastante divulgado - saíram alcoolizados de uma 
boate em Vila Velha e acabaram levando a óbito 
um casal de motociclistas na Terceira Ponte. Foi 
comprovado que ambos dirigiam em altíssima 
velocidade e os mesmos foram flagrados hora 

antes ingerindo bebidas alcóolicas em uma 
boate.  

E aí nós nos perguntamos: até quando 
pais terão que enterrar seus filhos por conta da 
imprudência dessas pessoas que não estão 
aptas a conduzir os seus veículos? Precisamos 
de leis mais rígidas, de punição exemplar.  

Faço aqui um apelo à nossa bancada 
federal, que é quem pode legislar nessa área, 
que endureça a punição para essas pessoas.  

Então, veja bem, esse tema é constante 
nos nossos jornais. Nós temos que fazer alguma 
coisa para que isso possa minorar. Talvez 
alterações na regra do trânsito, que a gente 
percebe que a condução de motocicletas, 
muitas vezes sem uma orientação adequada, 
pode facilitar e gerar acidentes. Mas, por outro 
lado, casos como esse que aconteceu na 
Terceira Ponte, de pessoas que estavam se 
divertindo até tarde em uma boate, 
comprovadamente usando quantitativo 
significativo de bebidas alcoólicas, dirigindo 
desta maneira, causa um acidente fatal para 
duas pessoas jovens, na flor da idade. Pessoas 
que poderiam fazer a diferença nas suas 
famílias, com seu trabalho, com a sua 
determinação e, por que não, fazer a diferença 
no nosso país. 
 Então, eu retorno àquele apelo que eu 
falei no final, que nós precisamos, sim, 
endurecer as penalidades. As penalidades para 
quem comete crimes dessa natureza são muito 
brandas, são frouxas. Nós precisamos apertar 
para que casos como este não se repitam e a 
nossa sociedade não continue chorando por 
seus entes queridos que perdem a vida de uma 
maneira absurda. 
 Muito obrigado! Um abraço a todos 
vocês! 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Devolvo a presidência ao deputado 
Emílio Mameri. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 

MAMERI- PSDB) - Convido o próximo orador, 
Doutor Hércules, para fazer uso da palavra.   

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente, prezados colegas deputados 
- prezado colega deputado -, nós somos últimos 
dos moicanos. Com certeza, fui o primeiro que 
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cheguei, fiz até um vídeo na hora que cheguei 
aqui, e vamos sair por último. Isso também não 
é nenhuma virtude, isso é nossa obrigação. Nós 
ganhamos muito bem para isso, temos que 
trabalhar muito. 

Eu volto à tribuna, neste momento, para 
complementar alguma coisa que o doutor Emílio 
falou. Esta fitinha amarela - dê um take por 
gentileza na fitinha amarela - é uma campanha 
que ajudamos a fazer, todo ano em maio, que é 
o Trânsito Seguro. O nosso querido ex-deputado 
estadual, foi colega nosso e hoje deputado 
federal, Givaldo Vieira, diretor do Detran, está 
fazendo um trabalho muito bom também de 
conscientização e de prevenção de acidentes. 

Doutor Emílio falou sobre essa matança 
da Terceira Ponte, a que nós assistimos 
assustados, agora, quando dois malucos, 
irresponsáveis, têm que estar presos mesmo, 
matam dois jovens, e nós esperamos que eles 
não saiam tão cedo.  

O que tem que mudar não é a pena, igual 
fizeram ano passado aumentando um pouco a 
pena. Tem que qualificar o crime. Isso é crime 
doloso, não é crime culposo. O dolo é que você 
tem intenção. Se você bebe e vai dirigir, você 
sabe que você pode atropelar alguém e matar 
alguém. Então, não é possível continuar essa 
carnificina por irresponsáveis que continuam 
matando no trânsito.  

Doutor Fabiano Contarato, todo ano eu o 
trazia, nesta época, para falar sobre isso, 
quando ele era delegado de Delitos de Trânsito. 
Hoje, com mais trabalho no Senado, ele não 
está conseguindo um horário para vir aqui. Mas 
o Fabiano, nosso querido Fabiano, o senador 
que tem orgulhado o nosso Espírito Santo com a 
sua atuação lá, com certeza ele vai mudar essa 
lei, porque precisa alguém começar a fazer isso. 

Ele falava, doutor Emílio, que só você 
indo lá ao IML reconhecer o cadáver do seu 
filho, da sua filha, de um parente seu, que foi 
assassinado por um bêbado no volante, aí você 
vai sentir na pele a dor de quem perdeu um 
ente querido.  

E o Fabiano bolou uma missa todo 
primeiro domingo de agosto. Segundo domingo 
de agosto é Dia dos Pais. Primeiro domingo de 
agosto a gente sobe, desde a entrada do 
Convento, daquele portal ali até... a gente subia 
até a capelinha; depois, cresceu muito, 
aumentou muito. Cada ano aumenta mais as 

pessoas com camisa, com faixa, com seus 
parentes. A gente lembra sempre muito da 
Sâmia, que é filha de um amigo, o Elias, lá de 
Vila Velha. Então a gente sobe a pé. Hoje, 
geralmente é o frei Paulo, guardião do 
Convento, que celebra essa missa no primeiro 
domingo de agosto. Nós subimos às oito horas 
da manhã e em seguida, por volta de oito e 
meia ou nove horas a missa é celebrada. 

Então a gente vê o que está acontecendo 
neste país e, infelizmente, o Congresso Nacional 
ainda não se sensibilizou a mudar a qualificação 
desse crime, mas nós temos esperança que 
Fabiano Contarato vai mudar isso. 
 Muito bem. Hoje eu falei para os alunos 
da Escola Paulo Mares Guia, lá de Cobilândia, da 
8.ª série. Convidei os meninos para que venham 
aqui no dia 6, e convido você que está em casa 
também. Daqui eu só posso convidar o Dr. 
Emílio, que é o único deputado presente aqui. 
Você, colega, se estiver no gabinete, também 
aproveite. Dia 6 é uma quinta-feira. Às 15h nós 
vamos fazer uma audiência pública convidando 
todos: Ministério Público, Governo do Estado, 
Cesan, Secretaria de Meio Ambiente, de 
Mobilidade Urbana, Detran, DER, todos, e 
vamos trazer aqui o Eduardo Pignaton com o 
Beto Pego, que nós estamos desenvolvendo 
uma apresentação aqui. Temos certeza de que 
não vamos acabar com alagamento, não. Isso 
não é obra de um prefeito não, isso é obra de 
Estado, de União, e de muitos anos. E Vila Velha 
está abaixo do nível do mar, principalmente os 
bairros de Cobilândia, Vale Encantado e Jardim 
Marilândia.  

Tem dois bairros em Vila Velha que, 
quando você passa ali perto do terminal pelo 
Shopping Boulevard, entrando ali tem uma placa 
escrito Campo do Glória. E dois nomes: Tem a 
Darly Santos, que eu já falei aqui que é um 
absurdo chamar de rodovia, pois é uma avenida. 
Quando eu fui vereador eu mudei o nome de 
rodovia Carlos Lindenberg para avenida Carlos 
Lindenberg.  

Rodovia começa em um município e vai 
até o outro, avenida começa dentro do 
município e termina dentro do município. Então 
não tem sentido chamar de rodovia Darly 
Santos!  

Mas você entrando ali na rodovia, 
passando a Darly Santos, você entra e tem dois 
bairros. De costas para o mar, de costas para o 
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leste, à direita, fica a Darly Santos, do lado 
norte. À esquerda, do lado sul, fica Pontal das 
Garças. Esse foi um loteamento irregular que 
fizeram, e enganaram aquele povo de lá. Já 
fizeram em cima de um mangue, em cima de um 
brejo, e qualquer chuva, se coincidir com a maré 
cheia, aquilo vai alagar. Então é uma situação 
muito difícil.   

Podem colocar as bombas que quiserem, 
que não vai dar conta. Mas puseram uma 
bomba também ali na Avenida Carioca e já 
colocaram a bomba abaixo do nível da maré 
quando enche. Então o que acontece? Quando 
enche a maré, a bomba desliga, porque ela fica 
debaixo d’água. 

A primeira que fica atolada, que fica 
alagada, que morre afogada é a bomba! E isso 
não precisa ser inteligente, basta não ser burro! 
Não precisa ser inteligente, basta não ser burro 
para não olhar a cota que você tem que 
construir. 

Fizeram ali na entrada, Dr. Emílio, da 
rodovia 388, você passa o aeroclube, à direita 
aquela primeira entrada, é a rodovia 388. Ela se 
chama Elcio Álvares, foi eu quem coloquei o 
nome logo que o nosso querido e saudoso Elcio 
Álvares faleceu eu coloquei o nome. À esquerda, 
logo em Riviera da Barra ali, fizeram um P.A., e 
já fizeram lá embaixo. A avenida veio e já está 
acima do nível. Não dá para entender como é 
que os prefeitos são tão burros desse jeito! Eu 
não tenho outro termo para usar. Desculpem 
um termo tão chulo, mas não tem outro termo 
para usar.  

Como é que você vai fazer? A 
prefeitura.... Não vou nem falar qual prefeito 
que fez, que começou aquilo lá. Está pronto, 
mas não pode funcionar. O prefeito Max Filho 
falou que vai botar para funcionar, vai botar a 
bomba, se encher vai sugar água, mas isso é 
uma coisa muito complicada mesmo. 

 Na verdade, aquilo ali teria que passar o 
trator em cima e fazer acima do nível da 
rodovia. Em cima do nível da rodovia Elcio 
Álvares, porque não é possível continuar dessa 
forma. 

E você vai vendo aí,  o Hospital e 
Maternidade Cobilândia, PA de Cobilândia, 
também já está abaixo do nível do mar, 
qualquer chuva ali... Até o Ivan Carlini mesmo, 
que é o nosso presidente da Câmara de Vila 
Velha, até a casa dele alagou agora com essa 

chuva e a casa dele não é tão baixa. Então, 
imagina aquele pobre-coitado que está na beira 
do valão!  
 Se olhar o Rio do Congo, depois que você 
passa o Brega, você olha à direita - à esquerda é 
o mar já desembocando -, a quantidade de 
casas que fizeram em cima do canal. Como é 
que pode os prefeitos deixar essas construções 
irregulares? Então é muito difícil o problema de 
Vila Velha. O problema de Vila Velha é muito 
difícil, mas nós vamos lutar para melhorar 
aquela cidade.  

Nós estamos com um projeto. Em julho, 
eu vou a uma cidade de São Paulo que tem um 
programa de saúde domiciliar que eu tentei 
levar para Vila Velha, mas infelizmente não tive 
sucesso. Eu vou lá buscar novamente esse 
projeto e mostrar ao prefeito. Se não for esse 
prefeito, o próximo prefeito poderá 
naturalmente abraçar esse projeto porque uma 
unidade de saúde é estática. Você levando a 
saúde onde o cidadão está, você tem muito 
mais condições de ter mais sucesso nesse 
projeto.  

Obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. EMÍLIO 

MAMERI - PSDB) - Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
comunico que a pauta da próxima sessão 
ordinária será a mesma, exceto as matérias 
votadas na sessão de hoje. E convido os 
senhores deputados e as senhoras deputadas 
para a próxima, que será solene, hoje, às 19h, 
em homenagem às Lideranças Comunitárias, 
conforme requerimento do deputado Vandinho 
Leite, aprovado em plenário.  

Está encerrada a sessão.   
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, hoje, às 19h. 
Expediente: o que ocorrer  e que 
haverá sessão ordinária dia 29 de 
maio de 2019,  às 9h, cuja Ordem 
do Dia é a seguinte: discussão 
única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução n.º 
35/2019; discussão se houver 
recurso, na forma do artigo 277, 
§§ 2.º a 5.º, do Regimento 
Interno, dos Projetos de Lei n.os 
213/2018; 139/2019 e 144/2019; 
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discussão especial, em 2.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
112/2019, 161/2019, 232/2019,  
255/2019, 261/2019,  262/2019, 
Discussão especial, em 2ª sessão, 
do Projeto de Lei n.º 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 
sete minutos. 
 

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

QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 29 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, Alexandre Xambinho, 
Capitão Assumção, Coronel Alexandre 
Quintino, Doutor Hércules, Dr. Emílio 
Mameri, Enivaldo dos Anjos, Euclério 
Sampaio, Marcelo Santos, Marcos 
Garcia e Sergio Majeski) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Há quorum para abertura da sessão de 
acordo com o painel eletrônico, onde já 
registramos a presença dos seguintes 
parlamentares: Adilson Espindula; Alexandre 
Xambinho; Capitão Assumção; Coronel 
Alexandre Quintino;  Doutor Hércules; Dr. Emílio 
Mameri; líder do Governo, Enivaldo Euzébio dos 
Anjos; Euclério de Azevedo Sampaio Júnior; 
Marcelo Santos; Marcos Garcia e Sergio Majeski. 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão.  
 Também registro a presença do 
Delegado Danilo Bahiense e solicito ao mesmo 
que proceda...  

Registro também a presença do 
Delegado Lorenzo Pazolini. 

... Um versículo da Bíblia. 
 Sendo assim, solicito a todos que se 
coloquem em posição de respeito.   
 

(Registram presença os senhores 
deputados Delegado Danilo 
Bahiense e Delegado Lorenzo 
Pazolini) 

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Isaías, 
55:06) 
 
(A convite do presidente, assume 
a 1.ª secretaria o senhor 
deputado Alexandre Xambinho) 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Vou declarar a ata aprovada, 
disponibilizada no site da Assembleia a todo 
cidadão ou parlamentar que quiser ter acesso. 
Ela está disponível na íntegra. 

Solicito ao deputado Alexandre 
Xambinho que proceda à leitura do Expediente 
para simples despacho. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
1.Projeto de Lei n.º 397/2019, do 

deputado Renzo Vasconcelos, que institui o 
pagamento da meia entrada às doadoras de 
leite humano materno no Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75618-104227947628052019-assinado.pdf  
 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

2.Projeto de Lei n.º 398/2019, do 
deputado Capitão Assumção, que dispõe que 
os estabelecimentos de ensino no âmbito do 
Estado, fiquem obrigados a disponibilizar de 
profissionais da área de saúde, sendo (01) um 
médico e (01) um enfermeiro ou técnico de 
enfermagem.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75618-104227947628052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75618-104227947628052019-assinado.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75624-122147742128052019-assinado.pdf  
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
3.Projeto de Lei n.º 399/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de instalação de câmeras de 
monitoramento em estabelecimentos de 
ensino particular, como creches ou similares, 
no âmbito do Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75625-122226007828052019-assinado.pdf  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

4.Projeto de Lei n.º 400/2019, do 
deputado Capitão Assumção, que proíbe a 
entrega de obras públicas estaduais 
incompletas ou que, embora concluídas, não 
estejam em condições de atender ao fim a que 
se destinam, no âmbito do Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75626-122301523528052019-assinado.pdf  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
5.Projeto de Lei n.º 401/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
a obrigação de construtoras e incorporadoras 
oferecerem período para vistoria de obras 
compradas “na planta” antes da entrega das 
chaves.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75627-122345601828052019-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, de 
Infraestrutura e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
6.Projeto de Lei n.º 402/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
declara de utilidade pública a Associação Alef 
Bet, localizada no município de Vitória/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75636-141648695128052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Publique-se. À Comissão de Justiça, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 

Com a palavra o deputado Euclério 
Sampaio. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Senhor presidente, fazer um apelo aos 
deputados que estiverem em seus gabinetes 
descerem para dar quorum para votação.  

Só um minuto... 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Com a palavra o deputado Enivaldo dos 
Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, nós temos hoje aqui, nesta 
segunda fase do Expediente, uma solicitação do 
deputado Adilson Espindula e também assinada 
por V. Ex.ª, que é com relação ao projeto de 
autoria do deputado Adilson Espindula, que 
acrescenta o § 3.º ao art. 34 da Lei Estadual n.º 
10.179/2014, que dispõe sobre a Política 
Estadual de Recursos Hídricos. 

Então, já antecipando aqui o momento 
da votação, queria encaminhar pela aprovação 
dessa urgência, em face do assunto merecer 
uma urgência necessária em razão desse 
momento em que se cuida desse tema. É 
importante que se coloque em discussão a 
proposta do deputado e de V. Ex.ª, para efeito 
de que a gente possa inserir essa modificação 
que vai beneficiar e agradar, com certeza, a 
todos os produtores e a todos aqueles que são 
atingidos por essa lei.  

Já tendo conhecimento de que nesta 
sessão de hoje, nós podemos ainda estar 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75624-122147742128052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75624-122147742128052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75625-122226007828052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75625-122226007828052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75626-122301523528052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75626-122301523528052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75627-122345601828052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75627-122345601828052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75636-141648695128052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75636-141648695128052019-assinado.pdf
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apreciando matérias que são, na verdade, de 
autoria do deputado Euclério Sampaio, se não 
me falha a memória, já que na Ordem do Dia 
não consta a autoria, mas também...  

Aqui no relatório da Ordem do Dia não 
está constando, está constando só que é projeto 
de resolução... Ah! Do deputado Euclério 
Sampaio.  

Isso aí, alertado pelo deputado Sergio 
Majeski, sempre atento aos acontecimentos do 
plenário, e mesmo sem olhar para ele eu me 
guio pelas observações atentas. Aliás, isso é 
uma grande vantagem do deputado que está 
precisando e que gosta de atuar em plenário, 
averiguar sempre esses momentos que são os 
importantes, principalmente o momento da 
Ordem do Dia e o momento também da leitura 
do expediente porque são fundamentais para 
que ninguém possa ser bypassado, uma vez que 
esse momento é o momento que cria essa 
situação.  
 Eu devolvo a palavra a V. Ex.ª, já que nós 
estamos, neste momento, possuídos, no bom 
sentido, de quorum suficiente para apreciar o 
expediente. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Dary Pagung, Hudson 
Leal e Luciano Machado) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Muito obrigado. 
 
 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) - Eu não sou possuído, não, mas eu 
quero requerer a V. Ex.ª que seja invertida a 
fase das Comunicações. Só tem um projeto na 
pauta. Se os companheiros concordarem, a 
inversão da Ordem do Dia. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O requerimento de V. Ex.ª é invertendo 
e preservando os inscritos. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - A fase das Comunicações. 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Os deputados que aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovado. 
Concedo a palavra ao deputado Capitão 

Assumção. 
A manifestação do deputado Euclério, 

contra o voto do deputado Hércules Silveira. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

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

- PDT) - Pela ordem. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Eu 

quero recorrer dos projetos que foram 
remetidos a mim, esses últimos, são três 
projetos, à Comissão de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - 399, 400 e 401. Defiro. À Comissão de 
Justiça. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Por 

gentileza. Muito obrigado, senhor presidente! 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Freitas) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Deputado Xambinho, para continuar a 
leitura do expediente. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
7.Projeto de Lei n.º 403/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
determina a gratuidade de inscrição em 
concursos públicos para cargos estaduais a 
candidatos portadores de deficiência.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75639-144907152628052019-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: 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75639-144907152628052019-assinado.PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/75639-144907152628052019-assinado.PDF
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8.Projeto de Lei n.º 404/2019, do 
deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a 
prioridade no atendimento a crianças e 
adolescentes vítimas de abusos físicos, bem 
como a conselheiros tutelares e comissários 
das varas da infância e juventude, em todas as 
unidades da polícia civil do Estado, e dá outras 
providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75642-153233127228052019-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: 
 
9.Projeto de Lei n.º 405/2019, da 

deputada Iriny Lopes, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei n.º 10.976, de 14 de janeiro 
de 2019, declarando de utilidade pública 
Associação dos Aposentados e Pensionistas da 
Previdência Social do Estado (ASAPREVES).  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75643-160432553328052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Qual o número, o item? Oito? 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Nove. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Então, desculpa. 
Só fazendo uma retificação. Item 8 é 

devolva-se ao autor, deputado Marcos Garcia; e 
item 9, publique-se, à Comissão de Constituição 
e Justiça, na forma do art. 276 do Regimento 
Interno. 

Com a palavra o deputado Marcos 
Garcia. 

V. Ex.ª quer recorrer da decisão da 
Mesa? Pois não. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Pela 

ordem, presidente!  
Recorro à Comissão de Justiça. 

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

Item 9... Item 10. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
10.Projeto de Lei n.º 406/2019, do 

deputado Renzo Vasconcelos, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade dos hospitais particulares e 
empresas que forneçam o serviço de 
atendimento e primeiros socorros por meio de 
ambulância a informarem a unidade hospitalar 
onde fora levado o paciente socorrido.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/75641-152045797428052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, à Secretaria para 
providenciar ato de criação da frente 
parlamentar. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
11.Requerimento n.º 188/2019, da 

deputada Janete de Sá e outros, de formação 
da Frente Parlamentar pela Economia Solidária.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
REQ/75644-161725336328052019-
assinado(10035)(10032)(10033)(10026)(10029)(
10030)(10027)(10034).pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - É o item... Não, o item 11 já foi deferido, 
agora é o item 12. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Não. V. Ex.ª deferiu foi o item 9. O item 10. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - O item 10.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Do Renzo? Publique-se. 
Depois ele leu o item 9, deputada Janete 

de Sá. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Não, o item 11. 
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O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 
Ex.ª está fazendo uma confusão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de criação da frente parlamentar. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
12.Requerimento de Informação n.º 

095/2019, do deputado Capitão Assumção, ao 
Secretário de Estado da Educação, sobre a 
existência de Planejamento Estratégico para a 
Secretaria do Estado de Educação para este 
ano e os anos seguintes, dentre outras 
matérias correlatas.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RQI/75630-123124024728052019-assinado.pdf  
 

(Registra presença o senhor 
deputado Carlos Von) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Oficie-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
13.Requerimento de Informação n.º 

096/2019, do deputado Capitão Assumção, ao 
Secretário de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos, sobre situação individual de cada 
repartição pública no que se refere ao 
consumo de energia mensal expresso em kWh 
e os valores mensais gastos por mês, dentre 
outras matérias correlatas.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RQI/75631-123515056528052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Oficie-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (ALEXANDRE 

XAMBINHO - REDE) - Segunda parte do 
expediente, sujeito à deliberação, senhor 
presidente. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente, pela ordem! 

Eu gostaria de justificar, já passou o 
tempo, mas só para explicar por que votei 
contra essa mudança, essa inversão de pauta. 
Porque está virando moda, ao ponto do 
presidente, ontem, sugerir que mude o 
Regimento Interno.  

Porque, na verdade, quem quiser sair 
mais cedo, tudo bem, a gente respeita isso. Eu 
quero lembrar também que quem mudou a 
sessão da quarta-feira, que era de tarde, para 
de manhã, foi este deputado, que fez essa 
emenda exatamente para dar atenção aos 
deputados do interior, para poderem assistir à 
sessão e irem embora mais cedo.  

Mas, na verdade, não é contra ninguém, 
é a favor do Regimento Interno. Se toda sessão 
está invertendo a pauta, então, o presidente, 
ontem, incomodado com isso, sugeriu a 
mudança do Regimento Interno. 

Então, não é contra nenhum deputado, é 
a favor, o que eu penso e o que eu defendo. 
Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Muito obrigado! 
Segunda parte do expediente. Item 14. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
14.Requerimento de Urgência n.º 

111/2019, dos deputados Adilson Espindula e 
Marcelo Santos, Líder do Bloco Parlamentar, ao 
Projeto de Lei n.º 172/2019, de autoria do 
deputado Adilson Espindula, que acrescenta o 
§ 3º ao Art. 34 da Lei Estadual n.º 10.179/2014, 
que dispõe sobre a Política Estadual de 
Recursos Hídricos.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RQI/75631-123515056528052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Em votação.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Nós encaminhamos pela aprovação, senhor 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O líder do Governo encaminha pela 
aprovação. 
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Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovado. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

15.Indicação n.º 1159/2019, do 
deputado Sergio Majeski, ao Governador do 
Estado, para garantia de acesso à educação a 
todos os socioeducandos do IASES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75621-121857054228052019-assinado.pdf  
 

(Registra presença o senhor 
deputado Torino Marques) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Gostaria 
de discutir, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra o líder da oposição... me 
desculpe, o deputado Sergio Majeski para 
discutir matéria de sua autoria, item número 
quinze da pauta. 

 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos à Mesa, aos colegas presentes no 
plenário, aos funcionários da Casa, àqueles que 
nos assistem pela TV Assembleia e aos que nos 
visitam nas galerias de hoje, especialmente os 
universitários que estão aqui na Ales, no dia de 
hoje. 
 Presidente e demais colegas, essa 
indicação ao Governo do Estado é para garantir 
o acesso à educação a todos os socioeducandos 
dos Iases. Recentemente, o Instituto Jones dos 
Santos Neves publicou uma pesquisa feita com 
os internos dos Iases do Espírito Santo e 
constatou aquilo que a gente já sabia, porque 
eu tinha visitado dois Iases e já tínhamos 
constado isso, que a maioria desses jovens e 
adolescentes, que são internos, não tem acesso 
à educação. 
 Nós nem estamos falando da questão da 
socioeducação. A educação que é elementar, 
tanto para quem está lá dentro, quanto para 

quem está na rua, e não é oferecido. Como eu já 
disse, o de Linhares, na ocasião em que eu 
visitei no final de 2017, com cento e quarenta 
vagas, tinha trezentos e vinte internos. Desses 
trezentos e vinte, nem oitenta, realmente, 
estudavam. 

Então, como é possível pensar em 
qualquer tipo de recuperação desses jovens 
infratores, se não é garantida minimamente a 
educação? Isso seria o elementar do elementar. 
Mesmo assim, grande parte deles não tem 
acesso. 

Então, é uma questão que nós 
precisamos, nós já convocamos, na Comissão de 
Justiça, o secretário de Direitos Humanos para 
falar sobre essa situação. Nós tínhamos 
convidado, junto com o secretário de Educação, 
mas o pessoal da Secretaria de Educação veio, 
mas era fundamental que o secretário de 
Direitos Humanos tivesse vindo, para explicar o 
que o Estado pretende fazer e por que esses 
jovens não estão tendo essa assistência. 

É óbvio que este Governo está 
começando agora, mas isso vem de longa data, 
não é de agora. Quer dizer, não é do dia para 
noite que esses jovens não estão tendo acesso à 
educação. Nunca tiveram, na verdade. 
 Então, se pensamos em reduzir a 
questão da violência, se pensamos em 
recuperar a nossa juventude, se esperamos 
ressocializar, como disse o deputado Lorenzo 
Pazolini, na verdade, grande parte deles, é 
socializar esses jovens, então, como é que 
esperamos fazer isso, se a educação pelo menos 
não está sendo garantida?  
 Desta forma, nós estamos fazendo essa 
indicação. Na semana passada, eu estive com o 
secretário de Educação também. Esperamos que 
o secretário de Diretos Humanos acate a nossa 
convocação, que eu acho que é para a próxima 
segunda-feira, e que a gente tenha as 
explicações e, sobretudo, compromisso do 
Governo de oferecer educação para todos esses 
jovens.  
 Pois não, deputado Lorenzo.  

 
(Registra presença o senhor 
deputado Dr. Rafael Favatto) 

 
 O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini - (Sem 
partido) - Bom dia. Parabenizar o deputado 
Sergio Majeski pela indicação e aproveitar o 
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ensejo, senhor presidente em exercício, 
deputado Marcelo Santos, para lamentar a 
postura, mais uma vez, dos representes do 
Governo do Estado. 

Nós realizamos essa audiência pública e 
convidamos representantes da Secretaria de 
Educação. A Secretaria de Educação 
encaminhou representantes, mas, 
lamentavelmente, a Secretaria de Direitos 
Humanos, em total desprezo com esta Casa, 
sequer indicou representante ou justificou 
ausência. Um fato absolutamente lamentável e 
desrespeitoso com este Poder Legislativo.  

Agradeço o aparte ao deputado Sergio 
Majeski e o parabenizo pela atuação. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Obrigado, deputado Lorenzo.  
E exatamente, na reunião da comissão, 

nós já tínhamos protestado em relação a esta 
questão de a secretaria sequer ter enviado 
representantes. Mas, agora, com convocação 
serão obrigados a comparecer. 

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

- PDT) - Terminada a discussão, em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
Item 16. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
16.Indicação n.º 1160/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao Governador 
do Estado, para criação do programa “Bolsa 
Empreendedor”, no âmbito do Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75620-121853319928052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
17.Indicação n.º 1161/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao Governador 
do Estado, propondo sobre o pagamento de 
Gratificação de Serviço Extra - GSE e 
Indenização Suplementar de Escala 
Operacional - ISEO aos Servidores de Segurança 
Pública.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75622-121956054428052019-assinado.pdf  
 

(Registra presença o senhor 
deputado Gandini) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Por gentileza, faça a leitura de todos os 
itens do deputado Capitão Assumção. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
17.Indicação n.º 1161/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao Governador 
do Estado, propondo sobre o pagamento de 
Gratificação de Serviço Extra - GSE e 
Indenização Suplementar de Escala 
Operacional - ISEO aos Servidores de Segurança 
Pública.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75622-121956054428052019-assinado.pdf 

 
18.Indicação n.º 1162/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao Governador 
do Estado, para criação de um Programa 
Estadual de Gestão de Energia com ações 
corretivas para obter economia eficaz no 
consumo de energia elétrica.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75623-122056210828052019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

votação. 
Os deputados que aprovam as indicações 

do Capitão Assumção permaneçam como se 
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encontram; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovadas. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
19.Indicação n.º 1164/2019, da 

deputada Janete de Sá, ao Governador do 
Estado, para construção de um “passa gado” na 
Rodovia ES - 297 no km 8,5 no distrito de José 
Carlos, no  município de Apiacá/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75623-122056210828052019-assinado.pdf  
 

20.Indicação n.º 1165/2019, da 
deputada Janete de Sá, ao Governador do 
Estado, para instalação de Câmeras e Módulo 
de Segurança Pública na CEASA.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75646-163123791328052019-assinado.pdf  
 

21.Indicação n.º 1166/2019, da 
deputada Janete de Sá, ao Governador do 
Estado, para treinamento policial sobre o 
procedimento a ser tomado no primeiro 
atendimento à mulher vítima de violência.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75652-170116107828052019-assinado.pdf  

 
22.Indicação n.º 1167/2019, da 

deputada Janete de Sá, ao Governador do 
Estado, para reforma das Delegacias Especiais 
da Mulher que são Vítimas de Violência.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75649-165940232628052019-assinado.pdf  
 

23.Indicação n.º 1168/2019, da 
Deputada Janete de Sá, ao Governador do 
Estado, para criação de salas reservadas para 
atendimento às mulheres vítimas de agressão 
nas Delegacias Especiais da Mulher no Estado 
que ainda não a possuem.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75648-165624810328052019-assinado.pdf  
 

24.Indicação nº 1169/2019, da 
deputada Janete de Sá, ao Governador do 
Estado, para inclusão de equipe profissional 
atuante nas Delegacias Especiais da Mulher, do 
Estado, pessoal especializado para o 
atendimento as abrigadas que foram vítimas 
de violência, como por exemplo, psicóloga 
e/ou assistente social.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75647-165328981828052019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

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

Aprovadas. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
25.Indicação n.º 1170/2019, do 

deputado Theodorico Ferraço, ao Governador 
do Estado, para recuperação e ampliação da 
atual ponte, sobre o Rio Itapemirim na 
localidade de Usina São Miguel, no município 
de Cachoeiro de Itapemirim/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75650-165957279528052019-assinado.pdf  

 
26.Indicação n.º 1171/2019, do 

deputado Theodorico Ferraço, ao Governador 
do Estado, para pavimentação asfáltica e a 
construção de rede de drenagem das ruas 
Rubens Rangel e Raymundo Andrade, Bairro 
Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75651-170108420328052019-assinado.pdf  
 

27.Indicação n.º 1172/2019, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao Governador 
do Estado, para pavimentação asfáltica de ruas 
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do Bairro Zumbi, em Cachoeiro de 
Itapemirim/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75653-170302936228052019-assinado.pdf  
 

28.Indicação n.º 1173/2019, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao Governador 
do Estado, para ampliação das instalações da 
Unidade de Saúde do Bairro Recanto, em 
Cachoeiro de Itapemirim/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/75654-170355405128052019-assinado.pdf  

 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO 
SIALES 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovadas. 
Não há mais Expediente a ser lido, 

passamos, então, à fase da Ordem do Dia. Item 
1. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, o deputado Sergio Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Antes da 
leitura do primeiro item da Ordem do Dia, eu 
gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo 
falecimento do senhor Galeano Zucolotto. Seu 
Galeano é uma referência numa parte do 
interior do município de Alfredo Chaves, mais 
precisamente na região de São Roque de 
Maravilha. Faleceu ontem. É um senhor que tem 
toda uma ligação com a história daquela 
localidade, os filhos são muito conhecidos 
naquela região. Deixou cinco filhos, vários 
netos, uma família fantástica, muito conhecida 
entre São Roque de Maravilha, Carolina, 
Matilde, naquela região. Infelizmente nos 

deixou, mas deixa um grande legado pela sua 
história de ocupação, inclusive, daquela região. 
Então, peço um minuto de silêncio. 

 
(Registra presença o senhor 
deputado Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Atendendo ao pedido do deputado 
Sergio Majeski, um minuto de silêncio, 
homenagem póstuma ao senhor Galeano 
Zucolotto. 

Solicito a todos que se coloquem em 
posição de respeito, por gentileza. 

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
Obrigado a todos. 
Passamos, então, à fase da Ordem do 

Dia. 
1. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 35/2019, 
do deputado Euclério Sampaio, que cria a 
Comenda do Mérito Legislativo Rubens Musiello. 

Pergunto aos presidentes da Comissão 
de Justiça, de Cidadania e de Finanças se nós 
podemos fazer reunião com as comissões em 
conjunto. (Pausa) 

Não havendo questionamento, designo o 
deputado Enivaldo dos Anjos para presidir as 
comissões e, ao mesmo tempo, relatá-las. 

Com a palavra o deputado Enivaldo dos 
Anjos. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Segundo o 
deputado Sergio Majeski, estou relatando por 
ser o mais idoso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Essa é uma interpretação dele. Na 
verdade, V. Ex.ª é um dos mais jovens deste 
plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Os idosos estão 
na moda. Hoje o José de Abreu apresentou a 
namorada dele de vinte e dois anos, com 
setenta e três. Então, os idosos estão mais 
atuantes do que os novos. 

Senhor presidente, a matéria do Projeto 
de Resolução n.º 35, de acordo com a assessoria 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75653-170302936228052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75653-170302936228052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75654-170355405128052019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/75654-170355405128052019-assinado.pdf
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da Mesa, senhor Marquinhos, é constitucional e 
devidamente adequada às leis e ao Regimento 
desta Casa. Nós somos, então, pela 
constitucionalidade e pela aprovação nas 
comissões. 

Abro discussão. (Pausa) 
 

(Registra presença a senhora 
deputada Raquel Lessa) 

 
Agindo igual ao deputado Gandini, não 

tendo quem se inscreveu, encerrada a 
discussão, mais rápido do que imediatamente. 

Deputado Fabrício Gandini, como vota? 
(Pausa) 

Com o relator e com o relatório. 
Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Alexandre Quintino? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Não estando presente, deputado 

Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Também não estado presente, deputado 

Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos está na 

presidência. 
Deputado Alexandre Xambinho votando 

com o relator. 
Aprovado por unanimidade na Justiça. 
 
Passamos à Comissão de Finanças. 
Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 
Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
Deputado Fabrício Gandini? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Deputado Luciano Machado, suplente. 

  

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

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Com o relator.  
 A matéria aprovada também na 
Comissão de Finanças à unanimidade. 

 Passamos à Comissão de Cidadania. 
 Deputada Iriny Lopes. (Pausa) 
 Deputado Delegado Lorenzo Pazolini. 
(Pausa)  
 Com o relator, abraçando efusivamente, 
também com o relatório. 
 Deputado Adilson Espindula. (Pausa)  
 Com o relator. 
 Deputada Raquel Lessa. (Pausa)  
 Com o relator. 
 Convoco o deputado Carlos Von para 
completar a Comissão de Cidadania. (Pausa)  
 Estando ausente, o deputado Freitas. 
(Pausa)  
 Com o relator. 
 A matéria também aprovada na 
Comissão de Cidadania à unanimidade. 
 Devolvo à Mesa para apreciação e 
comunico que o deputado Xambinho já está à 
disposição, porque ele estava antes na parte 
interior do plenário. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Vulgo carro-pipa. 
 Coloco a matéria - depois de ter sido 
discutida, relatada e aprovada por unanimidade 
nas comissões reunidas - em discussão. (Pausa)  
 Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. (Pausa)  
  Tendo declinado, encerrada a discussão. 

A matéria é posta em votação. 
 Pergunto ao autor da matéria se ele quer 
encaminhar.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Só quero agradecer aos deputados 
das comissões e ao Plenário. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pergunto ao líder do Governo se quer 
fazer encaminhamento. (Pausa) 
 Coloco a matéria em votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa)  
 Aprovado por unanimidade. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Marcelo, 
aprovado contra o meu voto.  

Eu já justifico: eu entendo a boa intenção 
do deputado Euclério, mas todas as comendas 
que foram criadas eu votei contra. Então, para 
manter a minha coerência em relação a isso e 
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por ter a opinião de que já existem muitas 
comendas, então não seria justo eu ter votado 
quando a deputado Raquel, quando o ex-
deputado Padre Honório, quando a deputada 
Janete criaram as comendas, votei contrário, 
que eu votasse diferente agora. Muito obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - E eu quero registrar que de fato V. Ex.ª 
coerentemente tem se portado dessa forma 
com matérias similares a essa. Mas foi aprovado 
por unanimidade... 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Só agradecer aos deputados, todos os 
deputados presentes em plenário. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não votei, porque estou presidindo, 
mas, se não estivesse, votaria também. 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - E por isso que eu agradeci a todos os 
deputados, inclusive o deputado Majeski 
também, que ajuda a formar o contraditório. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Despacho final. Em Mesa para 
promulgação. 
 
 Item 2 da pauta: Discussão... Se não 
houver recurso. (Pausa)  
 

(2. Discussão, se houver 
recurso, na forma do art. 277, §§ 
2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 
213/2018) 
 

 Não havendo recurso, à Comissão de 
Justiça para redação final. 
 
 Item 3.  

 
(3. Discussão, se houver 
recurso, na forma do art. 277, §§ 
2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 
139/2019) 

 
Também não havendo recurso, à 

Secretaria para extração dos autógrafos. 

 Item 4.  
 

(4. Discussão, se houver 
recurso, na forma do art. 277, §§ 
2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 
144/2019) 
 

Não havendo também recurso, à 
Secretaria para extração dos autógrafos. 
 
 Item 5. Discussão especial, em 2.ª 
sessão. (Pausa)  
 

(5. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
112/2019) 

 

 Não havendo deputado inscrito, a 
matéria vai para a 3.ª sessão. 

 
 Do item 6 até o item 18, não havendo 
deputado inscrito, essas matérias vão para a 3.ª 
sessão. 
 

(6. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
161/2019; 7. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 232/2019; 8. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 255/2019; 9. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
261/2019; 10. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 262/2019; 11. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 264/2019; 12. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
273/2019; 13. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 274/2019; 14. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 294/2019; 15. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
298/2019; 16. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 299/2019; 17. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 300/2019; 18. 
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Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
310/2019.) 
 

 Neste momento então, conforme 
requerimento do deputado 3.º vice-líder do 
Governo, Euclério Sampaio, passamos à fase das 
Comunicações. 
 Com a palavra o deputado e delegado 
Lorenzo Pazolini. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, a pedido da 
liderança do PSL, deputado Capitão Assumção, 
vou declinar. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Engenheiro José 
Esmeraldo e Janete de Sá) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - A Mesa não aceita, mas, a pedido do 
deputado Capitão Assumção, aceitamos. 
 Com a palavra o deputado Hércules 
Silveira. Vice-líder. Deputado Silveira, vice-líder. 
Não da liderança do Governo, mas do 
campeonato brasileiro. Vascaíno. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, enquanto o Doutor Hércules não 
chega na tribuna, gostaria de cumprimentar e 
anunciar a presença dos estudantes do Centro 
de Ensino Superior de Vitória, que estão no 
plenário acompanhados do professor José Maria 
Terra.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - É o Cesv. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - É o Cesv, 

Centro de Ensino Superior de Vitória. Então, 
nossos cumprimentos. Sejam bem-vindos! E 
venham mais vezes acompanhar o trabalho aqui 
da nossa Casa Legislativa.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - A Mesa cumprimenta todos os alunos e 
os professores que os acompanham.  

Vocês estão assistindo a sessão ordinária 
onde tivemos algumas deliberações. É claro que 
no primeiro momento é difícil interpretar qual é 
a lógica do Legislativo, mas ela é muito dinâmica 
mesmo.  

Muito obrigado pela presença de vocês.  
Com a palavra o deputado Hércules 

Silveira.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, prezados colegas deputados 
e deputadas, nossos telespectadores da TV 
Assembleia, venho nesta quarta-feira pela 
manhã... Hoje eu deveria trazer aqui a Altina 
porque dia 31 é o Dia de Combate ao 
Tabagismo.  

Altina é uma boneca que eu trago todo 
ano aqui para combater, mostrar os malefícios 
do fumo, do tabaco de qualquer forma, o tabaco 
mascado, o tabaco fumado, o charuto, o 
cachimbo, o cigarro, enfim. Essa luta é para 
conscientizar as pessoas a razão de fumar. Por 
que fumar? Quais benefícios trazem você 
fumar? Até ao seu bolso o cigarro, o tabaco, faz 
mal; até ao seu bolso.   

Então, na verdade, não vou dizer que é 
uma burrice, mas, pelo menos, uma falta de 
inteligência as pessoas fumarem. Faz mal a 
você, faz mal à sua família, faz mal a quem está 
perto. E como obstetra não posso entender 
como uma mulher grávida pode fumar, 
matando seu filho que está dentro do seu 
ventre. Isso é, na verdade, uma coisa terrível e 
que nós combatemos.  

Infelizmente, a boneca Altina hoje está 
em manutenção e não pudemos trazê-la. 
Semana que vem, certamente, a traremos. 
Altina é uma boneca. Colocaram esse nome 
porque é alcatrão com nicotina que trazem um 
grande mal à pessoa.  

Bom, quero registrar que ontem nós 
inauguramos a sede dos Boinas Azuis lá em Vila 
Velha. Inicialmente, agradeço ao prefeito Max 
Filho porque, a nosso pedido, e ele atendeu, 
cedeu uma parte da antiga prefeitura ali em 
frente ao Colégio Marista, em Vila Velha, na 
Avenida Champagnat, um espaço para que os 
Boinas Azuis pudessem ter uma sede para 
mostrar a história, a importância desses 
verdadeiros heróis que estiveram no Canal de 
Suez e que alguns deles ficaram lá, que 
morreram, infelizmente, por causa de conflito 
naquela área.  

 

(Durante o pronunciamento são 
exibidas imagens no painel eletrônico)      

 

Ali estamos com o Craveiro, Fadini e 
Canal, que são os maiores representantes dos 
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nossos Boinas Azuis. Aquele que está ali é o 
Fadini, o Davi Fadini. É uma coincidência muito 
grande. Ele embarcou comigo no dia 15 de 
janeiro de 1959 no 3.º BC, hoje é 38.º BI; 
antigamente era 3.º BC, 3.º Batalhão de 
Caçadores.   

Nós embarcamos ali, de manhã, na 
prainha, em frente à Câmara de Vila Velha, num 
bonde. Tempo bom do bonde, né? E fomos até 
Argola. Em Argola pegamos o trem e fomos até 
Cachoeiro; em Cachoeiro passamos para outro 
trem e fomos até Barão de Mauá, no Rio de 
Janeiro. Chegamos lá no dia 16 de janeiro de 59.  

 Fadini lembrava ontem que nesse 
mesmo dia de 59, Coronel Alexandre Quintino, 
jogou de noite Vasco x Flamengo disputando o 
super supercampeonato porque em 58 os 
campeonatos paravam e ficavam sempre os 
quatro times: Vasco, Botafogo, Flamengo e 
Fluminense. Acontece que por causa da Copa de 
58 parou e foi feito um super supercampeonato 
e, na verdade, de noite, o Vasco foi campeão 
com gol de empate, um gol de Pinga, se não me 
engano, e do Dida, do Flamengo.  

Então, o único time no Rio que tem o 
título de super supercampeão em cima do 
Flamengo é o Vasco da Gama. Isso aconteceu no 
dia 16 de janeiro de 59. É bom a gente 
relembrar a história. Pode muita gente rir das 
idades de nós todos, mas é bom viver que a 
gente aprende mais e também muita gente 
pode copiar algumas coisas que algumas 
pessoas fizeram de bem. 
 Ali é a gente inaugurando a sede dos 
Boinas Azuis. Ali está o comandante do 38.º BI. 
Teremos aqui, e quero convidar especialmente 
os militares, nós faremos dia 30 de agosto aqui 
uma sessão em homenagem aos cem anos do 
38.º BI lá na Prainha. Cem anos.  
 Aí está o coronel Emerick, também com 
o Craveiro e com o Fadini. Novamente os Boinas 
Azuis. Aí é uma homenagem que fizeram para 
mim, me emprestaram uma boina azul porque 
eu quase fui um boina azul, Capitão Assumção e 
coronel Quintino, porque eu cheguei a fazer 
prova e passei no Batalhão de Guarda. Eu servi 
no Batalhão de Guarda no Rio, em 59. Era o 
Batalhão do presidente da República. Em 60, 
mudou para Brasília. A capital era no Rio de 
Janeiro, em 60 mudou para Brasília, ocasião em 
que dei baixa. Então, estamos ali com alguns 
amigos boinas azuis. 

 Aí com o Fadini, aquele amigo que eu 

falei que embarcamos em 15 de janeiro de 59, 
na Prainha, em frente à Câmara, de bonde.  

Isso é mais ou menos a historia do 
Batalhão do Suez. Muito bem! 
 Quero registrar também que um 
projeto nosso que foi apreciado hoje sobre 
fibromialgia, síndrome crônica em que a 
pessoa sente dores por todo o corpo durante 
longos períodos com sensibilidade nas 
articulações, músculos, tendões e outros 
tecidos moles, ou seja, musculatura.  
 A doença é considerada uma síndrome 
porque engloba uma série de manifestações 
clínicas como dor, fadiga, indisposição e 
distúrbios do sono. No passado, pessoas com 
queixas de dores generalizadas tinham esses 
sintomas atribuídos predominantemente a 
fatores de cunho emocional. Depois de mais 
bem estudada, concluiu-se que a fibromialgia 
é uma forma de reumatismo associada à 
sensibilidade do indivíduo frente a um estímulo 
doloroso. A síndrome é a segunda causa mais 
comum de dor crônica no Brasil.  

Então, muita gente faz confusão: Ah, a 
pessoa não tá querendo trabalhar e tudo... Não 
é não. Isso realmente incomoda muito.  

Muito bem. Segundo a Associação 
Brasileira de Fibromiálgicos, a patologia atinge 
dez por cento da população e é considerada 
uma doença dos tempos modernos. De acordo 
com os especialistas, é importante diagnosticar 
e saber lidar com a síndrome de maneira 
funcional a fim de permitir que o indivíduo leve 
uma vida normal dentro de suas limitações. 
Contudo, o diagnóstico da fibromialgia não é 
simples, sendo necessária a realização de 
diversos testes e exames para excluir a 
possibilidade de os sintomas estarem 
relacionados a outras enfermidades. 

Neste contexto, como alerta a nobre 
autora da matéria, é extremamente necessário 
padronizar no Sistema Único de Saúde, SUS, os 
procedimentos de diagnóstico e de tratamento 
multiprofissional, sem desconsiderar a 
especificidade de cada paciente garantindo que 
sejam adotados nas diversas unidades do 
sistema. Por essas razões, é fundamental a 
adoção de medidas que promovem e 
disseminem a conscientização e o 
enfrentamento da fibromialgia. 
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A gente quer lembrar, inclusive, aos 
nossos pares médicos, especialmente ao Dr. 
Rafael que está prestando atenção no que 
estamos falando aqui, que realmente, às vezes - 
Dr. Emílio, que também está prestando atenção 
e que é colega também -, não se presta atenção 
na história do paciente. Muitas coisas, muitos 
diagnósticos, muitos tratamentos deixam de ser 
feitos por falta de uma anamnese, ou seja, uma 
história clínica bem feita.  

Nós temos história, como ginecologista, 
eu e Dr. Rafael, muitas vezes chega paciente nos 
procurando que há dez anos anda com dores 
horríveis, mulheres, e com endometriose, que 
não se faz diagnóstico. Dez anos para fazer o 
diagnóstico! Eu achava isso um absurdo. Depois, 
eu fui descobrir, doutora Faradiba, que foi à 
Comissão de Saúde fazer uma palestra, falou 
sobre angioedema, que, às vezes, leva-se vinte 
anos para fazer o diagnóstico de angioedema. E 
a pessoa, muitas vezes, morre sem ter o 
diagnóstico. 
 Então, é preciso que a gente mostre que 
essas doenças existem e que nós temos a 
obrigação, como médico, como deputado, de 
conscientizar a população e os colegas no 
diagnóstico e no tratamento dessas doenças. 
 Muito obrigado! 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Renzo Vasconcelos e 
Iriny Lopes) 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Muito obrigado, deputado Hércules 
Silveira, vice-líder. 
 Concedo a palavra ao Dr. Emílio Mameri. 
V. Ex.ª tem dez minutos, pelo prazo regimental, 
no dia de quarta-feira. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Bom dia a todos. Quero saudar o nosso 
presidente, no momento, deputado Marcelo 
Santos; os deputados presentes que estão nos 
assistindo; funcionários da Casa; pessoas que 
nos assistem da Assembleia; sabemos que tem 
um grupo de universitários aqui presente hoje. É 
muito bom a gente ter pessoas nos visitando 
para perceberem o trabalho e se motivarem 
para a participação na política, uma vez que a 
boa política é essencial para o desenvolvimento 
de uma nação. Bom dia aos telespectadores que 
estão nos assistindo. 

 Eu quero voltar, hoje, a um tema 
relacionado à saúde, saúde pública. Observamos 
uma matéria do jornal A Tribuna de hoje que 
fala, especificamente, sobre gripe, pneumonias 
e doenças respiratórias.  

Sabemos que essa doença tem um 
aumento significativo em períodos sazonais, 
geralmente outono e inverno, mas são muito 

importantes. Existem meios de diminuir o 
impacto dessa doença, e nós temos que nos 
esforçar para que isso, realmente, seja uma 
realidade. Porque, como diz a própria matéria, 
tivemos mais de duas mil internações, desde o 
início do ano, em consequência da gripe e das 
pneumonias. 
 Isso é um número muito expressivo, e 
temos que entender que essas doenças 
podem se agravar, principalmente em grupos 
de risco, levando a uma piora do quadro 
clínico, muitas vezes, indo até a óbito. 
 Considerando a gripe influenza, essa 
gripe que nós estamos tentando evitar através 
da vacinação, nós já temos oito óbitos por 
síndrome respiratória aguda grave, conhecida 
como a supergripe, motivo principal da nossa 
campanha de vacinação, que ainda acontece. 
Infelizmente, não alcançamos, ainda, a meta 
estabelecida pelo Ministério da Saúde. 
 Eu conclamo a população de risco, que 
tem essa vacinação à disposição, que conhece 
as dificuldades de uma pessoa que tem uma 
doença dessas, grave, que procure os órgãos 
públicos que estão aparelhados e à disposição 
para que essas pessoas sejam vacinadas. Não 
percam essa oportunidade. Isso vai trazer uma 
expectativa de bem para a sua própria saúde e, 
principalmente, para a própria coletividade, no 
momento em que nós diminuímos a 
disseminação do vírus, que pode atingir outras 
pessoas que não estão vacinadas. 
 Então, essa vacinação é extremamente 
importante, repetindo, para as pessoas que 
ainda não se vacinaram, uma vez que vai levar a 
elas uma proteção, e também às pessoas que 
estão fora desse grupo de risco, uma vez que a 
gente diminui a circulação do vírus na 
comunidade.  
 Nós sabemos que, como eu já falei 
também anteriormente, essa doença tem um 
aumento significativo no outono e no inverno. 
Podemos reduzir o aparecimento dessa doença? 
Sim, nós podemos reduzir essa probabilidade 
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com hábitos de vida corretos, com alimentação 
adequada, exercícios físicos, reduzir o 
tabagismo. Isso tudo é importante, mas nada 

mais é importante do que a vacinação. Volto a 
dizer para vocês, vamos usar os serviços 
públicos, que estão aptos com vacinas 
excelentes, para proteger a nossa população 
de risco. 
 A importância dessa vacinação é tão 
grande, como também de outras doenças 
evitáveis por vacinação, que nós até não 
entendemos por que o Ministério da Saúde 
não expande essa vacinação para toda a 
população. Nós iríamos gastar um pouco mais 
do ponto de vista financeiro, mas teríamos um 
retorno imenso no momento em que nós 
estaríamos protegendo da doença, evitando o 
aparecimento de complicações, reduzindo o 
gasto das instituições públicas que cuidam da 
saúde, porque essas doenças, uma vez 
estabelecidas, necessitam de cuidados 
especiais e nós sabemos quanto custa isso 
para o orçamento da saúde, que poderia 
muito bem estar sendo aplicado em outros 
problemas sérios que nós temos todo dia em 
nossa comunidade. 
 Nada substitui a prevenção das doenças 
evitáveis por vacinação do que campanhas bem 
conduzidas que possam mobilizar toda 
sociedade para a sua grande importância, seu 
grande significado na prevenção das doenças. 
Então, quero encerrar minhas palavras, neste 
momento, pedindo novamente a todos vocês 
que nos assistem para valorizar esse momento 
de vacinação, no intuito de reduzirmos a 
probabilidade da disseminação dessa doença.  

Muito obrigado. Um abraço a todos 
vocês. 

 
 A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Obrigada, deputado Mameri.  
 Quero aqui fazer o registro da presença, 
em nossas galerias, e agradecer a vocês da 
Escola São Vicente de Paula, aqui de Vitória, que 
tem aqui a nossa professora Patrícia Seibert 
Lyrio e a coordenadora Alessandra Passos 
Pereira. É o oitavo ano e são dezenove alunos 
presentes. Muito bem-vindos a nossa Casa. 
Muito bem-vindos. 
 Próximo orador inscrito é o deputado 
Rafael Favatto. 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Obrigado, deputada Iriny, que 
preside hoje a sessão. Aos nossos visitantes 
também, sejam todos bem-vindos a esta Casa 
de Leis. Os nossos telespectadores, 
profissionais, deputados que nos assistem... 
 

O Sr. Luciano Machado - (PV) - Deputado 
Rafael, só um aparte para registrar também a 
presença da Escola São Vicente, do município de 
Vitória, presente aqui. 

 
(Registra presença o senhor 
deputado Pr. Marcos Mansur) 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Beleza. Bem-vindos também os 
alunos da Escola São Vicente, aqui de Vitória. 
Sejam todos bem-vindos. 

Hoje, o que eu vou falar é uma 
reclamação muito séria para os moradores de 
Vila Velha. O Terminal de Itaparica está 
interditado há nove meses e só terá as obras 
iniciadas, quem sabe, talvez, no segundo 
semestre. Então, vai completar mais de um ano 
das obras ali paralisadas porque caiu o teto 
daquele terminal. Enquanto isso, quem passa 
pelo local, vê um cenário de abandono, o mato 
crescendo, e o Iopes não confirmou o mês que 
irá iniciar as obras, e muito menos um prazo 
para terminar essas obras. 

Sem a cobertura, retirada após a 
interdição, o terminal tem vegetação alta e 
nenhum tipo de manutenção vegetação no que 
ainda resta de estrutura.  
 Deputado Emílio Mameri, que me 
antecedeu, deputado Hércules, todos 
preocupados com a área da saúde - nós, aqui, 
fizemos um discurso no dia de ontem ou na 
segunda-feira -, o Emílio também, nesse mesmo 
sentido, de que a dengue está batendo na porta 
de cada um de nós. Então, esse local é um local, 
também, que não está sendo limpo no 
município de Vila Velha, há área que alaga, que 
também pode ser um local criadouro do 
mosquito da dengue.  

O terminal está interditado desde julho 
de 2018 e a demora da reforma e reinauguração 
está prejudicando a vida e a rotina de quem 
precisa do terminal. Trajetos que antes eram 
feitos em quarenta minutos, uma hora, hoje 
estão levando cerca de três horas para serem 
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concluídos. Então, os trajetos ali da grande 
região de Terra Vermelha até o município, até o 
Centro de Vila Velha, até Vitória, até Serra, 
Laranjeiras, que antes eram feitos em quarenta 
minutos, hoje, a média dessa duração é três 
horas de viajem porque tem que fazer uma 
baldeação em outros terminais. Isso, 
principalmente, para pessoas que precisam ir 
para a Região Cinco de Vila Velha, seja para as 
pessoas que residem na região ou para seu 
trabalho. Quarenta e cinco mil pessoas 
passavam diariamente pelo terminal. Com a 
interdição do terminal, as linhas de ônibus 
foram transferidas para outras unidades do 
município, impactando diretamente o terminal 
de Vila Velha que passou a ter mais fila e mais 
tempo de espera.  

Então, o Governo do Estado, que até 
hoje não demonstrou, ainda, um interesse na 
resolução rápida, disse que no segundo 
semestre, mas não sabe informar quando e nem 
o prazo para a conclusão dessas obras. O que eu 
peço é que a população de Vila Velha seja 
respeitada, tenha o seu direito que foi colocado 
ali no terminal restabelecido, que não demore 
tanto tempo para fazer uma reforma de um 
local tão necessário para a Região Cinco do 
município de Vila Velha.  

E outra denúncia que nos chegou, 
também, foi que o Transcol está com os pneus 
carecas. Ainda falando no assunto, também 
quero falar sobre o péssimo estado dos ônibus. 
Pasmem, existem inúmeros ônibus circulando 

pela Grande Vitória com pneus extremamente 
carecas, colocando a vida dos passageiros, 
motoristas, cobradores, em risco. E o Governo 
do Estado? Nós precisamos agir nessa 
fiscalização dessas empresas do Transcol 
aumentando a fiscalização, aumentando a 
exigência do contrato para que esses ônibus 
não circulem na região da Grande Vitória com 
os pneus carecas, em mau estado de 
conservação. Esse é um pedido.  

Grande parte da nossa população 
depende do uso do Transcol. Colocar aplicativo, 
colocar internet em alguns ônibus, mas sem 
rever a frota e a condição de uso de outros 
equipamentos que estão em circulação é um 
erro. Precisa, sim, ver as condições básicas em 
que está sendo utilizado o Transcol para poder, 
depois, ter melhorias. O que precisa, 
necessariamente, é corrigir os erros que hoje 

estão colocados no sistema aí existente. Andar 
com ônibus com pneu careca, viaturas policiais 
com os pneus carecas. E essas viaturas estão nas 
blitze cobrando da população que o pneu do 
cidadão não esteja careca. Mas, elas não estão 
em condições de uso, de circular, muitas delas. 
 O que precisa ser feito é agir de maneira 
adequada. E é só passar por ali, é possível 
verificar isso andando pela Grande Vitória e, 
ainda, nos arredores do Terminal de Vila Velha, 
onde ficam vários ônibus estacionados pela 
manhã e no começo da tarde, na lateral do 
terminal e na via principal. É só passar ali para 
ver a situação em que os pneus dos ônibus 
estão. Não precisa ir muito longe. Ao redor de 
cada terminal, vários ônibus estão ali 
estacionados, parados. E ali você vai ver e 
verificar a situação de que nós estamos falando. 
 Fico me perguntando o que o Governo 
quer melhorar no transporte público colocando 
wi-fi nos ônibus, bilhete único, mas o principal 
ele não está fazendo, a segurança dos seus 
usuários que sofrem assaltos frequentes dentro 
dos ônibus lotados e andam com os pneus no 
estado em que estão, carecas. Até onde os 
capixabas terão que conviver com isso?  
 Esse é o nosso questionamento de hoje, 
deputada Iriny para que as empresas que estão 
fiscalizando o transporte público no estado do 
Espírito Santo, realmente fiscalizem, deputado 
Lorenzo, também, dentro do Transcol, uma 
bandeira de V. Ex.ª, o assédio sexual cada vez 
mais crescente. Já que vão aproveitar e colocar 
wi-fi, que tem rede de wi-fi, coloquem câmeras 
dentro dos ônibus, para que iniba esse tipo de 
criminalidade dentro do Transcol e dentro dos 
ônibus públicos, que hoje estão sendo usados, 
também, para esse tipo de criminalidade. 
 Pode falar, deputado Lorenzo Pazolini. 
  

(Registra presença o senhor 
deputado Erick Musso) 

 

 O Sr. Delegado Lorenzo Pazolini - (Sem 
partido) - Agradeço ao deputado Rafael Favatto, 
bom dia. Bom dia, deputada Iriny Lopes, 
militante nessa área, nossa ministra, e o nosso 
apelo, mais uma vez, ao Governo do Estado, 
deputado Rafael Favatto, é que, efetivamente, 
seja disponibilizado à mulher do estado do 
Espírito Santo o ônibus lilás. 
  Ontem nós tivemos mais um caso 
lamentável. Uma jovem de treze anos de idade, 
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que foi vítima de violência sexual no interior do 
coletivo. No domingo, nós tivemos outro caso. 
Então, esses casos que, antes, ocorriam uma vez 
por semana, agora, estão acontecendo ministra, 
duas, três, às vezes, quatro vezes na mesma 
semana.  
 Enquanto, infelizmente, o Governo, se 
preocupa em disponibilizar wi-fi, o que a 
população já demonstrou, se nós olharmos no 
caderno Opinião, na parte do jornal Opinião de 
A Tribuna e de A Gazeta, principalmente, nós 
temos diversas manifestações de populares, em 
que o pedido é o mais elementar. É a segurança 
para sair de casa, para ir até a faculdade, voltar; 
para ir até o shopping assistir ao cinema ou para 
ir à igreja e voltar. E a dona de casa, a 
estudante, é vítima de abuso sexual 
diariamente, e, infelizmente, em vez de se 
preocupar com isso, o Governo, infelizmente, 
prioriza algo que não é da necessidade primária 
da população capixaba nesse momento, que é, 
por exemplo, a disponibilização de sinal de wi-fi 
para acesso à Internet. Ora, isso é importante? 
É. Mas num primeiro momento, vamos priorizar 
a segurança, porque, sem a segurança, a dona 
de casa, a senhora sai de casa aterrorizada, com 
medo, e se torna vítima desses maníacos, 
desses predadores sexuais. 
 Parabenizar V. Ex.ª, então, deputado 
Rafael, pela felicidade do tema, pela abordagem 
aqui, extremamente pedagógica e, mais uma 
vez, fazer o apelo ao Governo do Estado para 
que coloque o ônibus lilás na rua, para que dê 
uma oportunidade das mulheres capixabas não 
serem vítimas de abusadores. É uma 
oportunidade, é um meio de defesa. As 
mulheres estão indefesas. 
 Hoje, nós tivemos uma jovem, uma 
adolescente de apenas treze anos de idade, 
mais uma vítima de um tarado, de um abusador 
sexual dentro de um coletivo na Grande Vitória. 
E aí a população já está se revoltando. 
 Ontem os populares realizaram a 
detenção desse cidadão, desse criminoso, e 
acionaram a Polícia Militar, mas pelo andar da 
carruagem, o nível de revolta é tão grande que, 
infelizmente, em breve, se nada for feito, e já 
estou avisando aqui, antecipadamente, para 
depois não haver qualquer tentativa de dizer 
que houve uma manifestação pós-fato, nós 
teremos, infelizmente, uma barbárie, porque a 
população vai se revoltar e vai acabar 

promovendo um ato de justiça com as próprias 
mãos, que nós sabemos que não é adequado, 
mas, diante desse quadro e da inoperância dos 
órgãos públicos, infelizmente, é o que vai 
acontecer. 
 Agradeço pela tolerância ao deputado 
Favatto e à deputada Iriny Lopes. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Obrigado, deputado Pazolini, pelo 
aparte.  
 Esse aviso, esse alerta foi dado, também, 
da minha parte dois meses atrás, quando eu 
falei, aqui, das rebeliões, e culminou nesse 
domingo, com as rebeliões.  
 Nós estamos avisando que o Transcol 
está, realmente, pedindo socorro. Pneu careca, 
ônibus desatualizados, muito velhos para 
estarem circulando na Região da Grande Vitória. 
E esse tipo de criminalidade vem ocorrendo 
cada vez mais dentro do Transcol. E a resposta 
da polícia - da polícia, não, vou falar do Governo 
do Estado - é sempre a mesma: operações estão 
sendo realizadas em todos os locais. Só que nós 
não estamos vendo essas operações in loco, 
realmente. 

Como hoje foi a reportagem de A 
Gazeta, no início da manhã, dizendo sobre as 
Cinco Pontes, onde foi assassinado o ciclista. E 
todas as pessoas que foram paradas e 
questionadas ali, nenhuma viu um policiamento 
naquele local. Mas a resposta do Governo é 
sempre a mesma: eles estão ali. Mas nós não 
sabemos onde.   
 

A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES  - PT) 
- Obrigada, deputado Rafael.  
O próximo inscrito é o deputado Engenheiro 
José Esmeraldo.   
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Senhora presidenta, senhores 
deputados, deputadas; aqueles que nos 
assistem através da TV Assembleia e da TV 
Educativa, quero saudar, parabenizar os jovens 
que estão nas galerias. Esses jovens serão o 
futuro de amanhã. Sejam bem-vindos a esta 
Casa, a este sodalício.  

Mas, senhora presidente, eu volto aqui, à 
tribuna, hoje, para me reportar a obras que 
temos feito no estado do Espírito Santo. E não 
poderia deixar de citar, aqui, uma obra de alta 
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importância para a Região de Santo Antônio. 
Aliás, duas obras. A construção do DPM de 
Santo Antônio. Essa construção do DPM foi 
muito importante, é muito importante, em 
função do local estratégico. E, antes dessa 
construção, a pedido deste deputado, ali era um 
antro de drogados. Um antro de drogados, ao 
lado da escola Darcy Vargas. De uma escola! A 
escola Darcy Vargas.  

Fomos ao Governo, e o Governo 
autorizou o nosso pedido: a construção do DPM. 
E, hoje, nós temos na região, deputada Iriny, 
uma obra importante, que dá segurança aos 
moradores, em função dos assaltos, e de uma 
série de violências que eram praticadas junto 
àqueles moradores, às pessoas que moram, 
residem; comerciantes; alunos. E essa violência 
diminuiu bastante, em função de a polícia estar 
presente.  

Mas, como se não bastasse, havia 
também ali um gargalo, na prainha de Santo 
Antônio. Esse gargalo é exatamente na prainha, 
na quadra da prainha. As pessoas praticam 
esporte. E esse esporte praticado na prainha, 
não tinha as condições necessárias para que as 
pessoas pudessem utilizar essa área, e fazer os 

seus exercícios. Em época de chuva, em época 
de sol, há dificuldade. Era, praticamente, 
impossível você fazer o seu exercício.  

Repassei uma verba parlamentar 
minha, no valor de setecentos, mais de 
setecentos mil reais, para que ali fosse feita a 
cobertura daquela praça da prainha, daquela 
quadra ali, da prainha. E, hoje, essa cobertura 
é uma realidade. Praticamente oitenta por 
cento - e, por que não dizer, noventa por 
cento - está pronta. E os moradores, hoje, 
toda aquela comunidade da Grande Santo 
Antônio, eles têm a facilidade de poder, hoje, 
fazer o seu exercício, independente que chova 
ou faça sol. 

Então, é uma satisfação muito grande 
nós, como deputado, também podermos fazer o 
nosso trabalho. Até mesmo como engenheiro 
de carreira da Prefeitura de Vitória, uma coisa 
que sei fazer é obra e o mais importante é: a 
palavra dada é cumprida, porque a maioria dos 
políticos se desgastam porque eles não têm 
palavra, falam e não cumprem - o que não é o 
caso do deputado José Esmeraldo: se falar, 
cumpre, sabe o que está falando. Talvez seja por 
isso que tenho vários e vários mandatos. 

 Quero também me reportar aqui a uma 
obra importantíssima em São Pedro, mais 
especificamente no São José. Ali estamos 
fazendo também a cobertura da praça em 
frente ao DPM, em frente ao Banestes, na São 
Pedro III, chamado São José, na Grande São 
Pedro.  

Os moradores vão poder ali, também, 
em qualquer época - chuva ou sol - se reunir. 
Que seja um casamento, que seja um 
aniversário, que seja o que for, para que 
possam, junto aos seus familiares, ter a sua 
confraternização. 
 Esses bairros mais humildes, onde eu 
mais trabalho, com certeza têm que ter uma 
atenção especial nossa: dos deputados, do setor 
público, da prefeitura, do Estado, para que 
aquelas pessoas tenham uma condição de vida 
melhor, uma qualidade de vida melhor. Que 
seus filhos, que seus familiares possam ter lazer. 
É a isso que nos propomos como deputado 
estadual, não só em Vitória, mas em vários 
municípios do estado do Espírito Santo.  

São trinta municípios onde esse 
deputado tudo o que falou cumpriu; porque fala 
e cumpre. Não é aquele político que fala e é 
mentiroso, porque tem muitos que são 

mentirosos: falam, enganam a população e 
depois deixam para lá. Aqui, não, aqui tem 
palavra, aqui se cumpre o que se fala. Tanto é 
que não tenho nenhuma preocupação, onde 
quer que seja, de fazer a minha fala, 
independente da quantidade de pessoas que 
tenham ali, porque essa é uma realidade e 
não estou fazendo mais do que a minha 
obrigação. Essa obrigação, deputado ficha 
limpa, deputado que não tem medo de cara 
feia, deputado que o que tem que falar vem 
aqui da tribuna, Ferraço, e fala. Não é 
deputado faz de conta, não. Não é deputado 
que tem medo de chegar à tribuna e aqui não 
se expressa em função da demanda, da 
quantidade de voto que ele teve. 

Foi uma eleição difícil. Ganhamos uma 
eleição no MDB que na verdade foi a eleição 
mais difícil que disputei até hoje, foi essa eleição 
para deputado estadual. Por quê? Porque 
aqueles que comandam o partido do MDB não 
estavam se preocupando nem com vereador, 
nem com deputado estadual, nem com senador, 
nem com o Governo. Estavam se preocupando 
só com o federal. Essa que é a verdade. 
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Passamos por cima de tudo isso. Tudo 
isso foi passado e hoje podemos dizer aqui: 
obrigado, obrigado mesmo a todos os nossos 
amigos, àqueles que votaram na nossa pessoa, 
que foram vinte mil votos. Muito obrigado. Sou 
agradecido. 

 

(Registra presença o senhor 
deputado Theodorico Ferraço) 

 

O Sr. Theodorico Ferraço - (DEM) - V. 
Ex.ª me permite um aparte, deputado? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) -Venho aqui da tribuna e agradeço. Vou 
agradecer sempre, porque dor de barriga não dá 
uma vez só.  

Vou dar um aparte ao deputado 
Theodorico Ferraço, um brilhante deputado da 
região de Cachoeiro de Itapemirim e 
adjacências. 

 
O Sr. Theodorico Ferraço - (DEM) - 

Deputado Esmeraldo, embora eu não seja do 
PMDB, sou do DEM, como V. Ex.ª tem 
conhecimento, acompanho a luta de V. Ex.ª. V. 
Ex.ª é um autêntico membro do partido. Sempre 
lutou, elegeu-se à custa do seu prestígio, sem 
comando de partido, sem coisa alguma. V. Ex.ª 
agora quer rejuvenescer o partido, quer mostrar 
ao Espírito Santo que o partido que tem mais 
filiados não tem dono. V. Ex.ª vai ser vitorioso, 
tenho certeza disso. V. Ex.ª com o ex-deputado 
Marcelino vão ser vitoriosos porque V. Ex.ª 
encarna o verdadeiro peemedebista das boas 
causas. A sua luta, deputado Esmeraldo, vai ser 
uma estrela que vai brilhar no Espírito Santo, 
tenho certeza disso. 
 E queria aproveitar, deputado, que nós 
estamos aqui na galeria com seis vereadores de 
Itapemirim, que vieram fazer uma visita a esta 
Casa e estão aguardando a decisão da Mesa 
para que eles possam ter o direito de dizer por 
que eles querem a CPI contra o prefeito em 
exercício de Itapemirim.  

Daí, porque, fazendo uma saudação aos 
ilustres vereadores que estão aqui visitando 
esta Assembleia Legislativa, eu me congratulo 
com V. Ex.ª, pela sua luta. V. Ex.ª está 
demonstrando, deputado, que não está apenas 
no microfone, não, V. Ex.ª está lutando na 
Justiça, está lutando pelas boas causas e V. Ex.ª 
vai triunfar, porque V. Ex.ª merece.  

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Obrigado, deputado Theodorico 
Ferraço. Quero agradecer o aparte de V. Ex.ª. 

Quero fazer uma saudação especial 
também aos vereadores que vieram de 
Itapemirim. Naturalmente, quando vêm, vêm 
com um grau de dificuldade, mas estão aqui na 
galeria. Nosso prazer, nossa satisfação de tê-los 
aqui. Nós respeitamos vocês. São pessoas que 
lutam, que batalham.  

Ser vereador não é fácil, principalmente, 
o vereador mora na localidade, ele é muito 
cobrado e, muitas vezes, ele não resolve não é 
porque não quer. Ele, às vezes, não resolve 
porque não é dada a devida atenção ao 
vereador.  

Então, quero parabenizar. Fui vereador 
por quatro mandatos consecutivos aqui em 
Vitória. Aliás, o único vereador de capital do 
país, até hoje, que ganhou três eleições 
sucessivas em primeiro lugar foi o deputado 
José Esmeraldo. 88, o mais votado, dei posse a 
Vitor Buaiz; 92, o mais votado, dei posse a Paulo 
Hartung e, 96, o mais votado, dei posse a Luiz 
Paulo Vellozo Lucas. Dois anos depois, disputei 
uma eleição para deputado estadual, com um 
medo danado, e fui o deputado mais votado de 
Vitória também.  

Um abraço para vocês. Que Deus nos 
ajude e abençoe.  

 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Obrigada, deputado Esmeraldo. 
Quero também fazer um registro que 

hoje é aniversário do Marquinho, que está 
sempre aqui nos ajudando a conduzir as 
sessões. Parabéns, saúde, paz e muita harmonia 
na sua vida! 

O próximo inscrito é o deputado líder 
Enivaldo dos Anjos. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhora presidente, pela 
ordem! Só para fazer um registro também.  

Parabenizar, ne somar à manifestação de 
V. Ex.ª em relação ao natalício do nosso amigo 
aqui de plenário, grande companheiro 
Marquinho.  

Também registrar a presença do 
presidente da Câmara de Vereadores, vereador 
Cleber Felix, que está nos visitando aqui, nos 
dando a honra, além dos nossos vereadores de 
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Itapemirim, os estudantes que estão na galeria. 
Muito obrigado a todos pela presença.  

Obrigado pela oportunidade, presidente.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Deputada Iriny, também gostaria 
de usar a palavra para parabenizar o 
Marquinho. Felicitações! Deus o abençoe! 
Muitos anos de vida na sua vida!  

 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Olha, hoje é o dia dos aniversários: Ana Paula e 
Junior também, da nossa equipe de Jornalismo. 
Parabéns! Saúde e paz! Muita coisa boa na vida 
de vocês. Obrigada por tudo que vocês fazem 
aqui por esta Casa. 

Próximo inscrito é o deputado Enivaldo 
dos Anjos. (Pausa) 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Deputada Iriny, o deputado 
Enivaldo pediu para comunicar que ele vai 
declinar da fala neste momento.  
 

A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Deputado  Erick Musso. (Pausa)  

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Presidente em exercício, Iriny Lopes, ministra, o 
presidente Erick Musso mandou avisar que ele 
vai declinar também.  

 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Muito bem!  
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Tudo 

bem? 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Deputado Euclério Sampaio. (Pausa)  
Também declina deputado Euclério 

Sampaio.  
Deputado Fabrício Gandini. (Pausa) 
Também declina deputado Fabrício 

Gandini. 
Deputado Freitas com a palavra.  

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Querida amiga, 

deputada Iriny Lopes, que preside a sessão 
nesta oportunidade, colegas deputados, nobres 
deputadas Janete, Raquel, bom dia a todos! 
Quero cumprimentar também os vereadores de 

Itapemirim que visitam esta Casa no dia de hoje, 
os telespectadores da TV Ales, os que nos 
assistem pelas redes sociais. A todos, muito 
bom dia! 

Eu quero, deputada Iriny, fazer uma 
repercussão aqui nesses cinco meses de 
Governo, nesses cinco meses de trabalho, 
quatro meses de trabalho desta Casa, tomamos 
posse no dia 1.º de fevereiro. Observar que o 
estado do Espírito Santo está colocado, 
deputado Theodorico Ferraço, como o estado 
mais organizado do ponto de vista de gestão 
fiscal, o estado mais organizado do país.  
 Nossa capital, apesar da violência do 
país, colocada em todos os cantos do nosso 
país, a nossa capital é a segunda capital mais 
segura do país. Portanto, eu quero citar aqui 
também a gestão do Luciano Rezende.  
 Mas, a satisfação de fazer parte desse 
movimento do estado, daqui do Parlamento, eu 
que estou no quarto mandato, observando que 
o estado do Espírito Santo faz o dever de casa, o 
estado do Espírito Santo está organizado, o 
estado do Espírito Santo tem gestão austera. 
Importante observar que nós passaremos este 
ano, o ano que vem, talvez, por uma condição 
histórica, da maior capacidade de investimento 
com recursos próprios. O estado do Espírito 
Santo vai passar.  

E eu quero, é óbvio, enaltecer a gestão 
do governador Renato Casagrande, do Governo 
Renato Casagrande. Um Governo totalmente 
trabalhador, um Governo totalmente ético, um 
Governo completamente bem intencionado, um 
Governo com uma equipe de Governo de tirar o 
chapéu, que preocupa com cada cantinho do 
estado do Espírito Santo, deputada Iriny Lopes, 
com cada região, com cada microrregião, com 
cada município, com cada distrito, com cada 
comunidade.  

Na próxima quinta-feira, amanhã, às 11 
horas da manhã, deputado Zé Esmeraldo, o 
governador está reunindo alguns municípios no 
Palácio para comemorar pontes rurais, para 
comemorar calçamentos rurais, ou seja, o 
governador Renato Casagrande faz o Governo 
chegar aonde mais as pessoas precisam do 
Governo. Porque quem mais precisa do 
Governo, não consegue acesso ao Palácio 
Anchieta. Tem Governo que faz, tem 
governador que faz o Governo para quem não 
precisa do Governo, para quem consegue 
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chegar ao Palácio Anchieta. E quem chega ao 
Palácio Anchieta, deputado Theodorico Ferraço, 
é porque não precisa do Governo. Quem 
consegue tomar café com o governador, é 
porque não precisa do Governo; quem consegue 
almoçar com o governador, é porque, 
normalmente, não precisa do Governo. Quem 
precisa do Governo, o Governo precisa alcançar. 
E o Governo Renato Casagrande é um Governo 
que alcança as pessoas do Espírito Santo, em 
cada cantinho. 

É para falar de energia mais produtiva, 
que o Renato, amanhã, às 11 horas, vai estar 
colocando em alguma comunidade deste estado 
energia mais produtiva, é levar transformação 
de energia trifásica onde existe a monofásica e a 
trifásica não chegou ainda. E os recursos 
públicos são para fazer energia produtiva chegar 
a esses locais. 

Um Governo que, nesse tempo de 
completa violência país afora, o Governo 
consegue dar energia para as Polícias Militar e 
Civil conseguirem fazer uma operação colheita. 
Fortalecer o policiamento na zona rural, onde 
que, nesse momento, está ampliando a 
participação das pessoas vindas da Bahia, de 
Minas Gerais, do próprio Espírito Santo, para 
irem trabalhar na zona rural, para fazer a 
colheita do café. E lá, está acontecendo uma 
operação colheita com as forças que o estado 
pode fazer.  

Então, eu quero enaltecer este Governo, 
Zé Esmeraldo, este Governo ético, este Governo 
socialista, este Governo que alcança os 
capixabas, os espírito-santenses onde quer que 
eles estejam, este Governo que está fazendo um 
esforço fora do normal para colocar de pé a 
telefonia móvel rural. Quem foi que 
implementou no estado do Espírito Santo 
oitenta e uma antenas de telefonia rural? Aliás, 
foi inédito no estado do Espírito Santo. Por quê? 
Porque as operadoras de telefonia celular não 
têm a obrigatoriedade de colocar telefonia 
móvel rural, elas têm a obrigatoriedade na 
capital, nas cidades grandes, onde colocam 
recursos no bolso delas, dessas operadoras. E 
ainda sonegam impostos para o Governo.  

E o Renato Casagrande criou um modelo, 
e eu lhe dou um aparte neste momento, 
deputado Zé Esmeraldo, o Governo do Estado, o 
Governo Renato Casagrande, 2011 a 2014, foi 
identificar um modelo em que pudesse alcançar 

as pessoas dos distritos e das comunidades que 
não tinham direito sequer de falar ao telefone 
celular, que não tinham o direto à internet. E 
criou esse modelo fantástico de colocar 
telefonia móvel, custeada pelo Governo do 
Estado, e colocou oitenta e uma antenas de 
telefonia móvel. E, hoje, é o maior volume de 
indicação dos parlamentares, é pedindo 
telefonia móvel. 

E o Governo Renato Casagrande está 
buscando, com todas as suas forças, voltar a 
atender para cobrir todo o estado do Espírito 
Santo com a telefonia móvel.  

Concedo um aparte para V. Ex.ª, 
deputado José Esmeraldo. 

 
O Sr. Engenheiro José Esmeraldo - 

(MDB) - Queria parabenizar V. Ex.ª, deputado 
Freitas. V. Ex.ª é coerente. O seu discurso é um 
discurso verdadeiro, é um discurso reto, porque 
a menor distância entre dois pontos é uma reta. 
V. Ex.ª sempre discursou com muita inteligência. 
E eu gosto de ouvir V. Ex.ª falar. 

V. Ex.ª fala a verdade e eu assino 
embaixo tudo que V. Ex.ª falou da tribuna da 
Assembleia. Realmente, o governador, com 
todas as dificuldades que passa, ele tem feito 
um bom Governo. São cinco meses, só. Ele 
entrou no mês de janeiro e, agora, nós estamos 
em maio, estamos acabando maio, são cinco 
meses. E geralmente, os governantes, eles só 
começam a trabalhar depois de um ano. O 
Governador já começou a trabalhar logo, desde 
o início. Já tem muitas obras importantes que 
ele está concluindo. 

Acho importantíssimo o procedimento 
do Governador Renato Casagrande, 
principalmente nas obras inacabadas. 
Demonstra que ele tem responsabilidade. Todas 
as obras inacabadas no Governo passado, ele 
não fez igual outros fizeram, que deixaram para 
lá, deixaram ao deus-dará. Muito pelo contrário. 
Ele tem responsabilidade com o erário público e 
o governante, que tem responsabilidade com o 
erário público, ele tem obrigação moral, 
independente se é a favor ou contra, de resolver 
as demandas anteriores. E o Governador Renato 
Casagrande, dentro da sua simplicidade, é 
homem humilde, de família humilde, lá de 
Castelo, ele está caminhando exatamente com o 
objetivo da verdade, ou seja, resolver os 
problemas. 
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Então, eu queria agradecer a você pela 
sua fala. A sua fala é importante. V. Ex.ª sempre 
foi um defensor do Renato Casagrande, sempre 
disse isso. Se não fosse, eu falava também. V. 
Ex.ª sempre foi um defensor e não é de agora, 
mas lá de trás, quando V. Ex.ª enfrentou aqui as 
dificuldades, que V. Ex.ª enfrentou. E V. Ex.ª é 
um bom deputado. V. Ex.ª honra o seu 
mandato. 

O Renato Casagrande está, também, 
dando a V. Ex.ª aquilo que V. Ex.ª merece: 
colocar V. Ex.ª aqui. Porque V. Ex.ª, além de ser 
um cara inteligente e competente, V. Ex.ª foi um 
grande líder do Governo Renato Casagrande da 
vez passada, independente de que ele esteja no 
Governo ou não.  

Então, parabenizo V. Ex.ª pelo trabalho 
que V. Ex.ª faz, com as dificuldades que V. Ex.ª 
faz. 

Estou lembrado do hospital de São 
Mateus. V. Ex.ª brigou muito pelo hospital de 
São Mateus. Dia e noite V. Ex.ª vinha para a 
tribuna para falar sobre o hospital de São 
Mateus. Está igual a mim no MDB. Então, era 
pau e pau e pau. E vai ter mais pau ainda! 

Então, parabéns pelo seu trabalho, 
baixinho encapetado, o nosso amigo Freitas. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado José 

Esmeraldo, eu quero retirar a última palavra que 
V. Ex.ª disse e dizer baixinho abençoado, que 
sou. E sou muito abençoado por Deus, graças a 
Deus, porque se não fosse pela...  

Pode falar, eu quero que V. Ex.ª corrija. 

 
 O Sr. Engenheiro José Esmeraldo - 

(MDB) - Baixinho abençoado. Eu falei 
encapetado porque é o cara que luta, que 
batalha e que corre atrás. V. Ex.ª levou para o 
outro lado, mas não é o outro lado que V. Ex.ª 
está pensando, não. V. Ex.ª é um brilhante 
deputado. Se não fosse, eu falava também. V. 
Ex.ª sabe que eu gosto de briga e brigar, para 
mim, é uma satisfação aqui dentro do plenário e 
em qualquer lugar. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Quero agradecer 

a participação de V. Ex.ª, que muito abrilhantou 
o meu pronunciamento. Tenho certeza que 
espiritualmente, dentro do coração, V. Ex.ª quis 
dizer um deputado abençoado. Essa última 
palavra eu nem gosto, faço questão de não 

falar, porque quando a gente fala muito, o 
bicho, que já perturba muito a gente, 
perturbaria mais ainda. Mas eu me considero 
um deputado muito abençoado, até porque, 
deputado José Esmeraldo, para fazer o 
movimento que fiz no mandato passado, precisa 
ter muita proteção de Deus porque tem muita 
perseguição. 

Concluindo, minha querida amiga 
presidente, só dizer que faço essa defesa do 
Governo, da pessoa do governador Renato 
Casagrande, não em função de que ele é bonito 
porque definitivamente ele não é. Acho que a 
dona Virgínia está em maus lençóis. Mas, faço a 
defesa do político, um político autêntico, um 
político sério, um político ético, um político que 
precisa ser copiado, observado - o deputado 
estadual, o deputado federal, o senador da 
República, o secretário de Agricultura, o vice-
governador. O José Renato Casagrande como 
político é uma pessoa a ser copiada, é um 
espelho para o Brasil diante desse cenário 
devastador e carente de políticos do nível do 
governador Renato Casagrande. Quero 
enaltecer a pessoa do José Renato Casagrande e 
os Governos - o Governo 2011/2014 e o 
Governo que se inicia. Tenho convicção e vou 
parafrasear ele próprio: O atual Governo Renato 
Casagrande dará uma surra no outro Governo 
Renato Casagrande. Fará um Governo ainda 
melhor do que foi feito em 2011/2014. 

Parabéns, governador! Parabéns, Espírito 
Santo! Quem te viu, quem te vê, e quem te 
verá! Muito obrigado! 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Obrigado, deputado Freitas. 
Passo a palavra ao deputado Hudson 

Leal. 
 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 

Cumprimentar a presidente da sessão, deputada 
Iriny Lopes; os deputados e deputadas desta 
Casa; e todos que nos assistem pela TV 
Assembleia. 

O assunto que vou trazer aqui hoje é 
sobre uma necessidade social. Apresentei uma 
emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias para a 
Defensoria Pública, eu e mais onze ou doze 
deputados desta Casa de Leis. A Defensoria 
Pública é uma necessidade como saúde, 
educação, segurança, transporte. Há uns dois 
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dias saiu num editorial, na última página de A 
Gazeta, que a gente vê pela internet, falando de 
uma briga de um secretário de Saúde em três 
municípios, isso há cinquenta anos, que não 
tinha médicos. Qual é a nossa situação hoje no 
estado do Espírito Santo em relação à 
Defensoria Pública? Hoje a Receita Corrente 
Líquida dos defensores públicos é 0,32%. Ocupa 
o vigésimo quinto lugar do Brasil. E aqui no 
Espírito Santo atua exatamente em trinta e três 
por cento dos municípios, vinte e seis dos 
setenta e oito.  

Qual foi a nossa proposta ao Governo 
para acatar nessa Lei de Diretrizes 
Orçamentárias? Que essa Receita Corrente 
Líquida possa chegar até um por cento. É lógico 
que aumentar de 0,32 para um por cento é 
muita coisa. Mas é até, para que depois, na Lei 
Orçamentária Anual, você tenha parâmetro para 
discutir, você possa discutir com segurança. 
Então, vamos aos números. A gente, quando 
vem apresentar alguma proposta na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias... E depois, tenho 
certeza de que vai ser acatado pelo Governo 
Casagrande. Ele tem preocupação social e 
tenho certeza que faz parte dele o aumento 
dessa receita para a Defensoria.  

Em 2014, a Defensoria Pública, isso são 

números, atendeu noventa mil pessoas. É 
pouco? É. Mas para vocês terem noção, em 
2017 atendeu meio milhão, cerca de 
quinhentas mil pessoas, em 2017. Em três 
anos aumentou em cinco vezes o número de 
pessoas atendidas somente nos vinte e seis 
municípios do Espírito Santo. No nosso estado, 
oitenta por cento da população é o público-alvo 
da Defensoria, que pode usar a Defensoria. 

Para realçar essa necessidade, isso está 
no Portal da Transparência e qualquer um pode 
ver, o estado do Espírito Santo gastou, em 2016, 
seis milhões, cento e vinte mil, quinhentos e 
noventa e seis reais e setenta e três centavos 
com advogados dativos; em 2017, oito milhões, 
quinhentos e onze, noventa reais e nove 
centavos; em 2018, cerca de dezesseis milhões.  
 Qual o questionamento deste deputado? 
E tenho certeza de que todos que apresentarem 
emenda, cada um vai ter a sua justificativa. Por 
que gastar com advogado dativo, sendo que a 
gente pode colocar isso no orçamento e 
contratar... Assim, tem um concurso ativo, 
pode-se chamar os defensores que passaram no 

concurso. Temos até novembro para chamar o 
último concurso, os defensores. Por que esse 
deputado vem trazer esse assunto? E vou 
defender até o final que seja aprovado isso e 
tenho certeza de que a Casa Civil vai se 
sensibilizar, e o governador Renato Casagrande. 
Com os números no Governo dele, vou mostrar 
que ele foi quem se preocupou com a 
Defensoria. E tenho certeza de que ele vai voltar 
a se preocupar. 
 A Emenda 80, que a deputada Iriny 
conhece bem, de 2014 - estava conversando 
com ela -, foi promulgada no dia 04 de junho de 
2014 e deu um prazo de oito anos para se 
adequar. O que diz o artigo 91, § 1.º: 
 

No prazo de 8 (oito) anos, a 
União, os Estados e o Distrito 
Federal deverão contar com 
defensores públicos em todas as 
unidades jurisdicionais (...) 

 

 Então, pode ter certeza que de Apiacá, 
no sul do estado, a Mucurici, nesses municípios 
não temos defensores. Então, precisamos ter 
defensores nos cinquenta e dois municípios do 
Espírito Santo.  
 Um dado importante para isso: o 
aumento da população carcerária é diretamente 
proporcional à diminuição do número de 
defensores públicos. O que acontece nas 
cadeias hoje? Muitas pessoas estão ali, e passou 
do tempo de elas irem embora.  E o que está 
acontecendo? A gente vê que o gasto com cada 
preso é de cerca de dois mil reais. Hoje, temos, 
aproximadamente, dados de que quase sete mil 
pessoas estão nos presídios com condições de 
estarem fora. Então, isso é um custo alto. 
 O governador Renato Casagrande pediu 
aos defensores que fizessem um mutirão para 
ver essa situação no presídio. E eles 
prontamente atenderam. Mas numa situação 
tipo como a que a gente faz, mutirão de cirurgia 
para ir lá e resolver. Por quê? A Defensoria 
Pública, deputado José Esmeraldo, não tem só 
essa área de atuação; são várias áreas de 
atuação. Vou citar algumas aqui, se o tempo 
der: 

Núcleos especializados - pessoas em 
situação de rua é um problema social e poderia 
ser resolvido com defensores; 

Direito à moradia - é um direito básico, 
pois a primeira coisa para você ter é um nome, 
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nome do pai e da mãe, e a segunda coisa que 
perguntam é o seu endereço, e as pessoas não 
têm endereço. Então, as pessoas têm direito à 
moradia, existe a necessidade de moradia; 

Direitos humanos - atendimento em 
presídios, mulheres vítimas de violência. O tema 
é muito comum e está em debate hoje, estava 
no passado e a cada dia está aumentando, 
então precisamos de defensores públicos; 

Família - pedidos de pensão alimentícia, 
pois muitos pais deixam os seus filhos 
abandonados e não dão pensão, sendo este um 
direito universal; casos de separação e 
regulamentação de visitas, pois quando tem 
separação a gente sabe que tem necessidade de 
as crianças não se separarem dos seus pais; 
investigação de paternidade é um problema 
social, na área de saúde e na área médica, muito 
grande e a Defensoria Pública faz isso; adoção, 
que é um tema que a gente precisa debater e a 
Defensoria Pública está ali para ajudar; guarda 
de menores com briga, quando tem morte de 
pais, e quem toma conta disso é a Defensoria 
Pública. 

Problema cível - problemas com vizinhos. 
Quem não tem problema com vizinho que faz 
barulho? A Defensoria Pública pode atuar; 
aluguel, despejo, regulamentação de imóvel. 

Área criminal - atendimento a acusados 
em procedimento criminal para acompanhar. 

Lembrando a todos que oitenta por 

cento da população do Espírito Santo pode ser 
atendida pela Defensoria Pública. 

Na área da Fazenda Pública, eu, como 
médico, a gente vê muita necessidade que é 
fornecimento de medicamentos, 
fornecimento de educação. Tem prefeitura 
que não dá condições para a criança estudar. 
Previdência Social. Uma coisa muito 
importante, deputada Iriny, nossa presidente 
neste momento, a atuação no Supremo 
Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal 
Federal. Existe um defensor daqui do Espírito 
Santo que atua lá. Resolução extrajudicial. Até 
na resolução extrajudicial de conflitos.  

Então eu venho pedir ao Governo do 
Estado do Espírito Santo, ao governador Renato 
Casagrande, que eu tenho certeza, deputado 
Adilson Espindula, de que ele vai atender.  

Em 2010, quando ele assumiu o 
Governo, a Defensoria Pública tinha 0,16 % da 
receita corrente líquida; em 2011, no seu 

primeiro ano, ele já aumentou para 0,22; 2012 
0,25; 2013 0,27; 2014 0,30%. Ficaram quatro 
anos parados. Agora, em 2018, 0,32.  

Então, só lembrando que no dia 04 de 
junho de 2022, portanto, o governador Renato 
Casagrande vai estar governador, cada unidade 
do estado do Espírito Santo vai precisar de um 
defensor público. Então, a gente pede ao 
Governo, à Casa Civil, que discuta. A gente sabe 
que tem um deficit entre a receita e a despesa, 
mas dá para se adequar. É um problema que vai 
cair no colo do governador. Pedimos para 
chegar a um por cento. Que aumente para 0,35; 
0,40.  

Em conversa com o secretário da Casa 
Civil, Davi Diniz, ele se mostrou muito sensível à 
causa dos defensores públicos do estado do 
Espírito Santo.  

Esteve visitando cada deputado aqui a 
presidente Mariana, presidente da Associação 
dos Defensores Públicos do Espírito Santo, e o 
presidente da Associação Nacional, Pedro Paulo, 
que é do Espírito Santo, que também esteve 
visitando cada deputado.  

Tenho certeza de que o Governo e os 
deputados desta Casa vão aprovar que a receita 
corrente líquida aumente e que tenha mais 
defensores nos municípios que faltam.  

Obrigado a todos.  
Devolvo a palavra à presidente.  

 

A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Obrigada, deputado Hudson.  

Eu agora passo a presidência à deputada 
Raquel Lessa.   
 

A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL LESSA - 
PROS) - Com a palavra a deputada Iriny Lopes. 
 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Senhora 
presidenta, senhoras e senhores deputados, 
todos os servidores da Casa, aqueles que estão 
na galeria, me parece que hoje, acho que são 
professores, fizeram aqui uma conversa longa 
com deputados. Certamente, os deputados 
desta Casa nos trarão as notícias do que aflige 
esse setor do qual inclusive eu vou falar hoje.  

Eu quero chamar atenção não só de 
quem nos assiste, mas, principalmente, de 
alguns membros da nossa Casa que insistem em 
dizer que congelamento não é corte.  

Congelamento é corte orçamentário! 
Sem qualquer previsão de crescimento na 



Vitória-ES, quinta-feira, 06 de junho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 79 

economia, contingenciamento é corte, e nós 
não devemos usar eufemismo para isso, nós 
devemos ser claros, explícitos, transparentes e 
honestos na fala com a população, quando aqui 
tomamos a palavra.  

Amanhã, professores, professoras, 
alunos, alunas, pais de alunos, estarão na rua 
defendendo o fim do corte de trinta por cento 
na educação brasileira. Esse é um protesto 
legítimo; não é um protesto corporativo porque 
educação não é um problema de professores, 
diretores, nem exclusivamente de Governos. 
Educação é um problema, é uma questão que 
diz respeito à sociedade em geral. Por isso eu 
estarei lá na manifestação, porque não aceito, 
não concordo, não carregarei esse legado para 
as futuras gerações de ter me calado diante do 
corte de trinta por cento na educação brasileira. 
 Não bastasse o congelamento que 
provocará, caso venha a se confirmar, a 
inadimplência com água, luz, telefone, corte de 
serviços essenciais como limpeza, segurança nas 
escolas, nos institutos federais e nas 
universidades, o Governo agora insiste em 
voltar aos anos de chumbo, aos anos que a 
sociedade brasileira quer esquecer, aos anos da 
perseguição, da morte, do desaparecimento das 
pessoas cujo crime era pensar diferente. Insiste 
em romper a autonomia das universidades 
garantida na Constituição de 1986. 
 Essa foi uma conquista não das 
universidades. Essa foi uma conquista do povo 
de ter um espaço autônomo onde se pudesse 
expressar os mais diversos pensamentos, onde a 
ciência tivesse espaço para os seus 
experimentos e que pudesse salvar vidas, que 
pudesse prever catástrofes, que pudesse fazer 
do Brasil um Brasil que pudesse se precaver 
daquilo que poderia lhe causar mal.  
 Insiste o Governo em colocar polícia 
dentro das universidades. Qual o motivo de 
colocar polícia dentro das universidades? Nada 
ocorre dentro das universidades que justifique 
policiamento a não ser deduragem, que é o 
termo usado nas épocas de chumbo para 
prender, torturar, desaparecer com pessoas que 
têm pensamento diferente. 
 A democracia precisa preservar a 
pluralidade. O Brasil não é igual, ele tem 
diferenças regionais, ele tem diferenças de raça, 
ele tem diferenças de pensamento. Por isso a 
sociedade moderna, e nós já estamos na pós-

modernidade e temos um Governo que quer 
voltar para a Idade Média. E nós não podemos 
concordar com isso.  
 A palavra diversidade não é uma palavra 
qualquer. É uma palavra, senhoras e senhores, 
tecida ao longo das lutas para que os diferentes 
fossem reconhecidos não só perante a lei, mas 
que fossem reconhecidos pelas outras pessoas, 
pelo convívio harmônico dentro da sociedade, 
para que o pensamento único, do qual acusam a 
esquerda, mas quem pratica é a ultradireita que 
neste momento toma conta do Brasil. Farsa! 

Nós respeitamos a diversidade do 
pensamento. Nós admitimos uma economia que 
não seja uma economia exclusiva do mercado. 
Nós não consideramos a educação um gasto; a 
educação é um investimento, um investimento 
que eleva o país. 
 Eu rodei o mundo inteiro como ministra, 
representando, com muito orgulho, o Governo 
Brasileiro, e as portas dos demais Governos se 
abriam para nós, porque queriam saber, tinham 
curiosidade de saber como nós estávamos 
combatendo a fome; como que nós 
conseguimos passar de cento e oitenta para 
mais de setecentas unidades do Instituto 
Federal; como nós conseguimos abrir mais de 
doze universidades novas, nenhuma em capital 
ou cidade-polo, todas no interior, porque nós 
queríamos levar o ensino aonde as pessoas 
estão e não obrigar as pessoas, as famílias, a 
passarem necessidade para garantir que seus 
filhos pudessem estudar. 
 Nós garantimos que os filhos dos 
trabalhadores... e isso feriu de morte uma elite 
atrasada, conservadora, cruel e maldosa, 
porque quer essa conversa, essa balela de dizer 
que o que vale é a meritocracia. Que 
meritocracia? Só pode ter mérito quem teve 
uma oportunidade de estudar; quem não tem a 
oportunidade de estudar não tem mérito, ela 
está condenada, desde que nasce, ao 
subemprego, ao desemprego, aos empregos 
mal remunerados. E nós quisemos, e 
conseguimos, ampliar as possibilidades. 
 Ainda precisava fazer muito, mas o golpe 
impediu que isso prosseguisse. E é por isso que 
eu convoco todos e todas que têm compromisso 
com a igualdade, com a oportunidade, que 
estejam amanhã na manifestação em defesa da 
educação para todos e contra o corte de trinta 
por cento. 
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 Muito obrigada! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (RAQUEL LESSA - 
PROS) - Devolvo a presidência à deputada Iriny. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Muito obrigada, minha querida deputada.  

Agora, encerro a fase do Pequeno 
Expediente, a fase das Comunicações... O uso do 
cachimbo entorta a boca; eu continuo falando 
como deputada federal. Desculpem, vocês 
todos. 

Passamos à fase das Lideranças 
Partidárias. A primeira liderança a falar será a 
líder do PMN, deputada Janete de Sá. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Bom dia, 

deputada Iriny, que preside esta sessão; 
deputado Hércules; deputado Capitão 
Assumção; deputado Adilson e deputada 
Raquel, que conosco compõem o plenário, neste 
horário, dez e quarenta e quatro. 

O PMN volta a esta tribuna para destacar 
a nossa ida - o deputado Enivaldo também, que 
está chegando, nosso líder - a Brasília, nesta 
quinta-feira, para estar discutindo com o 
Ministério da Agricultura o problema do 
endividamento rural, o problema do 
endividamento de nossos produtores que 
tiveram problemas durante um período grande, 
um período longo de chuvas e, em seguida, um 
período de três anos de estiagem, que fez com 
que esses produtores perdessem a maior parte 
de sua produção e não conseguissem cumprir 
com as dívidas contratadas para estarem 
atuando nessas culturas.  

O nosso café foi muito castigado. 
Atualmente, ele está com o preço mínimo muito 
abaixo das expectativas de cobrir o custo da 
produção. Nós estamos com a saca de duzentos 
e dez reais, que sequer cobre o custo da 
produção, que é o preço mínimo para todos os 
produtores. Mas o da agricultura familiar, que é 
aquele produtor que tem mais dificuldade ainda 
na produção, ele é muito castigado com esse 
preço mínimo.  

Nós, acionados pelos produtores que 
não aguentam mais serem acionados na Justiça 
para que entreguem as suas propriedades, 
tendo em vista estarem devendo à rede 
bancária, Banco do Brasil, Bandes, Banestes, 
Banco Nordeste, Caixa Econômica, e banco não 

espera mesmo, o banco quer cobrar a dívida, 
esses produtores endividados procuraram a 
Comissão de Agricultura, que teve uma conversa 
já com o governador do Estado para nos ajudar 
no sentido de buscarmos um caminho junto ao 
Governo Federal, na área econômica do 
Governo Federal, para dar um socorro para os 
produtores rurais do Espírito Santo. 
 Estivemos também com a ministra da 
Agricultura na última vinda dela aqui, quando 
ela veio para o início da colheita, no dia 24, em 
Águia Branca. Agora, estamos indo à Brasília 
para conversar com a equipe técnica, 
apresentar a nossa proposta, a nossa sugestão. 
Obrigado, deputado Ferraço, que também está 
no Plenário. Vamos apresentar a proposta que a 
gente fez para que a área econômica e o 
Ministério da Agricultura possam estar 
estudando caminhos de nos auxiliar com essa 
negociação necessária.  

Os nossos produtores são pessoas que 
estão na roça e que, até então, não tinham 
esses problemas graves, deputada Iriny, com 
endividamento. Por conta desse problema que o 
Espírito Santo atravessou, que foi um período 
de muita chuva, seguido de uma estiagem 
prolongada, esses produtores se endividaram. 
Eles precisam de socorro. Porque o Governo 
Federal sempre ajuda o Nordeste, e nós não 
temos nada contra ajudar o Norte e o Nordeste, 
que ajude os estados que têm esse tipo de 
problema por conta dos problemas climáticos, 
mas que ajude o Espírito Santo também, este 
estado pequenininho, que faz o dever de casa, 
de gente decente, de gente honesta, guerreira e 
trabalhadora, que sempre ficou alijado na região 
Sudeste, mas que consegue se destacar por 
conta de sua organização e de um povo 
trabalhador e guerreiro, mas que na hora de ter 
uma ajuda do Governo Federal, tem essas 
dificuldades. Sempre tem esses problemas e 
essa dificuldade, porque temos uma população 
menor, porque nossa bancada é apenas de dez 
deputados federais e a gente acaba amargando 
esses problemas. 
 Nós vamos estar lá brigando pelo Espírito 
Santo, brigando pelos nossos produtores rurais, 
pela nossa agricultura familiar, fazendo com que 
o Ministério da Agricultura e da Economia 
entendam o nosso problema e venham em 
nosso socorro. Porque nós não temos como 
sozinhos resolver esse grave problema desse 
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endividamento do nosso campo, dos nossos 
produtores rurais, especialmente da agricultura 
familiar, que está empobrecendo. Porque se 
perde o único pedacinho de chão que ele tem 
para poder cultivar a sua cultura e sobreviver 
dela, nós vamos ter um empobrecimento ainda 
maior no campo. 
 Então, nós estamos deixando claro que 
nós não abrimos mão e que vamos trabalhar 
insistentemente junto ao Governo Federal e ao 
Governo do Estado para que a gente encontre 
um caminho para estar ajudando os nossos 
produtores rurais.  
 Nessa mesma esteira de estar buscando 
atrair investimento, de estar buscando 
capitalizar as pessoas do nosso estado, de estar 
buscando ajudar os pequenos, os mais frágeis, 
nós apresentamos, nesta Casa, uma frente, que 
foi assinada por diversos colegas, uma frente 
parlamentar que visa estar fortalecendo a 
economia solidária. 

Nós fomos demandados numa ação da 
Procuraria Especial da Mulher, que é um espaço 
que nós temos nesta Casa dedicado a trabalhar 
o fortalecimento, o empoderamento da mulher, 
dedicado a gente estar trabalhando as questões 
da mulheres, a questão de gênero. Essa 
Procuradoria eu tenho a grata satisfação de 
presidir e ela faz várias feiras. Fizemos uma feira 
do Dia das Mães, uma feira do artesanato, onde 
vários expositores estiveram aqui para vender 
os produtos que eles mesmos fabricam para a 
sociedade. Para quem quisesse vir aqui buscar 
esses produtos para estar presenteando suas 
mães no Dia das Mães, tivemos nessa feira essa 
oportunidade.  

Nessa feira, a Procuradoria Especial da 
Mulher e esta deputada foram demandadas 
para estar criando a Frente Parlamentar de 
Fortalecimento da Economia Solidária, que é 
formada por um grupo de mulheres - mulheres 
da Grande Vitória especialmente, mas também 
temos mulheres do interior do estado -, que 
trabalham, que produzem produtos artesanais, 
toalhas de banho, de rosto, lençóis, estátuas, 
abajur, alimentos. São vários produtos que aqui 
são apresentados, que a economia solidária faz 
e que foram apresentados nessa feira.  

A gente está estimulando, vai estar 
conversando, inclusive, com o Governo do 
Estado. Essa frente, a economia solidária, esse 
agrupamento, tem um conselho que é na 

estrutura do Executivo Estadual, e esse conselho 
está incompleto. Esse conselho, hoje, tem 
poucas pessoas no seu bojo, na sua estrutura, 
tem vários cargos vagos e, as poucas pessoas 
que estão lá, segundo informação do setor, dos 
representantes da economia solidária, não 
estão atuando no sentido de fortalecer o 
segmento. Eles estão atuando em causa própria, 
o que tem trazido um grande problema e 
grande prejuízo para a economia solidária, que é 
a responsável dentro do conselho, seus 
representantes, para discutir os principais 
problemas da economia solidária. É o 
representante da economia solidária que sabe 
quais são os seus problemas, que sabe quais os 
programas que mais lhe interessa ser discutido 
e ter financiamento e ter ajuda pública para que 
sejam implementados, para que sejam 
impulsionados.  

Então, nesse sentido, nós entramos com 
essa frente que é formada por deputados, mas 
que vai estar fazendo nesta Casa audiência 
pública para a gente debater exaustivamente 
essa questão, para a gente estar levando essa 
matéria para o Governo do Estado para que 
consolide esse conselho com integrantes que, 
de fato, entendam da economia solidária e que 
possam estar dentro do conselho atuando em 
favor do todo e não de interesses pessoais e do 
interesse de A, ou de B, ou de determinado 
grupo, que não vise ao fortalecimento de toda a 
economia solidária.  
 Trabalhamos isso com muito empenho e 
com muita vontade porque nós entendemos, e 
por isso que a Procuradoria Especial da Mulher 
abraçou essa causa logo que chegou a nós essa 
iniciativa de fazer essa Frente Parlamentar em 
Defesa da Economia Solidária. Trabalhamos essa 
causa porque entendemos que um dos 
problemas da violência familiar e doméstica é 
essa dependência econômica, porque a mulher, 
muitas vezes, é massacrada, violentada, é 
fortemente agredida, tanto do ponto de vista 
físico como psicológico, e ela acaba não 
conseguindo sair do domínio do seu agressor, 
que normalmente é seu marido, companheiro, 
ou ex-companheiro. Mas, ela não sai daquele 
domínio, principalmente do companheiro e do 
agressor, porque economicamente ela não tem 
para onde ir. Muitas vezes são mulheres que 
têm filhos pequenos e elas não têm coragem de 
deixar o filho para trás e não ter onde se 
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abrigar, não têm como buscar um novo 
caminho, porque economicamente ela não 
tem um emprego, ela não tem uma 
qualificação profissional, ela não tem como 
garantir o sustento de sua família sem ter, 
economicamente, uma forma de estar 
fazendo esse sustento. 
 Então, por isso que arranjos produtivos 
como da Economia Solidária são muito 
importantes e merecem, da Procuradoria 
Especial da Mulher, uma atenção muito grande, 
porque é uma forma de estarmos estimulando a 
mulher para que ela possa estar se qualificando, 
produzindo alguns produtos ou adquirindo para 
estar comercializando esses produtos do 
mercado, a gente poder estar indicando essas 
pessoas para serem qualificadas no Sebrae, para 
receberem orientação do Sebrae, se for na área 
do interior da agricultura para poderem ser 
qualificadas pelo Senar, que é o Centro Nacional 
de Treinamento na parte da Agricultura, para 
poder essa pessoa fazendo esses produtos e 
comercializando, ela ter alguma renda e, quem 
sabe, ela possa crescer e ela possa, inclusive - 
inclusive -, ofertar alguns espaços no seu 
negócio de trabalho, fazendo com que outras 
pessoas também se libertem economicamente. 
 Estamos vendo uma novela que se 
chama A Dona do Pedaço. Não sou de ver 
novela, mas achei interessante essa novela, 
porque ela trata de um caso, segundo dizem, 
que é um caso acontecido no estado do Espírito 
Santo, no interior do estado. Ela trata de uma 
mulher que também teve essa iniciativa de ter 
um empreendimento, de fazer, através do seu 
empreendimento, como é empreendedora 
individual, começou fazendo bolos, e conseguiu 
se destacar. Ela está conseguindo se libertar e 
acabou se tornando uma pessoa de sucesso. 
 É claro que aquilo é uma novela, e que as 
coisas, muitas vezes, não são tão simples e 

fáceis, como passa na novela, mas é um 
exemplo de que é possível, sim, com o 
empreendimento individual, com o 
empreendimento da Economia Solidária, que 
são grupos de pessoas, de mulheres, neste caso, 
que a maioria são mulheres, que se unem para 
estar fazendo atividade e, solidariamente, 
estarem comercializando esses produtos que 
elas mesmas fabricam ou que adquirem, é uma 
forma também, mesmo que não muito grande, 
de você ter uma renda, e quem sabe, 

dependendo do tino empreendedor, da 
capacidade dessa pessoa, dessa mulher de se 
qualificar, de ela querer seguir adiante, dali 
surge uma grande empreendedora e que pode 
estar vencendo na vida, estar se libertando do 
julgo, de estar, economicamente, emancipada. 
 A gente trabalha nesse sentido. Não 
podemos ficar só no discurso, não podemos 
ficar aqui dizendo que somos contra a violência 
familiar e doméstica contra as mulheres no 
estado do Espírito Santo, que esses índices 
precisam ser reduzidos. Se a gente, de fato, não 
põe a mão na massa e não trabalha no sentido 
de instrumentalizar as mulheres, para que esse 
índice seja reduzido, de estar conversando, 
discutindo, trabalhando com os homens para 
mudarem a sua mentalidade, para que a gente 
possa ter uma sociedade mais próspera, uma 
sociedade de paz, uma sociedade do diálogo e 
não uma sociedade do embate entre seres 
humanos, onde as coisas que poderiam ser 
resolvidas de forma democrática e no diálogo, 
ainda são resolvidas na forma da barbárie, no 
enfrentamento, na violência, do forte contra o 
mais fraco. 
 Nós precisamos acabar com essa 
situação. São medidas como essa que parecem, 
parecem pequenas, mas não são. Uma mulher 
que, economicamente, depende do marido, até 
para fazer uma unha, até para cortar o cabelo, 
até para comprar um desodorante ou um 
absorvente higiênico, é muito triste o nível de 
dependência. É desta mulher que estamos 
correndo atrás para ajudá-la, para ajudá-la a 
crescer, a se desenvolver e a, economicamente, 
ser livre para ela mandar no seu destino, para 
ela mudar o seu rumo, para ela mudar a sua 
vida.  
 A Economia Solidária, a frente que 
estamos apresentando aqui, nesta Casa, vai 
nesta direção. Por isso eu peço o apoio de todos 
os deputados e da sociedade e do Governo do  
Estado nessa direção para que a gente possa 
continuar ajudando as mulheres. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Muito obrigada, deputada Janete. 
 Encerrada a fase de fala de Liderança, 
passamos à fase dos Oradores Inscritos. 
 Primeiro orador inscrito, deputado Dr. 
Rafael Favatto. 
 O Dr. Rafael Favatto está na sala ao lado. 
Já está se dirigindo para cá. (Pausa) 
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Dr. Rafael Favatto, o senhor está com a 
palavra, como orador inscrito. O senhor vai 
manter? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Deputada presidente Iriny, quero 
agradecer o momento da fala. Mas vou declinar, 
porque eu já fiz uso da fala hoje, e já dei o meu 
recado.  

Obrigado.  
 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Agradeço.  
Próximo orador inscrito, deputado 

Capitão Assumção.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhora presidente, deputada Iriny; senhoras e 
senhores parlamentares; aqueles que nos 
acompanham ao vivo pela TV Assembleia; os 
nossos colaboradores: TV Assembleia e, 
também, os da Assembleia Legislativa, o nosso 
pronunciamento, hoje, senhora presidente, é 
sobre uma colaboração que nós estamos dando 
ao Governo do Estado.  

Antes, eu quero anunciar a presença, 
aqui, dos ilustres vereadores do município de 
Itapemirim: presidente da Câmara, Mariel; o 
Joceir, o vice-presidente; o João Bechara Netto, 
secretário; Fábio dos Santos Pereira, vereador 
do PSL, nosso partido; Leonardo Fraga e Rogério 
da Silva. Sejam bem-vindos à Assembleia 
Legislativa. Nós estamos à disposição dos 
senhores.  

Mas, senhora presidente, o nosso 
registro, hoje, é uma colaboração que nós 
estamos dando ao Governo do Estado, que está 
apregoando, que está organizando o Estado, 
para que, futuramente, ele possa investir nos 
servidores públicos.  

Ontem nós encaminhamos uma 
indicação, com dados precisos, dizendo que 
existem fórmulas para reajustar o salário dos 
funcionários públicos. De todos os funcionários 
públicos. Porque, se não fizer isso, vai chegar 
uma época que está bem próximo de o servidor 
público ter que ficar pedindo esmola, porque 
não tem salário. Se não for cumprido o reajuste 
estabelecido pela Constituição Federal - o 
reajuste anual -, o poder aquisitivo do 
funcionário público vai pelo ralo. Então, a gente 
forneceu, ontem, uma indicação ao Governo do 

Estado para que isso acontecesse, e que o 
funcionário público fosse valorizado pelo que 
ele está produzindo. É constitucional! Tem que 
ser feita, essa reposição. E nós informamos 
como pode ser feita.     

Hoje eu estou encaminhando ao 
Governo do Estado uma indicação em forma de 
projeto de lei, para que o Governo do Estado 
possa ter um upgrade no policiamento 
ostensivo. Nós estamos subsidiando o Governo 
do Estado, um Governo que está em deficit de 
policiais militares nas ruas, nós temos, hoje, 
cerca de oito mil policiais militares.  

É muito pouco, também, o número de 
policiais civis. Eu sempre falo, aqui, com o 
endosso dos representantes da Polícia Civil, que 
a Polícia Civil está deixando de ser uma polícia 
investigativa, para ser uma polícia cartorial. Isso 
não existe! Como é que nós vamos resolver os 
crimes, se nós não temos equipes de Polícia Civil 
compostas de investigadores, agentes, 
escrivães, delegados de Polícia Civil para 
resolver esses crimes? Principalmente 
homicídios e patrimônio, crimes contra o 
patrimônio. Bombeiros militares, da mesma 
forma.  

Então, nós entramos, aqui, com um 
pedido, com uma solicitação junto ao Governo 
do Estado, para que o Governo do Estado possa 
encaminhar a esta Casa um projeto de lei para 
valorizar os policiais que estão elencados na 
Constituição Estadual - policiais militares, 
policiais civis e bombeiros militares - para que 
eles possam ser motivados ainda mais - que já 
tem a motivação espontânea deles -, mesmo 
figurando no pior salário da federação.  

No Espírito Santo, no patamar salarial, as 
três categorias padecem no último lugar. E nós 
todo dia estamos indo à Assembleia, primeiro, 
levantar essa bandeira de angústia que vivem os 
trabalhadores da segurança pública: os policias 
e os bombeiros militares e as demais categorias 
que compõem o círculo da segurança publica 
capixaba. E também oferecer sugestões para 
que o Governo possa planejar essa 
recomposição salarial e deixar os policias na 
média entre os estados. Quiçá, como o 
governador Dória declarou para todo mundo, ao 
vivo, e está gravado nas mídias sociais. O 
governador Dória tem uma meta de, ao final do 
Governo dele, tornar as categorias da Segurança 
Pública os primeiros da nação brasileira. Está 
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registrado nos canais de interação social, das 
mídias sociais.  

Então, estamos encaminhando ao 
Governo uma sugestão em forma de projeto de 
lei, essa indicação para que os policiais e os 
bombeiros - policiais civis, militares e bombeiros 
-possam fazer jus à gratificação do serviço extra, 
quando eles forem chamados, quando eles 
forem convocados para participar das diversas 
audiências que eles possam estar se deslocando. 

Vou dar um exemplo: policial militar está 
de folga. Alguns meses atrás, ele prendeu um 
bandido - ou vários bandidos - e ele é 
convocado, intimado pela Justiça, para 
comparecer e relatar como foi essa prisão. Esse 
deslocamento vai ser remunerado pela 
gratificação de serviço extra que já existe.  

O policial militar faz jus ainda a três 
escalas de serviço extra. Então, ele teria, 
durante o mês, nas vezes em que ele tivesse que 
comparecer aos órgãos, tanto do Poder 
Executivo, nas diversas condições como 
procedimentos administrativos, como inquéritos 
e sindicâncias, no Poder Legislativo também e 
no Poder Judiciário, ele fizesse jus à gratificação 
de serviço extra. Isso, além de motivar o policial 
a trabalhar cada vez mais, a produzir em prol do 
Estado Presente, ele também vai ser enaltecido.  

Essa é a valorização que estamos 
precisando e estamos encaminhando para o 
Governo do Estado. Estamos colaborando, nós, 
que somos do Poder Legislativo, estamos 
encaminhando essa forma de proteger o policial 
militar, enaltecer e também fazer com que o 
salário dele seja valorizado. 

Foi à Justiça, foi lá responder a um 
inquérito, prendeu um bandido, vai lá 
responder? Ele vai fazer jus à gratificação de 
serviço extra. Passou da gratificação de serviço 
extra - são três -, foi mais de três vezes ao juiz, o 
policial está prendendo muito, prendeu muito 
bandido, a partir da terceira vez que ele já 
cumpriu as três gratificações de serviço extra, 
ele vai fazer jus à Iseo, que é a Indenização 
Suplementar de Escala Operacional, para que o 
policial militar seja valorizado.  

Estamos mexendo aqui com a 
valorização do serviço operacional. Só quem vai 
ser destacado é aquele policial que trabalha, 
aquele policial que sai às ruas com a 
determinação de defender a sociedade, esse 
tem que ser valorizado. E é a forma que nós 

estamos aqui subsidiando o Governo do Estado 
até que essa valorização salarial do policial 
militar, do policial civil e do bombeiro militar 
alcance um projeto real e venha para esta Casa, 
para que nós possamos votar a real valorização 
do policial militar, do bombeiro militar e do 
policial civil.  

Enquanto esse projeto do Governo não 
chega, e nós estamos ansiosos com isso, nós 
estamos subsidiando o Governo agora, porque 
esse dinheiro já existe para o pagamento da 
gratificação de serviço extra e para pagamento 
de Iseo, só que nós estamos fornecendo o modo 
para proteger e para valorizar aquele policial 
operacional.  

Esse é o objetivo que nós estamos 
encaminhando esse projeto ao governador 
Renato Casagrande. Tenho certeza que esse 
projeto vai motivar ainda mais os nossos 
policiais para o emprego efetivo na segurança 
pública capixaba.  

Esse é o nosso encaminhamento, 
senhora presidente. Muito obrigado! 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Obrigada, deputado Assumção.  
O próximo orador inscrito é o deputado 

Engenheiro José Esmeraldo. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Senhora presidenta deputada, nossa 
querida ex-ministra Iriny Lopes, saudar nosso 
amigo Enivaldo, Doutor Hércules e Capitão 
Assumção. 

Senhora presidenta, volto à tribuna para 
me reportar a um assunto que acho muito 
importante como alerta: A questão da dengue.  

É importante que as pessoas que moram 
principalmente na região de Vila Velha tenham 
muito cuidado com essa doença que mata. A 
dengue é uma doença, ela mata. Dengue, 
chikungunya, enfim, esse mosquito é 
transmissor de várias doenças que podem levar 
o ser humano à morte.  

É importante que façamos essa fala da 
tribuna da Assembleia não só para Vila Velha - e 
quando me refiro a Vila Velha, estou me 
reportando aqui a essa grande enchente na 
região, em vários bairros ainda existe 
alagamento - mas também a todos os 
municípios do estado do Espírito Santo. 
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É importante que nós também façamos a 
nossa parte. É importante que nós também 
tenhamos responsabilidade dentro das nossas 
casas, dentro do nosso quintal, para que 
nenhuma forma de possibilidade de criadouro 
exista. Por isso, eu tomo a liberdade, hoje, nesta 
quarta-feira, vir aqui da tribuna, para fazer esse 
alerta. É muito simples nós olharmos todos os 
cantos, todos os lugares que residimos, porque 
isso não é da competência do setor público. O 
setor público tem a sua responsabilidade 
também, mas o proprietário também tem a 
responsabilidade dele de não deixar lixo, não 
deixar água parada. Qualquer vasilhame com 
água é importante que essa água seja retirada. 
Se é uma lata, se é um balde, que a gente vire 
esse balde, essa lata, esse vasilhame, de cabeça 
para baixo para que a água não penetre e assim 
é uma forma de nós darmos um basta. Pelo 
menos, amenizar esse desastre da dengue. 

A dengue é uma doença terrível, ela 
deixa a pessoa, durante vários dias, em situação 
deprimente, e nós não queremos isso. 
Principalmente para as crianças, para os idosos, 
para os jovens, para os adultos, nós não 
queremos isso para ninguém porque é 
desagradável. As pessoas ficarem dentro de 
suas casas porque foram picadas por esse 
mosquito Aedes Aegypti, que, realmente, traz 
transtornos e, muitas vezes, a morte das 
pessoas que residem em seus municípios, em 
seus bairros.  

Por isso é que venho aqui hoje, 
novamente, como deputado sou frequentador 
assíduo aqui desta tribuna, para dar o meu 
parecer, dar aqui também essa orientação, que, 
muitas vezes, passa despercebido. Mas a 
fiscalização do morador, do proprietário do 
imóvel, do proprietário da residência, é 
fundamental. Porque o setor público executivo 
não tem como fiscalizar dentro do imóvel de 
famílias, que são milhares e milhares de 
famílias. 
 Por isso, fica o nosso adendo aqui, e que 
tenho certeza absoluta que, se todo mundo fizer 
a sua parte, a ascensão dessa doença terrível vai 
diminuir significativamente. Nós não podemos 
deixar que a coisa aconteça. É importante que, 
antes que aconteça, corta-se a cabeça. 
 Mas quero me referir também, senhor 
presidente, senhora presidenta, deputada Iriny, 
nossa querida deputada, brilhante, do PT, que 

foi ministra, que na região tão importante que 
eu quero citar aqui, a região de Brejetuba. Na 
região de Brejetuba está havendo uma disputa 
onde os vereadores tiraram o prefeito, que é 
um homem de bem, esse prefeito João 
Lourenço. João Lourenço é uma pessoa boa, 
pessoa de bem, homem simples, homem 
trabalhador. Ele foi destituído da função de 
prefeito e quem está assumindo, agora, quem 
assumiu, foi o presidente da Câmara.  

E as informações que estamos tendo de 
moradores da região, é que aquilo ali está um 
caos total. É lamentável que nós tenhamos que 
vir à tribuna para repercutir um município tão 
importante como Brejetuba. Um município de 
pessoas que trabalham, que lutam, que deveria 
ter o apoio do setor público, e precisa ter o 
apoio do setor público, agora esteja nessa 
disputa onde retiraram um homem, que as 
informações que temos, é um homem de bem, 
uma pessoa que trabalha, uma pessoa simples, 
e entra lá, agora, um presidente da Câmara, 
fazendo modificações, transformou a Prefeitura 
de Brejetuba num verdadeiro caos. Essa que é a 
realidade, deputada Iriny, num caos.  
 Porque o indivíduo entra, invés dele 
entrar e analisar, fazer sua análise, não, ele 
começou a tirar todo mundo. E muitas pessoas, 
inclusive, pediram exoneração em função do 
que está acontecendo na Prefeitura de 
Brejetuba. A Justiça tem que decidir o mais 
rápido possível porque o que o povo de 
Brejetuba quer é a volta do prefeito. Que é um 
cara de bem, é um cara honesto. Ele não saiu 
por desonestidade, não, se fosse desonestidade 
eu seria o primeiro a vir aqui na tribuna e criticá-
lo e pedir a sua saída. Mas, não. Houve 
problemas lá de movimento dos caminhoneiros 
e, talvez, ele tenha se acerbado, mas isso não é 
motivo para retirar o prefeito da Prefeitura de 
Brejetuba, criando um caos, um caos, no 
município de Brejetuba. 
 Eu conheci o João Lourenço, vi que ele é 
uma pessoa simples, é um homem do povo, é 
um cara que vinha fazendo um trabalho, dentro 
das suas possibilidades, brilhante. E, de uma 
forma estapafúrdia, a Câmara foi lá e destituiu o 
prefeito, exatamente com o objetivo de entrar 
para comandar a prefeitura. Isso é inadmissível.  

Então, a Justiça tem que ser célere para 
que a população da região não seja atingida, 
porque já está sendo atingida. Colocaram 



86 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 06 de junho de 2019 

dentro da prefeitura uma pessoa que não está 
preocupada com o município, está preocupada 
com o poder. Essas são as informações que eu 
tenho. É por isso que estou vindo aqui, à 
tribuna. 

E, com certeza, somos favoráveis à volta 
do prefeito João Lourenço, um homem de bem, 
uma pessoa simples, uma pessoa amigável, que 
vem fazendo um trabalho bom para Brejetuba, 
tanto é que ele foi eleito duas vezes 
consecutivas, é uma pessoa honesta, é uma 
pessoa que não rouba.  

Prefeito que rouba, ele tem que preso; 
prefeito que rouba, ele tem que ser levado às 
leis, as mais severas possíveis. Que seja prefeito, 
que seja deputado, que seja vereador, que seja 
governador, que seja lá o que for. Lugar de 
ladrão, lugar de corrupto, lugar de bandido é na 
cadeia, é isso que tem que ser feito. 

Agora, nós não podemos tirar o 
mandato, não é? A Câmara tira esse mandato de 
um cara honesto, correto, um homem que vem 
fazendo esse trabalho brilhante em Brejetuba, 
para poder se locupletar. Aí, fica o desmando. 
Todos os caras comissionados, quem não pediu 
para sair foi exonerado, porque não acha certo 
que o prefeito, o verdadeiro prefeito, o titular 
do cargo que ganhou a eleição seja retirado 
desta forma estapafúrdia, por interesses que 
nós ainda vamos saber lá na frente.  

 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Obrigada, deputado. 
Próximo orador inscrito, o deputado 

Euclério Sampaio. (Pausa) 
Declina da fala. O próximo deputado 

inscrito, deputado Hudson Leal. (Pausa) 
Também declina da fala. Deputado 

inscrito, Sergio Majeski. (Pausa) 
Também declina da fala. Deputado 

inscrito, Dr. Emílio Mameri. (Pausa) 
Também declina. O último orador 

inscrito, na fase dos Oradores Inscritos, Doutor 
Hércules Silveira. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Presidente, querida deputada Iriny Lopes e 
deputados presentes no plenário, deputado 
José Esmeraldo, deputado Enivaldo dos Anjos e 
deputado Capitão Assumção. 

E eu lamento, realmente, o que está 
virando um hábito da nossa Casa de Leis. Ontem 

o presidente reclamou e deu uma sugestão, 
para que nós pudéssemos mudar o Regimento 
Interno. Por quê? Está virando moda, agora, a 
inversão da pauta ou inversão de alguns artigos 
regimentais já aprovados há muitos anos. A 
gente tem respeito por aquele que quer sair, 
que quer ir embora mais cedo. Acho que isso é 
normal, é democrático. Mas fica muito ruim só 
nós neste plenário nos sustentando, querendo 
falar. Porque aqui é Parlamento, aqui é a Casa 
de falar. Trago aqui as angústias do povo 
brasileiro, do povo do meu estado. Trago aqui a 
falta de saúde pública, de transporte, de 
segurança, de inclusão! Porque é nossa grande 
luta a inclusão. 

Senhores e senhoras que estão nos 
assistindo, eu fiz - desculpa falar na primeira 
pessoa, mas tenho que falar na primeira pessoa 
porque eu fiz - uma representação ao Ministério 
Público Estadual, ao Ministério Público Federal, 
e também uma representação ao Tribunal de 
Contas para que rejeitasse as contas dos 
gestores cujos prédios não tenham 
acessibilidade. Felizmente o nosso presidente já 
está vendo essa causa, especialmente com 
relação aos sinais de Libras. Sempre falo aqui, 
na campanha política tinha sinais de Libras. 
Naqueles momentos, o eleitor que não escuta, o 
deficiente auditivo, sabia o que os candidatos 
estava falando, aquela porção de mentira. Uma 
porção de mentira! Que o estado, que o país e 
que os municípios vão virar um paraíso. Devia 
ter eleição todo ano para que o povo tivesse 
mais esperança de conquistar aquilo que ele 
tem direito e não tem. 

Nós temos que vir aqui para falar, para 
cobrar isso dos nossos governantes. Para falar 
que nós temos que ter faixa tátil. Porque o 
Felipe Rigoni, quando chegou à Câmara dos 
Deputados, à Câmara Federal, o primeiro cego 
que chegou à Câmara Federal, tiveram que fazer 
acessibilidade para ele, colocar faixa tátil, 
alfabeto em braille. Então, nós temos que falar 
isso aqui, lutar. Nós não podemos perder essa 
oportunidade. Sabe por quê? Nós ganhamos 
muito bem! Nós ganhamos muito bem! E três 
horas de sessão? A gente sabe que o deputado 
trabalha muito. Te garanto que tem uma porção 
de deputado aí trabalhando muito. Aliás, o 
político que trabalha mais é o vereador. O 
deputado José Esmeraldo sabe disso, foi 
vereador também. A primeira porta que a 
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necessidade bate é a porta do vereador. Ele é 
vizinho da necessidade. Ele é como a panela que 
sente o calor do fogo. É o vereador. Depois, o 
prefeito, às vezes. Porque tem prefeito que é 
igual à cabeça de bacalhau, você sabe que tem, 
mas você não vê, você não acha. Então, na 
verdade, nós precisamos disso. 

Uma reclamação que quero fazer é a 
seguinte: tenho essa mania, sempre foi assim, 
de chegar primeiro e sair por último. Não só 
aqui não. Fui vereador seis vezes. Fui vereador 
voluntário. Fui vereador em Cachoeiro, o mais 
votado em 1970, e eu era motorista de 
ambulância. Fui o mais votado! Era estudante 
de Direito, militante da Casa do Estudante, e fui 
o mais votado. Não que vereador não tenha que 
ganhar. Quem trabalha tem que ganhar. Mas 
naquele tempo era assim e eu tenho essa honra 
de ter sido vereador sem nenhum salário, 
porque eu queria melhorar a minha cidade. 
Então, sempre tive essa marca de chegar 
primeiro em todos os compromissos que vou. 
Raramente isso acontece. Aconteceu aqui o ano 
retrasado, que cheguei quatro minutos atrasado 
à sessão. Fizeram uma armação e derrubaram a 
sessão. Pra quê? Para eu ficar com falta, para eu 
perder o discurso de que não tenho nenhuma 
falta, que não tive nenhuma falta aquele ano.  

Acontece que eu estava no Palácio 
Anchieta e eu deveria estar aqui. Estava no 
Palácio Anchieta com ex-governador Paulo 
Hartung, que me chamou como presidente da 
Comissão de Saúde para ajudar a assinar um 
convênio de alteração ou melhoria nas diárias 
de UTI neonatal.  

Cheguei quatro minutos atrasado e a 
sessão caiu. O presidente Erick chegou, ficou 
revoltado, convocou a sessão extraordinária. 
Votamos tudo que foi preciso.  

Só que aconteceu uma coisa tão 
diferente nesta Casa que quem já fez isso pode 
falar se fez. Eu pedi para cortar o meu ponto. Eu 
não pedi para abonar o meu ponto, não. Eu pedi 
para cortar o meu ponto, porque é assim que eu 
faço com o meu empregado. Se ele faltar, eu 
corto o ponto dele. Como é que para mim eu 
vou pedir para abonar o meu ponto?  

Isso tem que acabar aqui! Eu não 
consegui até hoje em doze anos: o deputado 
que faltar à sessão tem que trazer o atestado 
médico se estiver doente. Se estiver em missão 
fora da Assembleia, tem que ser designado pela 

Mesa. Aí, sim, ele vai representar o Poder lá 
fora. Isso se justifica, isso não é falta.  

Então, eu pedi para cortar o meu ponto e 
foi cortado. Pode olhar que no ano passado eu 
tenho uma falta e uma falta em que meu ponto 
foi cortado. 

Mas acontece que está virando moda. 
Peço aos meus pares que não concordem com 
isso. O deputado que está ausente, quando é 
anunciado para falar, tem que falar que o 
deputado está ausente. O Torino está se 
aproximando um pouquinho, não respondeu. 
Quer dizer, pode ser sinônimo de que esteja 
ausente. Porque o deputado, para declinar, tem 
que ir ao microfone ali: Declino da minha fala. O 
Regimento fala isso. Como pessoas da lei, nós 
fazemos leis, nós somos os primeiros que têm 
que cumprir a lei. A nossa lei foi nós que fizemos 
aqui. E eu quero fazer esse apelo a todos os 
colegas.  

É igual à ata. Está acontecendo aí, virou 
moda também. De acordo com o deputado 
fulano de tal, requereu que a ata seja aprovada, 
porque já está no site da Assembleia. Não é 
assim que o Regimento Interno determina. Ata 
tem que ser lida e não tem que ser discutida 
também, não. Quando nós chegamos aqui, a ata 
era discutida. Aí, o deputado falava assim: Eu 
vou discutir a ata, mas vou aproveitar... E falava 
dez minutos outra coisa que não tinha nada a 
ver com a ata. Está errado também! À ata pode 
ser proposta a emenda se você não concordar 
como ela foi lida. E você propõe a emenda, a 
emenda vai ser apreciada pelo Plenário, 
discutida e aprovada ou não pelo Plenário. 

Então, vocês vão me desculpar a minha 
franqueza, mas eu não posso fugir aos meus 
princípios. Eu fui assim desde vereador. Seis 
vezes vereador, já disse e repito. Eu fiquei na 
Câmara de Vila Velha por dez anos na Mesa - 
quatro como presidente, quatro como vice-
presidente e dois como 1.º secretário ajudando 
a Mesa e aprendi muito. Não tem escola melhor 
do que as câmaras municipais. Aqui também é 
uma escola. Apesar da minha juventude, eu 
continuo aprendendo, continuo estudando, 
estudando muito e cada vez mais tendo 
disciplina. 
 Quero aproveitar o final da minha fala 
para convidar especialmente os meus pares, 
você que está em casa e você também que está 
aqui no nosso plenário para a nossa audiência 
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pública. Essa audiência é da Frente Parlamentar 
em Defesa do Rio Jucu, em Santa Maria.  

Dá um take aqui, por gentileza, meu 
amigo cinegrafista. No dia 6, às 15h, nós 
estaremos fazendo uma audiência pública para 
discutir as questões dos alagamentos da Grande 
Vitória e do estado também.  

Muito obrigado. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 
Obrigada, deputado Hércules.  

Vamos ouvir agora o orador deputado 
Enivaldo dos Anjos, líder do Governo. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhora presidente, senhores deputados, 
acompanhando os acontecimentos em nível 
federal, nós temos observado que os poderes 
precisam se reformular até para nós termos a 
expectativa de que com essa reformulação o 
Brasil possa encontrar um caminho e um dos 
poderes que mais precisa se reformular, mudar 
a sua direção, é o Poder Legislativo até porque é 
o Poder Legislativo que aprova as leis existentes 
no país.  

Nós observamos que nesses últimos 
anos, nas últimas décadas, o direcionamento 
dado à política brasileira foi no sentido de 
alguns rumos e agora se observa que eles estão 
totalmente errados e eles são responsáveis pela 
crise que assola o país no campo do 
desenvolvimento e da geração de emprego.  
 Se observarmos bem, as nossas leis são 
muito corporativas e são muito protetoras de 
segmentos sociais que, através dos seus 
representantes eleitos no Legislativo, trabalham 
na busca de aprovar proteção para os seus 
segmentos em detrimento do desenvolvimento 
geral do município, do estado e do país.  

Durante muitos anos nós viramos um 
Governo de proteção a esses segmentos, ao 
ponto do poder público ter salários bem mais 
superiores do que a iniciativa privada, e nós 
observamos até que alguns segmentos se 
consideram totalmente prejudicados com 
relação à questão salarial, lutam para ela seja 
cada vez mais aumentada numa clara 
demonstração de protecionismo, até porque no 
setor privado aquela mesma atividade tem 
remuneração inferior e ainda tem carga horária 
mais apertada.  

A prova disso é que essa legislação e esse 
conceito de administração pública levou o 

próprio Ministério Público a intervir nos 
municípios na cobrança, na exigência e até na 
assinatura de TACs, obrigando os municípios a 
fazerem concurso público, o que deu no que 
estamos vendo hoje: a administração municipal, 
estadual e federal abarrotada de servidores 
efetivos, que é o que significa o concurso 
público, impedindo que a população seja 
beneficiada com a arrecadação, que acabou se 
transformando, praticamente toda ela, para 
cobrir a folha de pagamento, para cobrir custeio 
e a finalidade do estado passou a não ter 
significação para a população.  

Basta nós fazermos a conta de que se 
chegou ao cúmulo de estabelecer, fixar índices 
para determinadas áreas. E isso causou o quê? 
Na administração pública chega-se até a 
cinquenta e cinco por cento da arrecadação 
para pessoal, vinte e cinco para educação, 
dezoito para saúde, levando-se em conta que 
esses valores atingem quase noventa e cinco 
por cento. Ainda tem o recurso do Judiciário, do 
Legislativo, do Tribunal de Contas e da 
Defensoria.   

Então para que serve o prefeito, o 
governador e o presidente da República? Como 
simplesmente transferidor de recursos públicos 
para esses segmentos que ainda aspiram, cada 

dia mais, a reivindicações de aumento de 
salário, transformando a finalidade do poder 
público a simplesmente pagamento de folha e 
de custeio e nada de investimento nas áreas 
sociais, no desenvolvimento econômico, na 
infraestrutura e no crescimento do município, 
do estado e do país. 
 Vejo aqui, constantemente, a veemência 
do Capitão Assumção, a quem eu dirijo meus 
cumprimentos pelo exercício do mandato, com 
relação à defesa de aumento de salário na 
Polícia Militar. E a gente se questiona: olha, qual 
é o quadro desejável dos Estados Brasileiros 
com relação a esse segmento? Aumentar mais o 
número de policial? Ficar com o número 
existente e aumentar salário? Onde buscar o 
recurso? Onde achar o recurso para que isso 
possa ser realmente uma realidade? 
 E nós entendemos que mesmo nas 
dificuldades que os servidores públicos alegam, 
e eles têm razão em face da atual situação, mas 
quando você abre um concurso público, e o 
último que abriu na Polícia Militar, mais de vinte 
mil pessoas se inscreveram querendo entrar 
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naquele salário que eles, os que estão, 
consideram que é fraco e realmente é um 
salário modesto.  

Mas o Estado, essa é a pergunta, tem 
que existir só em função dos servidores e do 
custeio? Ou o estado existe com essa carga 
tributária, cada vez que se cria mais impostos, é 
para cobrir despesa de folha, despesa de 
custeio? E isso vai crescer na ação, isso vai gerar 
emprego? 
 Porque quem é que gera emprego? São 
os servidores públicos? É o custo da máquina? 
Não. Quem gera emprego é o investidor. É 
aquele que pega as suas reservas, o seu 
patrimônio, e investe numa empresa, numa 
indústria, na área rural, para fazer produção. É 
isso que dá riqueza para a nação. E nós 
conseguimos, com a nossa incompetência 
legislativa, dos tempos passados e atuais, 
passamos a exercer o nosso mandato só 
querendo aumentar a despesa do Estado. E nós 
ainda não paramos para rediscutir esse modelo, 
que ele é errado, e tanto está errado que gerou 
essa confusão que você acaba tendo que 
submeter o país, que é essa confusão da 
reforma da Previdência.  
 Tenho os meus cálculos de que a culpa 
não é da reforma da Previdência, até porque 
quando se fala em reforma de Previdência, que 
ela dá prejuízo, só se coloca na conta da 
arrecadação as contribuições de patrão e 
empregado, mas nos cálculos o Ministério da 
Economia não coloca a arrecadação de serviços, 
do PIS, do ISS, que também geram arrecadação 
de INSS, que é um valor que daria, junto com a 
arrecadação dos pagamentos de servidores, 
geraria sustentabilidade do modelo.  

Mas o que quebra a Previdência é 
também gestão, é esse modelo de custo 
exagerado no funcionamento da atividade, 
porque o Brasil tem esse sentimento de que 
para o recurso chegar à população, da viagem 
de onde ele sai, que é do poder público, até a 
população, consome-se setenta por cento da 
burocracia e no custo. Essa é a grande verdade.  

Quando você arrecada para a Saúde, 
você arrecada através do CPMF ou através de 
qualquer outro imposto, esse imposto que é 
recolhido, da origem dele que é o cofre público 
até a execução, é consumido setenta por cento 
da burocracia na quantidade de emprego, na 
quantidade de técnicos ou de pessoas que tem 

que manipular, que tem que dar parecer, que 
tem que criar quebra molas para a existência 
daquele poder, daquele recurso chegar à 
população. 

Então, eu acho que nós, do Legislativo, 
senhora presidente e senhores deputados, 
precisamos fazer o debate nesta Casa de 
modernizarmos a atividade pública no Brasil, 
porque esse custo da máquina é que é o 
responsável pela falta de emprego, pela falta de 
desenvolvimento, pela falta de coragem, de 
estímulo ao setor produtivo para ele investir.   

Qual é a motivação que tem hoje uma 
pessoa que tem recurso para abrir uma loja, 
para abrir um supermercado, para abrir uma 
indústria, para abrir uma atividade rural? Não 
tem nenhum estímulo, porque a ele é dada essa 
conta para pagar todo mês, que é o aumento de 
salário de servidores, que é o aumento do custo 
da máquina pública. E nós precisamos inverter. 
Todos os países que conseguiram equilibrar a 
economia tiraram essa burocracia e tiraram o 
peso da máquina. 

É preciso que órgãos, como o Ministério 
Público, parem de pressionar prefeitos a 
fazerem concurso para encher a prefeitura de 
gente, porque isso atrasa o município, isso cria 
dificuldade para que a prefeitura, o município, 
possa fazer investimento nas áreas fins, que é o 
benefício da população. Nós temos que mudar! 
Essas regras são ruins para o atendimento da 
sociedade, para a finalidade específica do 
recurso público, que é o atendimento às bases. 

Então, senhora presidente, eu penso que 
o Brasil precisa se reformar através da 
conceituação de quem exerce o cargo público e, 
principalmente, no Poder Legislativo, com 
relação a não passar mais a proteger só a 
máquina pública, mas objetivar atender à 
população.  

Dar ideia de aumento, dar ideia de 
aumentar salário, de aumentar despesa, é fácil; 
eu quero conhecer as ideias para arrecadar e 
para poder, objetivamente, atender ao anseio 
da população, que são os serviços essenciais, 
principalmente na área social, em que temos 
um país em que essa situação é gravíssima, de 
meia dúzia ter dinheiro e quase noventa e cinco 
por cento da população ser privada de serviço 
de educação, de saúde, de segurança e até de 
desenvolvimento. Porque os pobres do Brasil 
não podem chegar à faculdade, ao colégio, em 
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face de que foi, no passado, também, 
abandonada a grande responsabilidade do 
Estado Brasileiro de dar educação de graça e 
permitir que grupos financeiros assumissem a 
educação privada a custo...  

Uma vaga de Medicina, hoje, nas 
faculdades aqui do Espírito Santo, chega a nove, 
dez mil reais por mês, impossibilitando pessoas 
que queiram acessar esse curso de Medicina e 
transformando esses cursos de Medicina apenas 
para os ricos, aqueles que fazem investimento. E 
é por isso que muitos médicos, quando chegam 
a se formar, não atendem pobre, porque foi 
feito investimento de milhões de reais para que 
ele pudesse se formar e aí ele só pensa na 
Medicina cara, na Medicina de exames, na 
Medicina de tecnologia. E só quem tem acesso a 
essa Medicina é quem tem plano de saúde, 
quem tem capacidade financeira. As pessoas 
que não têm capacidade financeira, que não 
têm plano de saúde, estão relegadas a segundo 
plano, por um erro de todo o investimento de 
recurso público da educação ter sido 
direcionado para outras atividades e não para 
educar os pobres, para educar aqueles que 
fazem, quando são formados, as atividades 
públicas para atenderem as pessoas e não para 
se enriquecerem com a Medicina moderna, com 
a Medicina de alta tecnologia. Essa tem que 
existir também, mas ela não é, nunca, acessada 
pela população carente, pela população pobre 
deste país. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Obrigada, deputado Enivaldo dos Anjos, último 
inscrito na fase de Oradores. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
comunico que a pauta da próxima sessão 
ordinária será a mesma, exceto as matérias 
votadas na sessão de hoje. E mais: discussão 
única nos termos do art. 66, § 6.º da 
Constituição Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 117/19; e discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
172/2019. Convido os senhores deputados e as 
senhoras deputadas para a próxima, que será 
especial, hoje, às 19h, para debater sobre os 
movimentos pela renovação política, conforme 
requerimento do deputado Carlos Von, 
aprovado em Plenário. 

Está encerrada a sessão. 

(Comunicamos que haverá 
sessão ordinária dia 03 de junho 
de 2019, cuja Ordem do Dia é a 
seguinte: discussão única, nos 
termos do art. 66, § 6º, da 
Constituição Estadual, do veto 
total aposto ao Projeto de Lei n.º 
117/2019; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 172/2019; discussão 
especial, em 3.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; discussão especial, em 
1.ª sessão, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 
08/2019; discussão especial, em 
1.ª sessão, dos Projetos de Lei 
n.os 237/2019, 259/2019, 
276/2019, 277/2019, 280/2019, 
285/2019, 287/2019, 289/2019, 
311/2019 e 326/2019; discussão 
especial, em 1.ª sessão, dos 
Projetos de Resolução n.os 
31/2019 e 32/2019) 

 

Encerra-se a sessão às onze horas e 
quarenta e nove minutos. 

 

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

_______________________________________ 
 

DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO SOLENE, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 28 DE MAIO DE 2019. 

 

  ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA E DOIS 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO VANDINHO 
LEITE OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA.  
 

 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Nossos agradecimentos à 
Orquestra de Violinos do Instituto João XXIII. 
Regência da professora Miriam. (Palmas) 
 Começaram as apresentações musicais a 
partir das 19h. Agradecemos a apresentação 
para darmos início a esta sessão solene.  
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 Senhoras e senhores, senhor deputado 
proponente, Vandinho Leite, senhores 
deputados, Dr. Emílio Mameri, Capitão 
Assumção, Danilo Bahiense, é com satisfação 
que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo 
recebe todos para a sessão solene em 
homenagem às lideranças comunitárias. 
 Já está à Mesa de honra o deputado 
proponente, senhor Vandinho Leite. São 
convidados, também, já estão à Mesa, os 
demais deputados: Capitão Assumção, Dr. 
Emílio Mameri, Delegado Danilo Bahiense. 
(Palmas) 
 Convidado a compor a Mesa de honra o 
ex-deputado federal e ex-prefeito de Vila Velha, 
Neucimar Fraga. Também convidado o vereador 
do município de Serra, Stefano Sbardelotti de 
Andrade. 

 
  (Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
  Esta sessão está sendo gravada pela TV 
Assembleia para transmissão posterior. As fotos 
deste evento estarão disponíveis a partir de 
amanhã, 29, no site da Assembleia. 
 Neste momento, o proponente, senhor 
deputado Vandinho Leite, procederá à abertura 
desta sessão solene, conforme é regimental. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Boa noite a todos. Boa noite, deputado 
Capitão Assumção; boa noite, deputado Emílio 
Mameri; boa noite, chamar para a Mesa nosso 
colega, Dr. Rafael Favatto; boa noite, também, 
ao deputado e delegado Danilo Bahiense. 
Agradecer pela presença ao ex-deputado 
federal e ex-prefeito de Vila Velha, que é autor 
da lei que cria o Dia do Líder Comunitário, a lei 
em nível nacional, nosso querido amigo, ex-
deputado Neucimar Fraga; vereador de Serra, 
amigo Stefano. Obrigado pela presença, 
vereador Stefano, e a todos que estão presentes 
aqui, nesta noite, meu muito obrigado, a todos 
os homenageados, familiares, os líderes 
comunitários que têm um trabalho importante, 
imprescindível nas comunidades, trabalho 
voluntário, trabalho visando ao bem comum de 
todos.  
 Gostaria de agradecer a todos vocês pela 
presença, e esta sessão tem como objetivo 
colocar luz nesse trabalho de vocês, mostrar 

para a sociedade capixaba o quanto cada um 
que está aqui é o importante na sua 
comunidade, na região que vocês atuam. Então, 
uma salva de palmas para vocês. Muito 
obrigado e que Deus abençoe a todos. (Palmas) 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão solene e, neste momento, com 
o objetivo de aprovar a leitura da ata da reunião 
anterior, a mesma já se encontra divulgada no 
site da Assembleia Legislativa, de tal forma que 
declaro a ata lida e aprovada.  
 E vou pedir, neste momento, ao nosso 
deputado, Delegado Danilo Bahiense, que 
proceda à leitura... Na verdade, não é uma 
leitura. Ele sempre profere, aqui, um versículo 
da Bíblia. Ele, que já decorou a Bíblia como um 
todo, neste momento vai proferir um versículo 
da Bíblia.  

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere João, 
03:16)  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Informo aos senhores deputados e 
demais presentes que esta sessão é solene, em 
homenagem às lideranças comunitárias, 
conforme requerimento de minha autoria, 
aprovado à unanimidade, inclusive pelos 
deputados aqui presentes.  

 

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

 

  (É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Gostaria de convidar para fazer parte da 
Mesa o nosso querido deputado Torino 
Marques. E convidar também para fazer parte 
da Mesa o nosso presidente da Câmara de 
Vitória, Cleber Felix, o querido Clebinho.  

 
(Tomam assento à Mesa as 
referidas autoridades) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Fará uso da palavra o 
proponente desta sessão solene, senhor 
deputado Vandinho Leite.  
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 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Boa noite, novamente! Presidindo a 
sessão neste momento o nosso querido 
deputado Torino Marques. Junto conosco 
também o deputado e amigo Emílio Mameri; 
deputado combativo, deputado Capitão 

Assumção; deputado também muito 
combativo nesta Casa, deputado Danilo 
Bahiense, deputado e delegado; nosso 
querido amigo deputado Rafael Favatto. 
Obrigado a esses colegas que estão presentes 
aqui hoje. A gente tem uma afinidade muito 
grande. Claro, temos uma relação com todos, 
mas com parte dos parlamentares desta Casa 
eu criei uma afinidade muito grande e parte 
desses com quem criei uma afinidade muito 
grande estão presentes nesta sessão. Muito 
obrigado aos cinco deputados. Vou pedir uma 
salva de palmas a esses cinco deputados que 
estão aqui hoje junto comigo prestigiando as 
lideranças comunitárias. (Palmas) 

Esse gesto é um gesto importante dos 
parlamentares aqui presentes.  
 Eu gostaria de cumprimentar, com 
muito carinho, ele que é ex-deputado federal. 
Acho que poucos sabem disso, mas foi a pessoa 
que me incentivou a entrar na vida pública. Não 
é deputado federal por essas questões que tem 
de legenda no país, aconteceu comigo na 
eleição passada, ainda de uma forma mais 
assombrosa. Eu tive quase noventa mil votos e 
perdi a eleição para deputado federal. 
Infelizmente ele não chegou à Câmara Federal. É 
uma pena! Teve um pastor, hoje, o apóstolo 
João Neto, Neucimar, esteve em meu gabinete e 
ele falou: Vandinho, tem uma coisa que eu acho 
que falta no Espírito Santo, que é a presença do 
Neucimar com mandato. Neucimar vive a vida 
pública com muita dedicação ao longo do tempo 
da sua vida. E, na sessão de hoje, ele tem uma 
importância significativa, porque a lei no 
Congresso Nacional, posteriormente 
sancionada, que cria o Dia do Líder Comunitário, 
é uma lei de autoria do deputado federal 
Neucimar Fraga. Parabéns. É um privilégio tê-lo 
aqui conosco. 
 Deputado Alexandre Xambinho que 
chegou também, uma salva de palmas para o 
deputado de Serra, Alexandre Xambinho, 
parceiro nosso aqui nesta Casa. Fazemos um 
trabalho em conjunto em defesa de Serra e, é 

claro, também nos debates importantes para o 
Espírito Santo. 

Nosso querido Vereador Cleber, 
presidente da Câmara Municipal de Vitória. 
Clebinho quando era ainda presidente da 
comunidade e, ao longo desses anos, eu tive 
algumas parcerias como secretário de estado, 
principalmente nas duas vezes, mas sempre em 
Andorinhas e região trabalhamos em parceria 
com o Cleber, que começou a sua vida na 
política e hoje é presidente da Câmara de 
Vitória, mas começou como líder comunitário 
do bairro Andorinhas.  

E cumprimentar também ele, que é 
vereador de Serra, que também começou como 
líder comunitário inclusive no bairro em que fui 
criado, o bairro Serra Dourada I, e hoje faz um 
belo mandato na Câmara de Vereadores de 
Serra, o nosso querido Stefano Andrade. 
Obrigado, Stefano, pela presença. Mais um 
vereador representando os líderes comunitários 
nesta sessão solene. 

Mas gente, eu não vou fazer fala muito 
demorada, mas têm alguns pontos que são 
importantes, assim, alguns pontos que mais me 
chamam a atenção nos líderes comunitários, 
que gostaria de fazer uma reflexão neste 
momento.  

Quem me acompanha desde o início, eu 
comecei também os primeiros passos para 
entrar na vida pública na Federação das 
Associações de Moradores de Serra. Não 
pensava nem em ser candidato. Claro que como 
empreendedor na área de tecnologia, e 
Neucimar acompanhou isso há mais tempo, 
porque eu tinha a minha atividade profissional 
totalmente desvinculada da vida pública, mas 
esse trabalho na federação, buscando o bem 
comum das pessoas, mesmo tendo meu 
trabalho à parte como engenheiro de sistemas e 
como engenheiro de segurança da informação, 
mas muita coisa ali me chamava atenção desde 
quando comecei os primeiros passos. É verdade, 
os primeiros passos, essa raizinha plantada pelo 
meu pai que está aqui hoje, que foi líder 
comunitário no bairro Serra Dourada I, também 
lá atrás, mas dentro destes aspectos, gostaria de 
citar alguns que vejo nos líderes comunitários.  

Primeiro: dedicação em acolher e ajudar 
o próximo. Percebo muito claramente isso em 
cada um que se dedica pelo bem comum da sua 
comunidade, sem ter nada em troca. A grande 
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maioria dos líderes comunitários se dedica 
apenas de coração à causa, o bem comum do 
seu bairro. Isso não é fácil nos dias de hoje, 
onde cada um quer cuidar apenas da sua vida. 
Mas os líderes comunitários, não, eles pensam 
no bem comum da sociedade.  

Outro ponto que me chama muito a 
atenção nos líderes comunitários é a dedicação. 
Tem líder comunitário que trabalha em outro 
tipo de trabalho na vida secular, se dedica no 
bairro, às vezes chega até a ter pouco tempo 
para a família para ter tempo, quase tempo 
integral, disponível para a sociedade. Então, a 
dedicação dos líderes comunitários também me 
chama muito a atenção ao longo desses anos 
em que estou na vida pública.  

Outro ponto é a coragem dos líderes 
comunitários. Ao longo do tempo os líderes 
comunitários, deputado Torino, se 
empoderaram de tal forma que viraram 
verdadeiros guerreiros em prol das suas 
comunidades. Se tiver que fazer manifestação, 
faz; se tiver que brigar, briga; se tiver que 
cobrar, cobra. E isso ao longo desse tempo, 
também é algo que me chamou muito a 
atenção, a coragem dos líderes comunitários.   

Agora, o que mais me chama a atenção é 
que, mesmo diante de tudo isso, muitas das 
vezes, esses mesmos líderes comunitários, que 
são voluntários, que se dedicam, que têm 
coragem, ainda, por incrível que pareça, não são 
reconhecidos. Esse é um ponto importante 
porque, mesmo fazendo tudo isso e, às vezes, 
com a incompreensão de muitos, os líderes 
comunitários não desistem. Por quê? Porque, 
nos seus ideais, eles estão pensando no bem 
comum de todos. 

O objetivo desta audiência pública é 
exatamente mostrar para os lideres 
comunitários que estão, aqui hoje, em situação 
muito difícil nas suas comunidades, porque, a 
grande maioria dos líderes comunitários que 
estão aqui são da Grande Vitória e acaba caindo 
uma carga muito forte nos ombros dos líderes 
comunitários quando tem falta de ação das 
prefeituras municipais.  

Hoje a gente percebe que as prefeituras 
da Grande Vitória... É claro, é verdade, que tem 
o problema econômico. É verdade, também, 
que tem prefeito precisando de se organizar 
melhor. Mas tem um momento que não é bom 
para quem está no Executivo, é verdade.  

Mas é certo avaliar que, muitas das 
vezes, o resultado dos líderes comunitários só 
não é melhor, não por falta de luta deles, não 
por falta de competência deles, mas porque eles 
são meio ou totalmente autodependentes das 
prefeituras municipais. Mas, mesmo assim, não 
desistem das suas lutas.  

O objetivo, hoje, desta sessão, é dar uma 
luz para cada um de vocês e mostrar o quanto 
cada um é importante, para que cada um aqui 
não desista, porque, ao longo desse tempo, 
desde quando fui da Federação das Associações 
de Moradores de Serra - isso foi de 2002 para 
2003 -, de lá para cá, muitos desanimaram por 
vários dos motivos que acabei de falar. Muitos 
desanimaram. Mas me lembro que desde 
quando eu estava na federação, em 2002 e 
2003, vi o Renato, vi o Rossi, vi o seu Edmar, vi o 
Demar. Esses foram perseverantes e continuam 
até hoje lutando pelas suas comunidades. 
Muitos bons ficaram pelo caminho e quem 
começou mais recente não desista, porque se a 
gente não tiver as pessoas boas, que pensam na 
comunidade, que querem o bem comum de 
todos, que são corajosas, que são aguerridas, se 
vocês desistirem, quem vai perder muito é a 
sociedade como um todo, que, é verdade, 
muitas vezes não compreende e não valoriza o 
trabalho de cada um de vocês, mas esses pontos 
a gente tem que relevar, acreditar que tudo que 
a gente planta aqui, na Serra, primeiro, temos 
que ser gratos a Deus, e Ele está olhando o que 
cada um está fazendo. Segundo, a gente que 
quer o bem comum da sociedade não pode 
olhar para os problemas, tem que olhar para as 
soluções.  

Gostaria de finalizar dizendo o seguinte, 
da parte boa: olhem quantas lutas vocês 
tiveram nas suas comunidades! Olhem quantas 
obras! Olhem quantas vitórias! Olhem quantos 
enfrentamentos que deram resultados 
positivos! É isso que tem que ficar para nossa 
história. A vida aqui e os títulos que temos aqui 
são passageiros. Até esses dias, eu era ex-
deputado e retornei para a Assembleia 
Legislativa. Mas mesmo como ex, que foi um 
período de quatro anos em que fiquei sem 
mandato, se tem uma coisa que sempre 
acreditei dentro do meu coração é o seguinte: o 
legado do trabalho que a gente faz. Podem tem 
certeza de que o legado de cada um aqui é 
muito positivo para a sociedade e nosso 
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objetivo aqui, hoje, é juntos pedir aos 
deputados para dar uma salva de palmas para 
cada um de vocês. (Palmas) 

Muito obrigado pela presença e que 
Deus abençoe todos.  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Agora, para falar em nome 
dos demais deputados presentes, é convidado o 
deputado Dr. Emílio Mameri.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Eu só gostaria de interromper para 
convidar para a Mesa outro colega que tem 
feito um belo mandato aqui nesta Casa: nosso 
amigo deputado e delegado Lorenzo Pazolini. 
(Palmas) 

 
(Toma assento à Mesa o referido 

deputado) 
  
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Boa noite a todos! Parabéns! Não é fácil ser líder 
comunitário. Nós, que acompanhamos o 
trabalho de várias comunidades, sabemos das 
dificuldades.  

O trabalho voluntário tem seus critérios 
muito bem definidos pelo nosso deputado 
Vandinho e eu gostaria de tomar como minhas 
as palavras do nosso querido deputado 
Vandinho Leite, proponente desta sessão.  

Falando em nome dos deputados, para 
não nos alongar nesta sessão, porque nós temos 
que caminhar, para não ficar muito tarde, eu 
queria encerrar agradecendo também aos 
deputados por estar falando em nome deles e 
agradecer principalmente ao Neucimar, ex-
deputado federal, que instituiu o Dia do Líder 
Comunitário, ao nosso deputado Vandinho, 
proponente desta sessão e parabenizar todos 
vocês, porque vale a pena insistir, ter garra, ter 
determinação e ter a consciência tranquila de 
que está se fazendo o melhor para toda a 
população das suas comunidades, das suas 
cidades, do estado e, por que não, do nosso 
querido Brasil. 

Parabéns a todos vocês! (Palmas) 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Fará uso da palavra o 
deputado Torino Marques. 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Boa 
noite! Esse boa noite está meio fraco. Líder 
comunitário é forte com força. Boa noite!  

Queria agradecer muito o convite do 

proponente desta homenagem, Vandinho 
Leite, um deputado de primeira linha, uma 
pessoa do bem, que gosta do ser humano. 

Queria agradecer também a Neucimar 
Fraga, que colocou esse homem no caminho da 
política, como V. Ex.ª acabou de dizer ali. 
Neucimar, muito obrigado! 

Stefano Andrade, também vereador de 
Serra. Stefano, muito obrigado pela presença 
aqui.  

Também o vereador Cleber, de Vitória. 
Valeu, Clebinho.  

Estamos ali com Lorenzo Pazolini, 
deputado desta Casa de Leis, Capitão Assumção, 
Dr. Emílio Mameri, também com o Delegado 

Danilo Bahiense. Estamos ali com o nosso 
amigo Xambinho e também Rafael Favatto. Eu 
falei de todo mundo? Falei.  

Eu quero dizer que eu vim do 
jornalismo do rádio. Primeiramente, eu acho 
que muita gente já deve ter me ouvido no 
rádio ou na televisão. Quem já me viu na 
televisão, por favor, levante a mão. Então, 
muita gente já me viu na televisão. A gente 
sempre colocou os problemas da população 
na televisão e geralmente quem liga para a 
gente é um líder comunitário pedindo uma 
ajuda e o que nós podemos fazer, como 
apresentadores de um telejornal, locutores de 
uma rádio, é mostrar os problemas que vocês 
vivenciam todos os dias no bairro de vocês: 
violência, infraestrutura de má qualidade.  

A pessoa, às vezes, entra para um 
cargo para cuidar daquela cidade e acaba não 
fazendo esse trabalho direito. Então, o que eu 
poderia fazer é mostrar esses problemas. Agora, 
como deputado, meu ciclo de trinta e cinco anos 
de profissão não se encerrou, mas eu completei 
um ciclo de trinta e cinco anos de profissão. Eu 
não sou, eu estou como deputado. Eu sei que a 
minha profissão é radialista e jornalista e, por 
amar muito o povo, como vocês sabem disso, 
sempre briguei pelas causas do povo, eu 
coloquei meu nome à disposição como 
deputado estadual. Hoje estou deputado. 
Agradeço muito à população, independente de 
quem tenha votado em mim ou não.  
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A partir do momento em que você é 
eleito deputado, você passa a ter o carinho e o 
voto de todos os mais de quatro milhões de 
moradores que nós temos nos setenta e oito 
municípios do Espírito Santo. É como se você 
tivesse casado com uma mulher que já tem dois 
filhos e falasse bem assim: Não, a partir de 
agora eu casei com você, mas seus filhos não 
fazem parte. Você não os fez, mas você passa a 
ter responsabilidade sobre essas duas pessoas 
que você vai ter que tomar conta.  

Então, eu quero dizer que o líder 
comunitário é a linha de acesso da população 
que sofre com os órgãos, para chegar à Casa de 
Leis também, não só em TV e rádio.  

Parabéns, Vandinho Leite, proponente 
desta sessão maravilhosa! 

É um prazer imensurável ter vocês aqui 
olhando para a gente e vendo que nós estamos 
trabalhando para o bem comum, o bem de toda 
a população aqui do Espírito Santo. 
 Muito obrigado pela presença! Estamos 
juntos. Valeu? 
 Para não perder o caminho, eu vou fazer 
um lance de rádio como eu faço sempre que 
estou presidindo a sessão aqui na Assembleia. 
Agora, nesta noite de terça-feira, oito e três na 
Assembleia Legislativa. Boa noite!  
 Como eu não sei como está a 
temperatura, a temperatura na capital do 
Espírito Santo está, mais ou menos, vinte e sete 
graus. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Convidado agora a fazer 
uso da palavra o ex-prefeito de Vila Velha e ex-
deputado federal, Neucimar Fraga. 
 
 O SR. NEUCIMAR FRAGA - Senhor 
presidente desta sessão, deputado e 
proponente também desta audiência pública, 
deputado Vandinho Leite, para mim é uma 
honra estar aqui, nesta Casa de Leis, na 
presença de tantas lideranças.  
 Costumo dizer, deputado Pazolini, que 
eu conheço ex-pastor, ex-padre, conheço ex-
cantor, ex-jogador de futebol, ex-presidente, ex-
senador, ex-prefeito, ex-deputado, ex-vereador 
- viu, Assumção? -, só não conheço ex-líder. 
Sabe por quê? Porque quem nasceu para 
liderar, nunca vai perder a liderança. Nunca! 
Você pode ter disputado e perdido uma eleição 

para o Movimento Comunitário, Garrincha, mas 
você nunca vai deixar de ser um líder na sua 
comunidade. Não é verdade? 
 Quando alguém chegar lá na 
comunidade de Serra Dourada ou de Porto 
Canoa, região do nosso amigo Vandinho Leite - 
né, Ceará? -, e perguntar: Quem é a liderança 
aqui da comunidade? Eles vão apontar muitas 
lideranças dentro da comunidade e não só o 
presidente da comunidade.  

Então, ser líder, Torino, é um dom de 
Deus, Bahiense. Quem nasce para liderar, jamais 
vai perder a liderança, Rafael Favatto, nosso 
deputado de Vila Velha, e Xambinho, nosso 
deputado de Serra. Já citei aqui Danilo Bahiense, 
nossos companheiros.  
 Então, liderança é um dom, ninguém vai 
tirar de vocês. Pode tirar o Movimento 
Comunitário, a chapa 1 pode ganhar, a chapa 2 
pode perder, a chapa 3 pode esquentar, a chapa 
5 pode assar, mas você vai continuar sendo líder 
na sua comunidade.  
 E aprendi uma coisa, Ancelmo, nosso ex-
presidente do Conselho Comunitário de Vila 
Velha, quando nós queremos fazer o bem, nós 
sempre vamos encontrar uma forma de ajudar 
alguém. Alguns encontraram a forma de ajudar. 
Alguns são vereadores, outros são deputados 
estaduais, são deputados federais, são 
prefeitos, são senadores, e vocês escolheram a 
forma de ajudar a comunidade. Eu quero ser 
líder da minha comunidade. Eu quero ajudar a 
transformar a realidade da minha rua. Eu quero 
mudar a situação do meu bairro. Eu quero 
ajudar a desenvolver a minha cidade. E a forma 
que vocês encontraram foi a de serem líderes 
comunitários, foi a de serem lideranças de suas 
regiões, sem remuneração.  
 Aliás, tem gente que disputa eleição, 
Enock, às vezes uma eleição tão disputada e, às 
vezes, alguns moradores perguntam: Mas 
quanto é que você ganha para ser presidente? 
Eu não ganho nada. Como não ganha? Mas 
vocês brigam tanto para entrar neste negócio. 
Deve ter ouro aí dentro. Só quem já liderou uma 
comunidade, quem já foi presidente, sabe que o 
ouro passou longe dali. Ali só tem problemas. 
Vocês são despachantes que trabalham de graça 
para a sociedade. 
 Outro dia, estava no grupo de Whatsapp, 
Ana Paula, e estavam discutindo lá sobre a 
questão de líder comunitário: Ah, porque o líder 
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comunitário fulano de tal é comissionado da 
prefeitura. Isso é um absurdo! Falei: Eu acho um 
absurdo mesmo. Eu acho que deveria ser só ele 
não, tinha que ser todos. Assim como o 
Conselho Tutelar é. O Conselho Tutelar é eleito 
para ajudar a cuidar da comunidade, Assumção, 
mas ele é nomeado, na prefeitura, como cargo 
comissionado, por força de lei. Eu acho que todo 
líder comunitário tinha que receber uma 
remuneração do setor público, porque trabalha 
de graça, presta serviços relevantes. 

Assim como o conselheiro tutelar tem 
autonomia, mesmo recebendo da prefeitura... 
Porque ele tem autonomia para denunciar o 
prefeito, para denunciar problema no CRAS, 
para denunciar a violência dentro das escolas. O 
líder comunitário também poderia ser. E eu até, 
Vandinho, se eu chegar à Câmara Federal um 
dia, ainda vou propor uma lei como essa, para o 
líder comunitário no Brasil eleito ter 
renumeração. Sabe por quê? Porque você sai lá 
do bairro Novo Horizonte, paga uma passagem 
para ir a Serra Sede cobrar da prefeitura para vir 
desentupir o esgoto da sua rua. Não é verdade? 
Tem que fazer forró na comunidade, tem que 
fazer festa sábado e domingo para arrecadar um 
dinheirinho para poder manter a comunidade, 
às vezes até um serviço social na comunidade.  

É por isso que, quando eu fui eleito 
deputado federal... E eu não comecei vida 
pública como deputado federal, comecei como 
líder comunitário do meu bairro de Soteco, 
1986. Morava em uma rua que não era 
pavimentada, Rua Alberto de Oliveira. Queria 
ter minha rua pavimentada, queria que meu 
bairro tivesse uma creche, queria que meu 
bairro tivesse uma escola. E, graças a Deus, 
como líder comunitário, nós conseguimos 
muitas coisas: pavimentamos diversas ruas 
como líder comunitário e reivindicamos. Aquela 
briga do líder comunitário com o vereador, 
Cleber, nosso presidente da Câmara, nosso 
vereador da Serra, que era líder: Não, fui eu que 
pedi, fui eu que fiz! Eu colo ofício lá no boteco, 
eu colo ofício lá no orelhão do bairro, mostrando 
que fui eu que pedi! Aquela briga toda! Tudo 
isso vale, porque quando a comunidade é 
transformada, vale a pena.  

O que não consegui realizar como líder 
comunitário, eu consegui depois como vereador 
do meu bairro. O que faltou como vereador, 
Vandinho, eu consegui quando eu fui deputado 

federal. E eu posso dizer que sou um líder 
comunitário realizado, porque eu consegui a 
creche que eu queria para o bairro de Soteco, 
meu bairro; eu consegui a escola de ensino 
fundamental que eu queria para o meu bairro, 
que é a Vila Olímpica, quando fui vereador; e 
quando fui deputado federal levei uma escola 
técnica federal para o meu bairro, que é o Ifes 
de Soteco. O Ifes de Soteco, que é a faculdade 
tecnológica. E quando eu fui prefeito, o que 
faltava fazer no meu bairro, eu fui lá e terminei. 
Pavimentei as ruas que faltavam, tapei os valões 
que tinham no bairro de Soteco todo. E não foi 
só lá, foi em toda Vila Velha, praticamente. 
Foram mais de novecentas ruas drenadas e 
pavimentadas, mais de duas mil casas populares 
construídas e diversos benefícios para a cidade.  
 Então, eu queria dizer uma coisa a você 
que é líder comunitário, que está aqui nesta 
oportunidade: não desista de lutar pela sua 
comunidade, não desista de lutar pela sua rua; 
continue cobrando, continue participando. 
Cobre do vereador, cobre do deputado 
estadual, cobre do deputado federal. 
 Não sei se posso conceder a palavra, mas 
está concedida. 
 
 O SR. WANDERLEY DA SILVA FERREIRA - 
Eu perdi as eleições lá no Mário Cypreste, como 
candidato à presidência. A eleição foi domingo 
passado, mas houve uns problemas lá, 
extrajudiciais. A eleição está sub judice, terá o 
segundo turno. 

Mas V. Ex.ª foi tão feliz como padrinho 
do nosso Vandinho Leite, que quero agradecer, 
de público, o senhor ter trazido esse rapaz para 
a política capixaba. O senhor trouxe uma pessoa 
de qualidade. 

 
O SR. NEUCIMAR FRAGA - Obrigado! 
 
O SR. WANDERLEY DA SILVA FERREIRA - 

A gente vê o homem íntegro honesto, num 
poder deste, representando a gente, como 
espírito-santense que eu sou. E V. Ex.ª, que foi 
para mim, na história do município de Vila 
Velha, um dos maiores prefeitos que aquele 
município teve.  O senhor pegou o município 
praticamente falido e devolveu, restaurou toda 
a finança do município. 

 
O SR. NEUCIMAR FRAGA - Obrigado! 
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O SR. WANDERLEY DA SILVA FERREIRA - 
Espero que V. Ex.ª volte o mais rápido possível, 
porque Vila Velha carece do senhor. 

 
O SR. NEUCIMAR FRAGA - Obrigado! 
 
O SR. WANDERLEY DA SILVA FERREIRA - 

Agora, quando V. Ex.ª deixa a brecha de que 
aquele que foi derrotado também é liderança, o 
senhor mexeu com minha emoção. Eu tive 
cento e cinquenta e cinco votos numa votação 
de quatrocentos votos. Tive mais de um terço e 
meio da população do bairro.  

Claro, teremos uma nova eleição. 
Então, o senhor me colocou agora 

dentro da política, com mais força. 
 
O SR. NEUCIMAR FRAGA - Obrigado! 
 
O SR. WANDERLEY DA SILVA FERREIRA - 

Amanhã ou depois eu posso ser vereador de 
Vitória, mas primeiro eu quero servir a meu 
bairro.  E se eu perder o segundo turno agora, 
vou continuar servindo à comunidade, porque 
sou morador antigo da comunidade, estou ali há 
cinquenta e um anos. Não pareço, tenho cara de 
garoto, mas tenho cinquenta e um. Talvez seja 
mais velho que V. Ex.ª. 

 
O SR. NEUCIMAR FRAGA - Pode ser meu 

irmão. 
 
O SR. WANDERLEY DA SILVA FERREIRA - 

Isso. E a gente vê uma Mesa dessas: doutor 
Danilo Bahiense; Torino Marques; Dr. Emílio 
Mameri; essa jovem promessa da política, 
Lorenzo Pazolini; o rapaz ali, Stefano; mais o 
outro, o Xambinho; o nosso companheiro, 
Rafael Favatto; e Cleber Felix, um rapaz que saiu 
de Andorinha para o cenário brasileiro e hoje é 
nosso presidente da Câmara. E aí, quando o 
senhor falou que aquele que foi derrotado... 

 

O SR. NEUCIMAR FRAGA - Ok! Para 
concluir. 

 

O SR. WANDERLEY DA SILVA FERREIRA - 
... se torna um líder, francamente, o senhor 
acabou comigo ali. Eu tive que pedir a 
oportunidade. 

 

 O SR. NEUCIMAR FRAGA - Parabéns para 
você, campeão! Valeu, meu campeão. 

 Para concluir, senhor presidente, e para 
concluir, meu presidente Vandinho, só queria, 
em nome das lideranças que aqui estão - e aqui 
temos Marcelinho Miranda, lá de Vila Velha; 
tem o Pedrinho; tem o Estevão; a Ana Paula; 
algumas lideranças das cidades; o Anselmo, que 
foi presidente da comunidade -, saudar todas as 
lideranças comunitárias aqui presentes e 
parabenizar o Vandinho por essa iniciativa. 

E a Lei n.º 11.287, para concluir... 
Quando eu cheguei na Câmara Federal, como 
deputado federal, falei: quero criar um dia para 
instituir o Dia Nacional da Liderança 
Comunitária no Brasil. E, graças a Deus, 
apresentei essa lei em 2003 e em 2006 foi 
sancionada pelo presidente Lula. E a Lei n.º 
11.287 instituiu esse dia tão importante para a 
sociedade brasileira. Então, ficam aqui as 
minhas sinceras homenagens a todas as 
lideranças comunitárias presentes aqui nesta 
oportunidade e aos deputados, a esta Casa que 
recebe vocês aqui de braços abertos. 

Viva o dia dos líderes comunitários! 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Encerrando a fase de 
pronunciamentos, é convidado o deputado 
Alexandre Xambinho. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Boa noite a todos! Boa noite a todas! Uma noite 
especial, uma noite em que a gente está aqui 
homenageando realmente aqueles que 
acompanham o dia a dia das nossas 
comunidades e dos moradores dos nossos 
bairros, que sabem exatamente os problemas 
das nossas comunidades. 

Quero iniciar minha fala 
cumprimentando o meu amigo deputado 
estadual Vandinho Leite, que propôs esta 
sessão, deputado estadual da cidade de Serra, 
como eu, e que fazemos um belíssimo trabalho 
em defesa da cidade de Serra e do estado do 
Espírito Santo nesta Casa. 

Cumprimentando o Vandinho; o meu 
amigo Emílio Mameri, deputado estadual; o 
meu amigo Torino Marques; o Danilo Bahiense; 
o deputado Rafael Favatto, que também faz um 
belíssimo trabalho e que me deu a 
oportunidade de fazer essa fala aqui hoje 
também, pediu autorização ao Vandinho; o meu 
amigo deputado Delegado Lorenzo Pazolini; o 
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nosso Capitão Assumção, querido por todos nós 
e que faz um belíssimo trabalho também nesta 
Casa; o ex-prefeito e ex-deputado federal 
Neucimar Fraga, meu amigo; o presidente da 
Câmara de Vitória, Clebinho, ex-líder 
comunitário; o meu amigo também, vereador 
pela cidade de Serra, Stefano Andrade, que 
também é ex-líder comunitário da comunidade 
de Serra Dourada I; e todos vocês, lideranças 
comunitárias, pelo belíssimo trabalho que 
desenvolvem na comunidade de vocês. 

Passei pelo movimento popular e, Thor 
do Império, diga-se de passagem, perdi a eleição 
para presidente da minha comunidade e me 
tornei vereador. Na derrota para presidente da 
comunidade, Neucimar, logo em seguida veio a 
eleição para vereador e me tornei vereador pelo 
município de Serra. E hoje tenho a oportunidade 
de representar a minha cidade e o estado na 
Assembleia Legislativa pelo trabalho que 
desenvolvemos na câmara de vereadores. E é 
muito gratificante ver, aqui, nesta noite, 
grandes amigos, e a gente sabe a luta de cada 
um de vocês. 

Subo aqui, Vandinho, especialmente 
para falar de um amigo especial, que tem oito 
mandatos consecutivos como presidente da 
Comunidade Planalto Serrano, na cidade de 
Serra. Pegou aquela comunidade sem asfalto, 
sem iluminação, sem esgoto, sem escola, sem 
creche, e hoje quem entra no Planalto Serrano 
sabe o que é o Planalto Serrano. Tudo quanto é 
rua, viela, beco daquele bairro tem o nome, tem 
a marca registrada do meu amigo Saulo Brum, 
que está aqui, se faz presente. 
 Parabéns, Saulo. Vou te homenagear. 
Queria poder homenagear outros líderes 
comunitários. O Movimento Popular da Cidade 
de Serra abraçou a minha campanha, amigo 
Daniel Peixeiro, que vejo aqui, entre outros. Não 
vou citar todos, né Robinho, porque tem muitos 
aqui e posso esquecer alguns de vocês. Mas 
todos vocês estão no meu coração e juntos 
estamos fazendo um trabalho diferenciado para 
a cidade de Serra.  
 Que Deus abençoe a vida de cada um de 
vocês, líderes comunitários, porque vocês, sem 
ter custo nenhum, sem receber nada, Neucimar, 
acordam de manhã, de madrugada, com 
morador na porta da sua casa. Dedicam a vida 
de vocês e, às vezes, sacrificam a própria família 
para tentar levar o bem para os moradores das 

suas comunidades. Que Deus abençoe a vida de 
vocês. Boa noite! 

Estou muito feliz de fazer parte dessa 
homenagem hoje, Vandinho. Parabéns, mais 
uma vez, e que Deus nos abençoe e abençoe a 
vida de cada um de vocês.  
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, o senhor 
deputado Vandinho Leite dará início à entrega 
de certificados de homenagem às lideranças 
comunitárias. 
 São considerados líderes comunitários 
aqueles que se oferecem ou são eleitos para 
representar um bairro ou comunidade frente às 
autoridades do Estado. O líder comunitário atua 
como os olhos da população. Além de exercer o 
papel de líder, ele é morador e conhece as 
necessidades e problemas da sua comunidade.  
 Primeira homenagem, uma indicação do 
deputado Torino Marques, para Fernando 
Ignácio Peixoto de Rezende. (Pausa)  
 Foi dada a preferência aos deputados 
presentes, então houve alteração para os oito 
primeiro homenageados.  
 Fernando é presidente pela segunda vez 
da associação dos moradores do bairro Costa 
Bela, em Serra. Já participou de uma ONG com 
fins sociais e educacionais.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Próximo homenageado, por indicação do 

Delegado Danilo Bahiense, Marlon Fred Oliveira 
Matos. (Pausa)  

Marlon é mineiro de Montes Claros, 
comerciante e líder comunitário do bairro Vila 
Nova de Colares, município de Serra, onde 
reside há dezoito anos.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Próximo homenageado, indicação do 

deputado Dr. Emílio Mameri, César Bichara 
Saade Júnior. (Pausa) 

Morador e comerciante na Praia do 
Canto, em Vitória, há vinte e nove anos. 
Participou da fundação da Associação Comercial 
do bairro, em 2005, e foi o seu primeiro 
presidente, cargo que ocupa novamente. 
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(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Próxima homenagem, indicação do 
deputado Alexandre Xambinho, para Saulo 
Ferreira Brum. (Pausa)  

Saulo é presidente da Associação de 
Moradores do bairro Planalto Serrano - Bloco A, 
na Serra, por oito mandatos consecutivos e 
ininterruptos. Atualmente é o primeiro suplente 
de vereador mais votado do município de Serra. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Próxima homenagem, indicação do 
deputado Capitão Assumção, Enock Sampaio 
Torres. (Pausa)  

Atual presidente da Associação 
Comunitária de Jardim Camburi, em Vitória. É 
advogado militante nas áreas cível e trabalhista 
e integrante do Conselho Municipal do PDU, 
Plano Diretor Urbano da Prefeitura de Vitória. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Indicação do deputado Dr. Rafael 
Favatto, Pedro Roberto Pereira dos Santos. 
(Pausa) 

Conhecido como Pedrinho da padaria, é 
microempresário do setor de panificação e 
presidente comunitário do bairro Vista da 
Penha, em Vila Velha. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Indicação, agora, do deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini, Joana Nogueira. (Pausa) 

Joana faz parte do Conselho de 
Segurança da Grande São Pedro, em Vitória. É 
assessora da Frente Parlamentar de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual Infantil da Câmara de 
Vitória, diretora da pasta da Criança e 
Adolescente no Conselho Popular de Vitória e 
coordenadora da Associação Elo da Justiça.  

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Próxima indicação do deputado Hudson 
Leal para João Batista da Silva Rodrigues. 
Deputado Hudson representado pelo assessor, 
Bruno Rocha. (Pausa) 

João Batista é diretor-executivo do 
Movimento Comunitário da Glória, em Vila 
Velha. É coordenador do Elo de Ligação entre 
escolas da comunidade e o Centro Comunitário. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado)   
 

A partir de agora o senhor deputado 
Vandinho Leite passa a entregar as homenagens 
aos seus indicados. 

O primeiro homenageado é Luiz Benício 
Leite. (Pausa)  

Conhecido como Luiz Ceará, é morador 
do bairro Serra Dourada I, na Serra. Foi 
presidente de sua comunidade, quando 
conseguiu a construção de posto de saúde, 
escola e creche, além de conseguir levar para o 
bairro mais de vinte e um cursos 
profissionalizantes. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

O próximo homenageado é Edmar 
Pereira. (Pausa) 

Edmar é morador do bairro Serra 
Dourada II, no município de Serra. É ativo no 
movimento popular desde 1986. Foi 
coordenador de área na região Civit-A, por três 
mandatos consecutivos, e presidente eleito da 
Fames. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Ana Paula Duarte Cardoso. (Pausa)  
Líder comunitária do bairro Alecrim, em 

Vila Velha. Participou ativamente da conquista 
da escola Julierme Dias da Cruz, pavimentação 
de diversas ruas e becos, natal solidário, projeto 
Chute da Esperança e projeto Ritmos Saúde 
Alecrim. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

O próximo homenageado é Peterson 
Morozewsky Bento. (Pausa) 

É morador do bairro Alvorada, em Vila 
Velha, há 38 anos. Foi presidente da 
comunidade em 2001. Por quatro vezes foi vice-
presidente. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
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O próximo homenageado é Carlos José 
Costa, o Garrincha. (Pausa)  

Carlos assumiu a presidência da 
comunidade de Boa Vista II, em Vila Velha, em 
2012, tendo como trabalhos importantes a 
reforma da praça principal, capela mortuária, 
estrutura de iluminação da praça e calçada 
cidadã. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
O próximo homenageado é Emanuel 

Estevão dos Santos Souza. (Pausa) 
Líder comunitário do bairro Boa Vista I, 

em Vila Velha, desde 10 de abril de 2017, 
quando ajudou a melhorar a aparência do 
bairro, além de ter realizado diversos eventos 
comunitários. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

 A próxima homenagem é para Josué 
Birindiba Gomes. (Pausa) 

Morador do bairro André Carloni, na 
Serra. Josué Cadeirante - como gosta de ser 
chamado - é servidor público do município e 
diretor-presidente da associação de moradores. 
É suplente de vereador pelo PSDB da Serra.  

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Próximo homenageado, Nilton Rossi. 
(Pausa) 

Nilton é morador do bairro de Fátima, na 
Serra, há vinte e seis anos. Conseguiu a reforma 
do centro de vivência e a pracinha, além da 
construção do campo de bocha e da unidade de 
saúde. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado)  
 

 Próxima homenagem, Maria Raquel 
Lopes.  (Pausa) 
 Presidente da comunidade do bairro São 
Benedito e membro atuante do conselho local 
de saúde e do Núcleo de Proteção e Defesa Civil 
do município de Vitória. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado)  

 Próximo homenageado, Jair Teixeira 
Filho. (Pausa) 
 Jair é presidente da Associação de 
Moradores e Amigos do bairro de Jardim 
Camburi, em Vitória. Ele é o delegado do Plano 
Diretor Urbano do município. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado)  
 

 Próximo homenageado, Manoel Miranda 
Neto. (Pausa) 
 Manoel é presidente da Associação de 
Moradores do bairro Novo Horizonte, na Serra, 
estando no seu primeiro mandato. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado)  
 

 Próximo homenageado, Rafael Salvador 
Gracindo da Silva. (Pausa) 
 Conhecido como Rafael Estrela do Mar, é 
morador do bairro José de Anchieta, na Serra, 
há trinta e um anos. Foi presidente da 
Associação de Moradores e conquistou para a 
comunidade quadra poliesportiva, centro de 
vivência e capela mortuária.  

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado)  
 

 Próxima homenagem para Edson 
Caetano de Andrade. (Pausa) 
 Morador do bairro Nova Zelândia, na 
Serra, há vinte anos, está há dois meses 
exercendo o mandato de presidente da 
associação de moradores. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Próxima homenagem para Carlos Romeu 
de Melo. (Pausa) 
 Morador do bairro Manoel Plaza na 
Serra, é líder comunitário atuante nos 
movimentos sociais. Em seu mandato, foi 
responsável por trazer o curso OportunidadES, 
mais policiamento, melhoria na iluminação 
pública e serviço de poda de árvores.  

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Próximo homenageado, Jovercy Messias 

Gomes. (Pausa) 
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Jovercy, conhecido como senhor Neném, é 
morador do bairro Nova Carapina II, há trinta 
anos. Foi líder comunitário no período de 2004 a 
2012. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Próxima homenageada, Maria Terezinha 
Sotério da Silva. (Pausa) 
 Maria Terezinha é atuante nos 
movimentos comunitários do bairro Barro Branco, 
na Serra. Foi também presidente da associação de 
moradores do bairro Mestre Álvaro. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Próximo homenageado, Getúlio Albino 
Azeredo. (Pausa) 
 Getúlio é presidente do bairro André 
Carloni. É morador da Serra há trinta e cinco anos, 
sendo atuante nos movimentos sociais e 
comunitários. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Próximo homenageado, Carlos Roberto 
Ramos da Silva. (Pausa) 

Conhecido como Ligeirinho, Carlos Roberto 
é morador do bairro Mata da Serra, no município 
da Serra. Atuou como liderança comunitária em 
três mandatos. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Próximo homenageado, Daniel Santos da 
Cruz. (Pausa) 

Conhecido como Daniel Peixeiro, é 
morador de Nova Carapina I, na Serra, há trinta e 
nove anos, e atualmente atua como presidente do 
bairro. É titular do Conselho Municipal de Saúde 
da Serra e coordenador das comissões do mesmo 
conselho. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Próximo homenageado, João Luiz do Amor 
Divino. (Pausa) 

João Luiz é morador de Solar do Porto, no 
município de Serra. Ele luta por melhorias no 
bairro, atuando como presidente comunitário. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

Próximo homenageado, Jucenil de Jesus. 
(Pausa)  

Jucenil é morador do bairro Parque 
Residencial Tubarão, na Serra, há vinte e sete 
anos. É o presidente da Associação de Moradores, 
estando no segundo mandato. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Próxima homenagem, Geralda da Silva 
Nascimento. (Pausa) 

Geralda foi líder comunitário da região de 
São Marcos, na Serra, de 1996 a 2008. Trabalhou 
junto à comunidade sanando pendências da 
sociedade, sendo a responsável pela união das 
igrejas e comunidade. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado)  
 

Próxima homenagem, Renato dos Santos 
Lucindo. (Pausa) 

Renato foi presidente da Associação dos 
Moradores de Planalto Serrano, Bloco B, na Serra, 
no período de 1993 a 2009. É morador do bairro 
há vinte e nove anos. 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Próxima homenagem, Claudionor Bispo 
Monteiro. (Pausa) 

É o atual presidente da Associação de 
Moradores do Bairro Cidade Pomar, na Serra, 
eleito para o mandato de 2017 a 2021. 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
A homenagem, agora, é para Ilmar 

Cardoso de Sá. (Pausa) 
Ilmar é presidente da Associação de 

Moradores do Bairro Serra Dourada III, na Serra. 
 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Próximo homenageado, Demar Teles. 

(Pausa) 
Demar foi presidente da Associação de 

Moradores do Bairro Cidade Pomar, na Serra, por 
dezoito anos. 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Próxima homenagem, Adevaldo Bispo de 
Souza. (Pausa) 
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Adevaldo foi presidente do bairro Serra 
Dourada II, na Serra, por cinco mandatos. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Próximo homenageado, Antônio Juvenil de 
Muniz de Sousa. (Pausa) 

Conhecido como Antônio do Queijo, é 
morador de Planalto Serrano, Bloco C, na Serra, há 
vinte e quatro anos. Foi vice-presidente e, desde 
2017, é o atual presidente do bairro. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Próximo homenageado, Valdiney Gonsaga 
Santos. (Pausa) 

Valdiney é morador do bairro Jardim 
Carapina, na Serra, há trinta anos. Foi presidente 
do bairro de 1993 a 1995. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Próxima homenagem, João Batista 
Santiago. (Pausa) 

João é morador do bairro Santa Rita de 
Cássia, na Serra, há quatorze anos. Foi presidente 
da comunidade em 2012, quando concluiu o 
asfalto, o campo de futebol com alambrado e uma 
creche, em concordância com o bairro Serra 
Dourada II. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Próxima homenagem, Robson José 
Marques Leal. (Pausa) 

Robson é morador do bairro Santo 
Antônio, em Vitória, há quarenta e sete anos. Foi 
eleito pela primeira vez como líder comunitário 
em março deste ano. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Próximo homenageado, Marcos Paulo dos 
Santos. (Pausa) 

Marcos é morador do bairro Magistrado, 
na Serra, há dois anos. Iniciou como presidente da 
comunidade em 2018. 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Próximo homenageado, Carlos José de 
Oliveira Filho. (Pausa) 

Carlos foi presidente do bairro Jardim 
Guanabara, na Serra, de 2007 a 2017. Morador há 

vinte e três anos da comunidade, conquistou mais 
ônibus para o bairro, redutor de velocidade, 
drenagem e pavimentação de rua. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Próximo homenageado, José Luiz dos 
Anjos. (Pausa) 

José Luiz é membro do Conselho do Plano 
Diretor Urbano e do Conselho Popular de Vitória. 
É o atual presidente do Movimento Comunitário 
do Bairro Estrelinha. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

 Caso algum homenageado não tenha se 
identificado no início da sessão e ainda não tenha 
sido chamado, por favor, levante o braço que o 
Cerimonial irá até aí. (Pausa) 

Portanto, encerrada a entrega do 
certificado de homenagem às lideranças 
comunitárias. 

Neste momento, teremos o encerramento 
da sessão pelo senhor deputado proponente, 
Vandinho Leite. 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Eu, neste momento, gostaria de, mais uma 
vez, agradecer a cada um pela presença. Noite 
aqui emocionante ao lado dos meus colegas 
deputados que se fizeram presente tivemos a 
honra de homenageá-los. Foi realmente incrível. 
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. 
Essa história que cada um plantou com certeza vai 
deixar um legado importante em cada uma das 
comunidades aqui representadas. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão. Antes, porém, convoco os 
senhores deputados e deputadas para a próxima, 
que será ordinária, amanhã, dia 29, às 9h. Está 
encerrada a sessão, boa noite e que Deus abençoe 
a todos. 

 

(Comunicamos que o Expediente 
da próxima sessão ordinária será o 
que ocorrer e que a Ordem do Dia 
foi anunciada na quadragésima 
terceira sessão ordinária, realizada 
dia 28 de maio de 2019) 

 

Encerra-se a sessão às vinte horas e 
cinquenta e nove minutos. 

 

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