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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.352 

 
Concede Comenda do Mérito Agrícola a JORGE 

LUIZ NICCHIO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Jorge Luiz Nicchio. 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 

de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.353 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de Oliveira a 

VICTOR FERNANDO DA SILVA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve:  

 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Victor Fernando da Silva. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.354 

 
Concede Medalha Luiz Carlos de Oliveira a 

ELPÍDIO HEMERLY FIÓRIO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 5.287, de 20.12.2017, 
resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Luiz Carlos de 
Oliveira, a Elpídio Hemerly Fiório. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 04 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1690 
 

Dispõe sobre solicitação, 
protocolização e tramitação 
eletrônica de Abonos de servidores 
da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo – Ales, por 
meio do ALES DIGITAL, e dá outras 
providências. 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e regimentais, 
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 Considerando o disposto contido na Lei 
Federal nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, 
sobre a informatização do processo judicial e a 
revogação da Lei Federal nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 pela Lei Federal nº 13.105 de 16 
de março de 2015 que instituiu um novo Código de 
Processo Civil; 

 
 Considerando o disposto na Medida 
Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, 
que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileiras – ICP – Brasil, para garantir a 
autenticidade, a integridade e a validade 
jurídica de documentos eletrônicos; 
 
 Considerando A Lei Federal nº 13.105, de 
16 de março de 2015 – Código de Processo Civil, 
que prevê expressamente a possibilidade da 
instituição de processo eletrônico, bem como a 
prática de atos processuais de forma eletrônica; 
 
 Considerando a Lei Federal nº 13.726, de 
08 de outubro de 2018, que racionaliza atos e 
procedimentos administrativos dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios e institui o Selo de Desburocratização 
e Simplificação; 
 
 Considerando o disposto no art. 23 do 
Ato da Mesa Diretora nº 540, de 31 de maio de 
2018, que dispõe que o processo eletrônico 
poderá também ser adotado para o exercício da 
função administrativa, conforme a conveniência 
e oportunidade da Administração, a partir da 
seleção de uma ou mais classe e natureza de 
processo, que tramitarão exclusivamente em 
meio eletrônico, mediante a regulamentação 
por ato do Presidente da Ales; 
 
 Considerando o Ato da Mesa Diretora nº 
1.850, de 16 de janeiro de 2019, que dispõe 
sobre a virtualização de processos relacionados 
ao quadro de pessoal da Ales, por meio do ALES 
DIGITAL, e dá outras providências, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º A partir do dia 08 de julho de 2019, os 
abonos de servidores da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo – Ales serão 
solicitados, protocolados e tramitados 
eletronicamente por meio do ALES DIGITAL, na 

forma do Ato da Mesa Diretora nº 1850, de 16 
de janeiro de 2019. 
 
Parágrafo único. O disposto neste Ato aplica-se 
aos abonos referidos nos artigos 30 e 32 da Lei 
Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 
conforme abaixo descrito: 
I – Abono para tratar de assuntos de interesses 
pessoal; 
II – Abono para apresentação obrigatória em 
órgão militar; 
III – Abono para doação de sangue; 
 

IV – Abono por motivo de casamento; 
 

V – Abono por motivo de falecimento do 
cônjuge, companheiro, pais, filhos, irmãos; 
 

VI – Abono para realização de provas ou exames 
finais, quando estudante matriculado em 
estabelecimento de ensino oficial ou 
reconhecido; 
VII – Abono para participação de júri e outros 
serviços obrigatórios por lei; 
VIII – Abono para prestação de concurso 
público. 
 

Art. 2º Na solicitação do Abono, por meio do 
ALES DIGITAL, o servidor declarará 
obrigatoriamente que: 
 

I – deu ciência antecipada do requerimento de 
Abono à chefia imediata, em conformidade com 
o disposto do art. 32, § 2º, da Lei Complementar 
nº 46, de 1994, salvo motivo relevante 
devidamente comprovado; 
 

II – acompanhará o processo eletrônico do 
requerimento pelo ALES DIGITAL, inclusive no 
caso de indeferimento; 
 

III – em caso de indeferimento do requerimento 
de Abono, tomará ciência pelo e-mail 
informado; 
 
IV – tem conhecimento de que os originais de 
toda a documentação anexada ao requerimento 
ou comunicação de Abono, de que tratam os 
dos incisos I a VIII, do parágrafo único do artigo 
1º deste Ato, quando exigido por lei, são de sua 
responsabilidade e que deverão ser mantidas 
sob sua guarda, podendo ser solicitadas pela 
Secretaria de Gestão de Pessoas e por suas 
Coordenações, a qualquer momento, para 
confirmação de sua veracidade; 
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V – as declarações prestadas são verdadeiras e 
de sua inteira responsabilidade, estando ciente 
de que responderá na forma da lei em caso de 
falsidade. 
 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1691 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, VANDER BORGES DOS 
SANTOS, do cargo em comissão de Supervisor-
Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SGGRP, do gabinete do 
Deputado Fabrício Gandini, a partir de 
08/07/2019. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1692 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANA CAROLINA DE SOUZA 
GIURIATO, do cargo em comissão de 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, do gabinete do 
Deputado Fabrício Gandini, a partir de 
08/07/2019. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de julho de 2019. 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1693 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LORENA MEIRELES GIORDINA, 
do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Dary Pagung, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 192403/2019. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1694 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, NEIDE FRAGA FONSECA, do 
cargo em comissão de Coordenador Especial de 
Relações Institucionais, código CERI, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1695 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JOÃO BATISTA BARBOZA, do 
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cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
do gabinete do Deputado Enivaldo dos Anjos, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 192410/2019. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1696 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JOSEANE DE SOUZA ALMEIDA, 
do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Enivaldo dos 
Anjos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 192411/2019. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 1697 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JOSEANE DE SOUZA ALMEIDA, no 
cargo em comissão de Coordenador Especial de 
Relações Institucionais, código CERI, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 1698 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, VANDER BORGES DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de 
SubCoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP, no gabinete do 
Deputado Fabrício Gandini. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1699 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, DEYVID ALBERTO HEHR, para exercer 
o cargo em comissão de Supervisor-Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
SGGRP, no gabinete do Deputado Fabrício 
Gandini. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1700 

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

CONCEDER 10% (dez por cento), a partir 
de 11/06/2019 (Data da protocolização da 
Averbação), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus DORIMAR 
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MANDATTO, matrícula nº 209807, Diretor de 
Tecnologia da Informação - DTI. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 1701 

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

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 08/06/2019, de acordo com art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, de ADICIONAL 
DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus FRANCES 
MAYKON DE OLIVEIRA, matrícula nº 205374, 
Assessor Júnior da Secretaria. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de julho de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 
051/2019 REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 044/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
Nº019/2018 

 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1998, torna 
publica a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 051/2019, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: ZELLAR EIRELI – ME 
 
CNPJ: 19.739.122/0001-22 
 
OBJETO: Fornecimento, instalação, retirada e 
remanejamento de divisórias. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: 
Pregão Eletrônico. 

VALOR: R$ 36.157,70 (trinta e seis mil, cento e 
cinquenta e sete reais e setenta centavos). 
 
PROCESSO: 192348 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
05 de julho de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 
A Subdireção Geral da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, em atendimento ao 
disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, torna 
público que a Mesa Diretora ratificou a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente à 
contratação da Tribuna Publicidade Ltda (CNPJ 
nº 12.042.826/0002-83), para contratação de 95 
(noventa e cinco) assinaturas do jornal A 
Tribuna para a Ales, nas modalidades impressa 
(segunda a domingo e segunda a sexta), digital e 
digital+impressa, para o período de doze meses, 
com base no artigo 25, inciso I, da citada Lei e 
parecer da Procuradoria constante no Processo 
nº 191624/2019. 
 
Valor total: R$ 59.957,60 (cinquenta e nove mil 
novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta 
centavos). 
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
ERRATA 

 
Pregão Eletrônico 

Registro de Preços n° 023/2019 
Processo nº 191677/2019 

 
No Aviso de Licitação, publicado em 
05/07/2019, referente à aquisição de gêneros 
alimentícios – biscoito e achocolatado; 

 
onde se lê: 
 
Recebimento das Propostas até: 
17/07/2019, às 09h00. 
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Abertura das Propostas:  
17/07/2019, às 09h00. 
 
Início da Sessão de Disputa: 
17/07/2019, às 11h00. 
 
leia-se: 

 
Recebimento das Propostas até: 
22/07/2019, às 09h00. 
 

Abertura das Propostas:  
22/07/2019, às 09h00. 
 

Início da Sessão de Disputa: 
22/07/2019, às 11h00. 
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEGUNDA-FEIRA - 08 07.19 • 
 

HORA      PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 

DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vamos falar sobre: Desmama racional melhora bem 
estar animal. Os bezerros de corte, com cerca de oito meses de idade, são 
separados da vaca apenas por um corredor, em pastos diferentes, onde a 
mãe e o filho mantêm contato visual, auditivo e olfativo. Essa forma de 
desmama, chamada de racional, diminui o estresse causado pela separação 
e melhora o bem-estar. Existem diversos métodos de desmama. No 
tradicional, o bezerro é apartado da mãe e levado a locais distantes, para 
que não haja nenhum tipo de contato. Para minimizar o estresse, é comum 
o pecuarista colocar algumas vacas (que não são suas mães) junto aos 
bezerros para servirem de "madrinhas". No entanto, os problemas 
causados pela separação continuam. Assista também outras noticias 

01h15 
CONEXÃO CIÊNCIA  O Conexão Ciência debate os avanços da tecnologia para o zoneamento 

agrícola de risco climático. O entrevistado é o pesquisador da Embrapa Ary 
Fortes 

01h45 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Comissão do Meio Ambiente 

03h35 AP DA COMISSÃO DE 
SEGURANÇA EM VILA VELHA 

Segurança Pública: Direitos e Prioridades 

06h40 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Defesa do Consumidor 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vai apresentar a BRS Anahí, cultivar de gergelim da 
Embrapa com o hábito de crescimento não ramificado, que facilita a 
mecanização da colheita, permite o adensamento das plantas e garante 
uma maior produtividade. A BRS Anahí é indicada para cultivo nas regiões 
Centro-Oeste e Nordeste e para os estados do Amapá, Roraima e 
Tocantins. A cultivar vem despertando a atenção de produtores de 
Canarana, MT, maior produtor nacional de gergelim. E também hoje na 
agência Embrapa  de noticias você confere  as ultimas novidades da 
pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e parceiros 

07h35 PARLAMENTO BRASIL Câmara Municipal de Camaçari discute projeto de lei que proíbe o 
município de contratar condenados por pedofilia, estupro ou feminicídio. 
Audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado discute a 
violência contra a população LGBTI.E a Comissão de Educação da Câmara 
debate a influência dos jogos de vídeo game violentos em crianças 

08h00 A GRANDE REPORTAGEM Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos abordar a 
violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou sofreram e a 



Vitória-ES, segunda-feira, 08 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 7 

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

08h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Cultura 

10h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Turismo 

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

12h30 MP COM VOCÊ O programa MP com Você recebe o promotor de justiça Cezar Augusto 
Ramaldes da Cunha Santos. Ele responde pelo GETEP - o Grupo Especial de 
Trabalho em Execução Penal do MPES. 

13h00 DEDO DE PROSA O livro “Cartas Fantasmas”, de Adilson Vilaça, usa fatos históricos para 
ambientar um romance, a revolta camponesa em Ecoporanga em 1959. A 
obra é a continuação da narrativa histórica Cotaxé, publicada pela primeira 
vez em 1997. Vilaça possui mais de 40 títulos, entre romances, contos e 
pesquisas. 

13h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Finanças 

14h30  PANORAMA Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

14h45 MOSAICO ENTREVISTA Entrevista com as principais personalidades da cultura e arte capixaba 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

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

18h30 DEDO DE PROSA O livro “Cartas Fantasmas”, de Adilson Vilaça, usa fatos históricos para 
ambientar um romance, a revolta camponesa em Ecoporanga em 1959. A 
obra é a continuação da narrativa histórica Cotaxé, publicada pela primeira 
vez em 1997. Vilaça possui mais de 40 títulos, entre romances, contos e 
pesquisas. 

19h00 SESSÃO SOLENE (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

22h00 PANORAMA  Telejornal com as principais notícias do legislativo capixaba 

22h15 SOM DA TERRA O livro “Cartas Fantasmas”, de Adilson Vilaça, usa fatos históricos para 
ambientar um romance, a revolta camponesa em Ecoporanga em 1959. A 
obra é a continuação da narrativa histórica Cotaxé, publicada pela primeira 
vez em 1997. Vilaça possui mais de 40 títulos, entre romances, contos e 
pesquisas. 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 

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

 

QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 1.º DE JULHO DE 
2019. 

 
(De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, à hora regimental, para 
ensejar o início da sessão, registram 
presença os senhores deputados  
Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Coronel Alexandre Quintino, 
Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, 
Delegado Lorenzo Pazolini, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto,  Engenheiro José Esmeraldo, 
Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 
Euclério Sampaio, Hudson Leal, Marcelo 
Santos, Pr. Marcos Mansur, Raquel 
Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Theodorico Ferraço, Torino 
Marques e Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Boa tarde a todos! Há quorum para a 
abertura da sessão, de acordo com o painel 
eletrônico.  

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta.  

Convido o deputado doutor Danilo 
Bahiense, esta semana já sem barba, para 
proferir um versículo da Bíblia. (Pausa) 

 
(O senhor deputado Delegado 

Danilo Bahiense profere Salmos 133: 01) 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Luciano Machado) 

 
(Assume a 1.ª secretaria o 
senhor deputado Luciano 
Machado e a 2.ª secretaria o 
senhor deputado Dr. Emílio 
Mameri) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Convido o  deputado Dr. Emílio Mameri 

para proceder a leitura da ata da sessão 
anterior. (Pausa) 

 
(O senhor 2.º secretário procede 
à leitura da ata da vigésima 
primeira sessão solene, realizada 
em 28 de junho de 2019) 

  

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Como esta ata está 
disponível para todos os deputados, queria 
considerar esta ata como lida. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Ata aprovada conforme já 
disponibilizada.  

Convido o Deputado Luciano Machado a 
proceder à leitura do Expediente. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 
MACHADO - PV) – Primeira parte do Expediente 
para simples despacho.   
 

 1.Ofício n.º 319/2019, da deputada 
Raquel Lessa, justificando ausência à Sessão 
Ordinária do dia 19 de junho de 2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
OJAP/77008-095713474526062019-
assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Justificada a ausência. À Secretaria. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
2. Ofício n.º 032/2019, do deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, comunicando a 
instalação da Frente Parlamentar para 
discussão da Proposta de Criação de Estatal 
para Gestão de Hospitais Públicos, quando 
foram eleitos para presidente, o deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini e para secretário 
executivo, o deputado Vandinho Leite. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
OIC/77059-150419922026062019-assinado.pdf  
 
  (Registra presença o senhor 
deputado Carlos Von) 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OJAP/77008-095713474526062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OJAP/77008-095713474526062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OJAP/77008-095713474526062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OIC/77059-150419922026062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OIC/77059-150419922026062019-assinado.pdf
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Ciente. Publique-se. À Secretaria para 
registrar comunicado e arquivar o processo. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
3. Ofício n.º 013/2019, da deputada 

Janete de Sá, informando a substituição do 
orador que fará uso da tribuna no dia 1.º de 
Julho de 2019, para falar sobre “Receita de 
Royalties e Participação Especial”, Sr. Luís 
Cláudio Nogueira de Souza, Auditor Fiscal da 
Secretaria da Fazenda do Estado, conforme 
elenca o Requerimento 190/2019, pelo Sr. 
Bruno Aguilar, também Auditor Fiscal da 
Secretaria da Fazenda do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
OOG/77159-102936069128062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Defiro. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
4. Proposta de Emenda Constitucional 

n.º 018/2019, do deputado Dr. Rafael Favatto e 
outros, que acrescenta parágrafos ao art. 151 
da Constituição Estadual, dispondo sobre 
tramitação dos projetos orçamentários na 
Comissão Permanente específica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PEC/76736-
165431328118062019(10522)(10517)-
assinado(10516)(10520)(10515)(10514)(10519)(
10521)(10518).pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
5. Projeto de Lei Complementar n.º 

029/2019, do deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que inclui artigos no Capítulo II - da 
Gestão e Estrutura Administrativa e alteram 
dispositivos do artigo 1.º da Lei Complementar 
n.º 914, de 18 de junho de 2019, que cria o 

Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo – 
FUNSES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PLC/77116-150026818127062019-assinado.pdf  
                       

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Devolva-se a o autor. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
6. Projeto de Lei Complementar n.º 

030/2019, do deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que altera dispositivos dos artigos 2.º, 
4.º e 5.º da Lei Complementar n.º 914, de 18 de 
junho de 2019, que cria o Fundo Soberano do 
Estado do Espírito Santo – FUNSES e dá outras 
providências.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PLC/77117-150436709327062019-assinado.pdf   
  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Devolva-se a o autor. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
7. Projeto de Lei Complementar n.º 

031/2019, do deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que altera e suprimem dispositivos da 
Lei Complementar n.º 914, de 18 de junho de 
2019, que cria o Fundo Soberano do Estado do 
Espírito Santo – FUNSES e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PLC/77118-151438288827062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Devolva-se a o autor. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   
 
8. Projeto de Lei Complementar n.º 

032/2019, do deputado Dr. Rafael Favatto, que 
acrescenta parágrafos ao artigo 10, no Capítulo 
VI, Disposições Finais, da Lei Complementar n.º 
914/2019, de 18 de junho de 2019, cria o Fundo 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OOG/77159-102936069128062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/OOG/77159-102936069128062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/76736-165431328118062019(10522)(10517)-assinado(10516)(10520)(10515)(10514)(10519)(10521)(10518).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/76736-165431328118062019(10522)(10517)-assinado(10516)(10520)(10515)(10514)(10519)(10521)(10518).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/76736-165431328118062019(10522)(10517)-assinado(10516)(10520)(10515)(10514)(10519)(10521)(10518).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/76736-165431328118062019(10522)(10517)-assinado(10516)(10520)(10515)(10514)(10519)(10521)(10518).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PEC/76736-165431328118062019(10522)(10517)-assinado(10516)(10520)(10515)(10514)(10519)(10521)(10518).pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PLC/77116-150026818127062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PLC/77116-150026818127062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PLC/77117-150436709327062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PLC/77117-150436709327062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PLC/77118-151438288827062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PLC/77118-151438288827062019-assinado.pdf
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Soberano do Estado do Espírito Santo – 
FUNSES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PLC/77181-150804419028062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Devolva-se a o autor. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
9. Projeto de Lei n.º 502/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
institui a “Semana Estadual de Incentivo à 
Adoção de Crianças e Adolescentes” e dá 
outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/76971-154629734125062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
10. Projeto de Lei n.º 503/2019, dos 

deputados Alexandre Xambinho e Freitas, que 
inclui trecho de estrada municipal no Plano 
Rodoviário Estadual, trecho entre Pinheiros a 
Pedro Canário/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/76973-155253047525062019-
assinado(10528).PDF 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
11. Projeto de Lei n.º 505/2019, do 

deputado Enivaldo dos Anjos, que acrescenta 
item ao Anexo Único da Lei n.º 10.976, de 14 
de janeiro de 2019, declarando de utilidade 
pública a Associação Beneficente Santa Tereza 
– ABST, localizada no município de Nova 
Venécia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/76984-170002869025062019-assinado.pdf  
  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê : 
 
12. Projeto de Lei n.º 506/2019, do 

deputado Doutor Hércules, que estabelece 
normas gerais sobre transporte de carga de 
blocos de rochas ou outros materiais pesados, 
e dispõe penalidades. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/76853-140406855024062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Devolva-se a o autor. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
13. Projeto de Lei n.º 507/2019, do 

deputado Marcos Garcia, que assegura aos 
trabalhadores e trabalhadoras assalariados, 
portadores de deficiência visual, o direito de 
receber os contracheques e comprovantes de 
rendimentos no sistema Braille. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/76985-172324122225062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Devolva-se a o autor. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
14. Projeto de Lei n.º 508/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
a criação do Banco Estadual de Cadeiras de 
Rodas, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/77067-161133181026062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Devolva-se a o autor. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PLC/77181-150804419028062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PLC/77181-150804419028062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/76971-154629734125062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/76971-154629734125062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/76973-155253047525062019-assinado(10528).PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/76973-155253047525062019-assinado(10528).PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/76973-155253047525062019-assinado(10528).PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/76984-170002869025062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/76984-170002869025062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/76853-140406855024062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/76853-140406855024062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/76985-172324122225062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/76985-172324122225062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77067-161133181026062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77067-161133181026062019-assinado.pdf
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15. Projeto de Lei n.º 509/2019, da 
deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao 
Anexo II da Lei n.º 10.975, de 14 de janeiro de 
2019, denominando “José Poubel Cardoso” a 
Rodovia ES 181 trevo de São José do Calçado a 
Alto Calçado/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/77069-165019342526062019-assinado.pdf  
  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

Deputado Capitão Assumção. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Pela ordem, senhor presidente! Quero recorrer 
à Comissão de Justiça, item 14. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Deferido o pedido de V. Ex.ª. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Muito obrigado.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
16. Projeto de Lei n.º 510/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que torna 
ilegal produzir, extrair, fabricar, transformar, 
preparar, possuir, manter em depósito, 
importar, exportar, reexportar, remeter, 
transportar, expor, oferecer, vender, comprar, 
trocar, ceder ou adquirir, para qualquer fim, 
por pessoas físicas, substâncias ou matéria-
prima destinada à preparação do MMS - 
Solução Mineral Milagrosa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/77085-114259791627062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
17. Projeto de Lei n.º 512/2019, do 

deputado Dr. Rafael Favatto, que acrescenta 
dispositivos à Lei n.º 9.896, de 29 de agosto de 
2012, que dispõe sobre a distribuição aos 
consumidores de sacolas plásticas pelos 

estabelecimentos comerciais, na forma que 
especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/77160-103100819228062019-assinado.pdf  
 
  (Registra presença o senhor 
deputado Gandini) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
18. Projeto de Lei n.º 513/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
acrescenta item ao Anexo I da Lei n.º 10.973, 
de 14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia do 
Agente de Polícia Civil, a ser realizado 
anualmente no dia 14 de outubro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/77171-141749068528062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
19. Projeto de Lei n.º 514/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que estabelece a 
obrigatoriedade dos Planos de Saúde, 
Hospitais, Clínicas Médicas e Congêneres afixar 
informativo nas plataformas digitais e nos 
locais de atendimento, prazos máximos para 
marcação de consultas e autorização de demais 
procedimentos, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/77177-144031821528062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
20. Projeto de Lei n.º 515/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que estabelece 
normas de transparência na realização de 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77069-165019342526062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77069-165019342526062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77085-114259791627062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77085-114259791627062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77160-103100819228062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77160-103100819228062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77171-141749068528062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77171-141749068528062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77177-144031821528062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77177-144031821528062019-assinado.pdf
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testes ou exames psicotécnicos, bem como de 
pesquisas, investigações sociais ou outros 
mecanismos relacionados à análise da conduta 
pregressa de candidatos a cargos públicos, 
assegurando ainda o acesso aos motivos de sua 
reprovação, e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/77178-144106118528062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Devolva-se  ao autor. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
21. Projeto de Lei n.º 516/2019, do 

deputado Marcos Garcia, que institui Programa 
de Incentivo à implementação de hortas nas 
escolas estaduais, denominado Horta Escolar e 
dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/77179-150731106528062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Junte-se ao Projeto de Lei 474/2019. 

Deputado Assumção.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Pela ordem, senhor presidente! 
Quero recorrer do item 20 à Comissão de 

Justiça. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Está deferido o pedido de V. Ex.ª. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Obrigado, senhor presidente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
  
22. Projeto de Resolução n.º 043/2019, 

da deputada Janete de Sá, que altera o art. 
45 da Resolução nº 2700/2009, dispondo sobre 
competência da Comissão de Agricultura, de 
Silvicultura, de Aquicultura e Pesca, de 
Abastecimento, de Reforma Agrária e de 
Desenvolvimento Rural. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PR/76995-093202689826062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
23. Parecer n.o 65/2019, da Comissão de 

Justiça, pela inconstitucionalidade, do Projeto 
de Lei nº 114/2015, do deputado Euclério 
Sampaio, que concede descontos na aquisição 
de medicamentos para maiores de 60 anos em 
farmácias do Estado.   
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76780&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76780-134924481219062019-
assinado.pdf#76780  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
24. Parecer n.o 68/2019, da Comissão de 

Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora,  do Projeto de Lei n.o  47/2018, do 
deputado Euclério Sampaio, que cria o selo 
anticorrupção a ser concedido a pessoas 
jurídicas de direito privado que adotarem 
práticas de boa conduta no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=76777&arquivo
=Arquivo/Documents/PC/76777-
134610762019062019-assinado.pdf#76777 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
25. Parecer n.o 66/2019, da Comissão de 

Justiça,  pela aprovação da redação final,  do 
Projeto de Lei n.o  213/2018, da deputada 
Janete de Sá, que inclui no calendário oficial do 
Estado o Festival Internacional de Inverno de 
Santa Teresa/ES. 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77178-144106118528062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77178-144106118528062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77179-150731106528062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/77179-150731106528062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/76995-093202689826062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PR/76995-093202689826062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76780&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76780-134924481219062019-assinado.pdf#76780
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76780&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76780-134924481219062019-assinado.pdf#76780
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76780&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76780-134924481219062019-assinado.pdf#76780
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76780&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76780-134924481219062019-assinado.pdf#76780
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76777&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76777-134610762019062019-assinado.pdf#76777
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76777&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76777-134610762019062019-assinado.pdf#76777
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76777&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76777-134610762019062019-assinado.pdf#76777
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76777&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76777-134610762019062019-assinado.pdf#76777
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76735&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76735-165813141218062019-
assinado.pdf#76735 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se. 
Deputado Lorenzo. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI -  

(Sem partido) – Senhor presidente, boa tarde!  
Quero recorrer dos despachos 

denegatórios dos nossos três PLs apresentados. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Estão deferidos os três. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   
 
26. Parecer n.o 60/2019, da Comissão de 

Justiça, pela rejeição do despacho denegatório 
do senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei Complementar n.o  05/2019, do 
deputado Sergio Majeski, que modifica 
dispositivos da Lei Complementar n.º 799, de 
12 de junho de 2015, vedando a implantação 
de escolas estaduais de ensino médio em turno 
único em escolas já existentes, caso não haja 
aprovação do conselho de escola. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76742&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76742-171532018518062019-
assinado.pdf#76742  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
27. Parecer n.o 71/2019, da Comissão de 

Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora,  do Projeto de Lei n.o  13/2019, do 
deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de implantação de ecodutos, 
juntamente com a instalação de cercas 
direcionais que possibilitem a segura 
transposição da fauna nas estradas, rodovias e 

ferrovias estaduais que atravessam áreas de 
florestas e unidades de conservação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76783&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76783-135150387819062019-
assinado.pdf#76783  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
28. Parecer n.o 72/2019, da Comissão de 

Justiça, pela rejeição do despacho denegatório 
do senhor presidente da Mesa Diretora,  do 
Projeto de Lei n.o  16/2019, do deputado Sergio 
Majeski, que regulamenta placas informativas 
colocadas em obras públicas realizadas pelo 
Governo do Estado, por empreiteiras ou 
concessionárias de serviço público. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76785&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76785-135402325519062019-
assinado.pdf#76785 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
29. Parecer n.o 61/2019, da Comissão de 

Justiça, pela rejeição do despacho denegatório 
do senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei n.o  28/2019, do deputado 
Alexandre Xambinho, que dispõe sobre a 
reserva de vagas para o primeiro emprego nas 
empresas prestadoras de serviços no Estado, 
assim como nas concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos estaduais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76744&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76744-172943957918062019-
assinado.pdf#76744  
  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76735&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76735-165813141218062019-assinado.pdf#76735
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76735&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76735-165813141218062019-assinado.pdf#76735
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76735&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76735-165813141218062019-assinado.pdf#76735
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76735&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76735-165813141218062019-assinado.pdf#76735
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76742&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76742-171532018518062019-assinado.pdf#76742
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76742&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76742-171532018518062019-assinado.pdf#76742
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76742&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76742-171532018518062019-assinado.pdf#76742
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76742&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76742-171532018518062019-assinado.pdf#76742
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76783&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76783-135150387819062019-assinado.pdf#76783
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76783&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76783-135150387819062019-assinado.pdf#76783
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76783&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76783-135150387819062019-assinado.pdf#76783
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76783&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76783-135150387819062019-assinado.pdf#76783
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76785&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76785-135402325519062019-assinado.pdf#76785
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76785&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76785-135402325519062019-assinado.pdf#76785
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76785&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76785-135402325519062019-assinado.pdf#76785
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76785&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76785-135402325519062019-assinado.pdf#76785
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76744&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76744-172943957918062019-assinado.pdf#76744
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76744&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76744-172943957918062019-assinado.pdf#76744
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76744&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76744-172943957918062019-assinado.pdf#76744
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76744&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76744-172943957918062019-assinado.pdf#76744
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
30. Parecer n.o 62/2019, da Comissão de 

Justiça, pela inconstitucionalidade, do Projeto 
de Lei n.º 53/2019, do deputado Dr. Rafael 
Favatto, que estabelece normas gerais sobre a 
utilização de artefatos pirotécnicos no Estado e 
dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76750&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76750-174717991518062019-
assinado.pdf#76750  

 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
31. Parecer n.o 57/2019, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, 
legalidade,  juridicidade e aprovação, com 
emenda substitutiva, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
62/2019, do deputado Capitão Assumção, que 
institui o Dia Estadual do Radiotelegrafista e dá 
outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76788&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76788-135659904119062019-
assinado.pdf#76788  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
32. Parecer n.o 58/2019, da Comissão de 

Justiça, pela rejeição do despacho denegatório 
do senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei n.o  63/2019, do deputado 
Fabrício Gandini, que dispõe sobre o uso do 
nome afetivo nos cadastros das instituições 
escolares, de saúde ou de cultura e lazer para 
crianças e adolescentes que estejam sob 
guarda da família adotiva, no período anterior 
à destituição do poder familiar. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76747&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76747-174325116018062019-
assinado.pdf#76747  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
33. Parecer n.o 63/2019, da Comissão de 

Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, do Projeto de Lei n.o  69/2019, do 
deputado Alexandre Xambinho, que cria o 
Sistema do Cerco Inteligente de Segurança 
Metropolitana da Grande Vitória e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76739&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76739-171330830718062019-
assinado.pdf#76739  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

34. Parecer n.o 64/2019, da Comissão de 
Justiça, pela rejeição do despacho denegatório 
do senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei n.o  70/2019, do deputado 
Alexandre Xambinho, que cria o Programa 
Estadual de Estímulo ao primeiro emprego para 
os jovens e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76748&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76748-174513913118062019-
assinado.pdf#76748 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
35. Parecer  n.o 69/2019, da Comissão 

de Justiça,  pela aprovação da redação final,  do 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76747&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76747-174325116018062019-assinado.pdf#76747
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76747&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76747-174325116018062019-assinado.pdf#76747
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76747&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76747-174325116018062019-assinado.pdf#76747
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Projeto de Lei n.o  80/2019, do deputado Dary 
Pagung, que declara de utilidade pública 
estadual a Instituição Adventista de Educação e 
Assistência Social Este Brasileira, com sede 
regional no município de Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76746&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76746-173843209118062019-
assinado.pdf#76746 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
36. Parecer  n.o 70/2019, da Comissão 

de Justiça,  pela aprovação da redação final,  do 
Projeto de Lei n.o  81/2019, do deputado Dary 
Pagung, que declara de utilidade pública 
estadual a Instituição Adventista de Educação e 
Assistência Social Este Brasileira, com sede 
regional no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76737&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76737-170053266518062019-
assinado.pdf#76737 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
37. Parecer n.o 76/2019, da Comissão de 

Justiça, pela rejeição do despacho denegatório 
do senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Lei n.o  86/2019, do deputado 
Fabrício Gandini, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de estabelecimentos de Ensino 
situados no Estado, públicos e privados, ficam 
obrigados a realizar, anualmente, treinamentos 
de “Simulado de Evacuação de Emergência” 
para o abandono de área. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76967&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76967-153814029925062019-
assinado.pdf#76967  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
38. Parecer n.o 59/2019, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, 
legalidade,  juridicidade e aprovação, com 
emenda substitutiva, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 
113/2019, do deputado Dr. Rafael Favatto, que 
institui a Semana Estadual de Conscientização 
sobre a Fibrose Cística no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76745&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76745-173536411818062019-
assinado.pdf#76745  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Inclua-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
39. Parecer n.o 73/2019, da Comissão de 

Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, do Projeto de Lei n.o  118/2019, do 
deputado Carlos Von, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da presença de Guia de 
Turismo Categoria Regional - ES em 
atendimento a grupos e excursões de turistas 
no Estado e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76804&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76804-141111109119062019-
assinado.pdf#76804 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
40. Parecer n.o 75/2019, da Comissão de 

Justiça, pela rejeição do despacho denegatório 
do senhor presidente da Mesa Diretora, do 
Projeto de Resolução n.o  33/2019, do deputado 
Dr. Emílio Mameri, que estabelece a 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76746&arquivo=Arquivo/Documents/PC/76746-173843209118062019-assinado.pdf#76746
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diminuição progressiva, até a completa 
vedação, de aquisição de utensílios 
descartáveis, no âmbito do Poder Legislativo 
do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76966&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76966-153338044925062019-
assinado.pdf#76966 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   
 
41. Requerimento n.º 148/2019, do 

deputado Dary Pagung e outros, de aditamento 
à Frente Parlamentar em Defesa e Apoio à 
Diversificação Agrícola, da Agricultura Familiar 
e Orgânica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RAC/77060-155919382526062019-
assinado(10550)(10542)(10540)(10545)(10548)(
10549)(10543)(10546)(10541)(10547)(10544).p
df 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Defiro. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO - PV) – Segunda parte do 
Expediente, sujeita a deliberação. 

 
42. Requerimento de Urgência n.º 

148/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, 
Líder do Governo, ao Projeto de Lei n.º 
396/2019, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 76/2019, que 
introduz alterações na Lei n.º 
7.000/2001(ICMS), com o objetivo proteger e 
fomentar a indústria capixaba de materiais 
plásticos, de modo que seja preservada a sua 
competitividade perante o mercado nacional. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RU/77208-102726993101072019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Em votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Contra 
o meu voto, presidente, e eu gostaria de 
justificar. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – V. Ex.ª está com a palavra para justificar 
voto. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Senhor 
presidente, eu vou justificar daqui mesmo. Esse 
requerimento, do projeto de urgência, oriundo 
do Governo do Estado, que introduz alterações 
na Lei 7.000/2001, do ICMS. Ou seja, trata-se de 
um projeto de incentivos fiscais a empresas de 
produção de plástico, sem que o projeto venha 
acompanhado de demonstrativo de resultado, 
de empregabilidade, de desenvolvimento, ou 
seja, no momento em que se reclama tanto da 
questão dos caixas vazios dos governos, as 
questões relativas a incentivos fiscais deveriam 
ser muito bem pensadas, até porque nós 
precisaríamos fazer uma revisão dos incentivos 
fiscais que hoje são concedidos a uma infinidade 
de empresas, sem que se saiba exatamente 
quais os motivos, porque são dados esses 
incentivos, que benefícios trazem para o estado, 
o que o estado ganha ou perde com isso. 
 Então, por esse motivo, acho que é um 
projeto que deveria tramitar aqui de forma 
normal e não por requerimento de urgência. 
 Muito obrigado. 
 
  (Registra presença o senhor 
deputado Adilson Espindula) 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, pela ordem! 
 Quero recorrer da decisão da Mesa, à 
Comissão de Justiça, ao nosso projeto 506/2019. 
 Quero aproveitar e requerer, assim que 
for possível, um minuto de silêncio, também, 
pelo falecimento do meu colega Carlos Sandoval 
Gonçalves. Foi um grande professor, foi uma 
figura de destaque da nossa medicina, não só no 
Espírito Santo, mas no Brasil. 
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 Então requeiro a V. Ex.ª um minuto de 
silêncio pelo falecimento de nosso querido, mais 
conhecido como Sandoval, Carlos Sandoval 
Gonçalves. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Está deferido o pedido de V. Ex.ª. Já já 
nós vamos deliberar sobre o um minuto de 
silêncio. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
43. Requerimento 

n.º  99/2019,  do  deputado Euclério Sampaio, 
de sessão especial,  para discutir a importância 
da Sociedade Bíblica no Brasil, a realizar-se às 
19h,  do  dia 15 de agosto,  do corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RSE/77056-142342916526062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
44. Requerimento n.º 100/2019, 

da  Mesa Diretora, de cancelamento  de sessão 
solene, para entrega de Títulos de  Cidadania 
Espírito-Santense e de Comendas, que seria 
realizada às 19h, do dia 1.º de julho, do 
corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
RSE/77070-092424976127062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
45. Indicação n.º 1545/2019, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para instalação de Torre de 

Telefonia e Internet 3G na Comunidade de 
Lagoa Seca e região que compreende as 
localidades próximas de 15 de Maio, Brunelli, 
Capitão e São José do Iundiá, no município de 
Pinheiros/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/76986-084110292426062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Em votação.  

Os deputados que a aprovam 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
46. Indicação n.º 1546/2019, do 

deputado Euclério Sampaio, ao Prefeito 
Municipal de Vila Velha, para drenagem e 
pavimentação asfáltica ou calçamento da Rua 
Vauaçu, localizado no Bairro 
Cobilândia,  município de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77004-094433910326062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Em votação.  

Os deputados que a aprovam 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
47. Indicação n.º 1547/2019, do 

deputado Euclério Sampaio, ao Prefeito 
Municipal de Vila Velha, para drenagem e 
pavimentação asfáltica ou calçamento da Rua 
Delfinópolis, localizado no Bairro Cobilândia, 
município de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77005-094534941726062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Em votação.  

Os deputados que a aprovam 
permaneçam como estão. (Pausa) 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/77056-142342916526062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/77056-142342916526062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/77070-092424976127062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RSE/77070-092424976127062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/76986-084110292426062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/76986-084110292426062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77004-094433910326062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77004-094433910326062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77005-094534941726062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77005-094534941726062019-assinado.pdf
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Aprovada.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
48. Indicação n.º 1552/2019, da 

deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para construção asfáltica na Rodovia ES 
230, que liga os municípios de Jaguaré e Vila 
Valério, via comunidade de Fátima/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77014-110004467326062019-assinado.pdf  
  

49. Indicação n.º 1553/2019, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para instalação de Torre de 
transmissão de sinal de Telefonia Móvel 
(celular) para contemplar as comunidades de 
Pendanga Picuã, Pedro Palácio, Rio de Prata, 
Guatemala, Palmeira, Cachoeirão e Piabas, 
localizadas no município de Ibiraçu/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77016-110333920926062019-assinado.pdf  
 

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

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

Aprovadas.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
50. Indicação n.º 1554/2019, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para retirada dos carros 
apreendidos pela Polícia Civil do terreno em 
frente da Delegacia de Laranjeiras, município 
da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77020-113544456526062019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
51. Indicação n.º 1555/2019, do 

deputado Adílson Espíndula, ao governador do 
Estado, para instalação de Torre Telefônica 
Móvel e Internet 3G, para o Distrito de 
Crisciúma, pois a Torre instalada em Alto 
Crisciúma, não atende efetivamente à 
comunidade, localizadas 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/I
ND/77017-113028377626062019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

52. Indicação n.º 1556/2019, do deputado 
Luciano Machado, ao governador do Estado, 
para  instalação de Torre de Telefonia Móvel 
na  Comunidade do Córrego Barra de Santa 
Rosa,  localizada no município de Irupi/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77010-104307074426062019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77014-110004467326062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77014-110004467326062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77016-110333920926062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77016-110333920926062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77020-113544456526062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77020-113544456526062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77017-113028377626062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77017-113028377626062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77010-104307074426062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77010-104307074426062019-assinado.pdf
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53. Indicação n.º 1558/2019, do deputado 
Adílson Espíndula, ao governador do Estado, 
para instalação de Torre Telefônica Móvel e 
Internet 3G, para o distrito de Volta Grande, 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/I
ND/77019-113521503326062019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

54. Indicação n.º 1559/2019, do deputado 
Luciano Machado, ao governador do Estado, 
para recuperação da ponte que liga o 
município de Apiacá ao município de Bom 
Jesus do Itabapoana/RJ. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77011-104224683726062019-assinado.pdf  
  

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

55. Indicação n.º 1560/2019, do deputado 
Adílson Espíndula, ao governador do 
Estado,  para  instalação de Torre Telefônica 
Móvel e Internet 3G, para o distrito de 
Piracema, situado no município de Afonso 
Cláudio/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77021-114002691426062019-assinado.pdf  

56. Indicação n.º 1561/2019, do 
deputado Adílson Espíndula, ao governador do 
Estado, para instalação de Torre Telefônica 
Móvel e Internet 3G, para o distrito de São 
Domingos do Ibicaba, situado no município de 
Afonso Cláudio/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77022-114457660826062019-assinado.pdf  
  

57. Indicação n.º 1562/2019, do 
deputado Adílson Espíndula, ao governador do 
Estado, para instalação de Torre Telefônica 
Móvel e Internet 3G, para o distrito de 
Arrependido (entre Serra Pelada e Sede do 
Município), situado no município de Afonso 
Cláudio/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77023-114621395426062019-assinado.pdf  
 

58. Indicação n.º 1563/2019, do 
deputado Adílson Espíndula, ao governador do 
Estado, para instalação de Torre Telefônica 
Móvel e Internet 3G, para a Fazenda Schwanz 
(Rio Ponte), no município de  Domingos 
Martins/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77024-114816926926062019-assinado.pdf  
 

59. Indicação n.º 1564/2019, do 
deputado Adílson Espíndula, ao governador do 
Estado, para instalação de Torre Telefônica 
Móvel e Internet 3G, para o distrito de Alto 
Tijuco Preto, no município de  Domingos 
Martins/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77025-115018067826062019-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) 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77019-113521503326062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77019-113521503326062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77011-104224683726062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77011-104224683726062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77021-114002691426062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77021-114002691426062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77022-114457660826062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77022-114457660826062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77023-114621395426062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77023-114621395426062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77024-114816926926062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77024-114816926926062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77025-115018067826062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77025-115018067826062019-assinado.pdf
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Parabéns, deputado Adilson Espindula. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
60. Indicação n.º 1565/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Muniz Freire, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77026-115102708526062019-assinado.pdf  
  

61. Indicação n.º 1566/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Muqui, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77027-115357880826062019-assinado.pdf  
 

62. Indicação n.º 1567/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Nova Venécia, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77028-115501724726062019-assinado.pdf  
  

63. Indicação n.º 1568/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Pancas, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77029-115539552926062019-assinado.pdf  
  

64. Indicação n.º 1569/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Pedro Canário, para 
regulamentação do enterro de falecidos 

considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77030-115619459226062019-assinado.pdf  

 
65. Indicação n.º 1570/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Pinheiros, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77031-115657053126062019-assinado.pdf  

 
66. Indicação nº 1571/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Piúma, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77032-115733787526062019-assinado.pdf  

 
67. Indicação n.º 1572/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Ponto Belo, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77033-115813397026062019-assinado.pdf  

 
68. Indicação n.º 1573/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Presidente Kennedy, 
para regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77034-115908256526062019-assinado.pdf  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77026-115102708526062019-assinado.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77028-115501724726062019-assinado.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77032-115733787526062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77033-115813397026062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77033-115813397026062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77034-115908256526062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77034-115908256526062019-assinado.pdf
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69. Indicação n.º 1574/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Rio Bananal, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77035-120117975526062019-assinado.pdf  
 

70. Indicação n.º 1575/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Rio Novo do Sul, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77036-120252163226062019-assinado.pdf  
 

71. Indicação n.º 1576/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Santa Leopoldina, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77037-120331460226062019-assinado.pdf  
  

72.Indicação nº 1577/2019, do 
Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
Prefeito Municipal de Santa  Maria de Jetibá, 
para regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77038-120402241526062019-assinado.pdf  
  

73. Indicação n.º 1578/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal  de  São  Gabriel da 
Palha,  para  regulamentação do enterro de 
falecidos considerados indigentes nos 
cemitérios públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77039-120459288526062019-assinado.pdf  
 

74. Indicação n.º 1579/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de São José do Calçado, 
para regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77040-120538054226062019-assinado.pdf  

 
75.Indicação n.º 1580/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de São Mateus, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77041-120611913726062019-assinado.pdf  

 
76. Indicação n.º 1581/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de São Roque do Canaã, 
para regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77042-120655163826062019-assinado.pdf  

 
77. Indicação n.º 1582/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Serra, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77043-120745038926062019-assinado.pdf  

 
78. Indicação n.º 1583/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal  de Sooretama, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
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considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77044-120821617126062019-assinado.pdf  
 

79. Indicação n.º 1584/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Vargem Alta, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77045-120856679726062019-assinado.pdf  
  

80. Indicação n.º 1585/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Venda Nova do 
Imigrante, para regulamentação do enterro de 
falecidos considerados indigentes nos 
cemitérios públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77046-120933804826062019-assinado.pdf  
 

81. Indicação n.º 1586/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Viana, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77047-121012398626062019-assinado.pdf  
 

82.cIndicação n.º 1587/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Vila Pavão, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77048-121051086226062019-assinado.pdf  
  

83. Indicação n.º 1588/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

prefeito municipal de Vila Valério, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77049-121124742526062019-assinado.pdf  
 

84. Indicação n.º 1589/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Vila Velha, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77050-121204039526062019-assinado.pdf  

 
85. Indicação n.º 1590/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Vitória, para 
regulamentação do enterro de falecidos 
considerados indigentes nos cemitérios 
públicos municipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77051-121241883326062019-assinado.pdf  

 
86. Indicação nº 1591/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, à Mesa 
Diretora, para instalação de sinais sonoros 
indicativos nos elevadores, de placas em braile 
e piso tátil que confiram segurança no 
deslocamento das pessoas com deficiência 
visual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77052-121722087126062019-assinado.pdf  

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

Não havendo quem queira discutir... 
Só de ouvir, eu cansei.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram.  
Esse foi o voto mais pesado que vocês 

deram aqui hoje. (Pausa)  
Aprovado.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
87. Indicação nº 1592/2019, do 

deputado Euclério Sampaio, ao prefeito 
municipal de Vila Velha, para drenagem e 
pavimentação asfáltica ou calçamento da Av. 
Quinta, localizada no Bairro  Cobilândia,  no 
município de Vila Velha/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77009-101316632926062019-assinado.pdf  
 

88. Indicação n.º 1593/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, ao prefeito 
municipal de Vila Velha, para drenagem e 
pavimentação asfáltica ou calçamento da Rua 
Luciana Lopes Ferreira das Neves, localizada no 
Bairro Cobilândia, no município de Vila 
Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77053-130317765126062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Em discussão. 

Não havendo quem queira discutir, os 
deputados que aprovam permaneçam como se 
encontram; os contrários se manifestem. 
(Pausa)  

 
Aprovado.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
89. Indicação n.º 1594/2019, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado,  para  obras de instalação de 
tubulação de esgoto na Rua Jair Araújo, bairro 
Ilha das Flores, no município de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77054-135423787626062019-assinado.pdf  

 
90. Indicação n.º 1595/2019, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado, para  concessão de incentivo de 
ICMS do leite resfriado, favorecendo todos os 
laticínios estabelecidos em nosso Estado. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77062-154740162226062019-assinado.pdf  

 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

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

Aprovado.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
91. Indicação n.º 1600/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para aquisição e 
disponibilização de scanner corporal (body 
scan) a ser utilizado em revistas pessoais no 
Complexo Penitenciário de Xuri, no município 
de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77068-162446526626062019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

 
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
92. Indicação n.º 1602/2019, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para reativação das delegacias Serra 
(Sede), André Carloni e Novo Horizonte, no 
município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77072-092800882927062019-assinado.pdf  

93. Indicação n.º 1603/2019, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para manutenção da sinalização 
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vertical e horizontal da Rodovia ES-010, no 
trecho de Praia de Capuba a Nova Almeida, no 
município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77074-094108603427062019-assinado.pdf  
  

94. Indicação nº 1604/2019, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para manutenção da sinalização 
vertical e horizontal da Rodovia ES-010, no 
trecho de Praia da Baleia a Costa Bela, no 
município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77075-094501322627062019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovado.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
95. Indicação n.º 1605/2019,  do 

deputado Hudson Leal, ao governador do 
Estado, para asfaltamento do trecho de 
aproximadamente 13Km que vai da Sede do 
município de Ibitirama, passando pela 
Comunidade da Figueira terminando na 
Comunidade de São Francisco, em 
atendimento ao moradores da região. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77081-105327488127062019-assinado.pdf  
 

96. Indicação n.º 1606/2019, do 
deputado Hudson Leal, ao governador do 
Estado, para implantação de Torre de Telefonia 
e Internet 3G na Comunidade de Figueira, em 
atendimento aos anseios dos moradores da 
região, no município de Ibitirama/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77080-105227488027062019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
97. Indicação n.º 1607/2019, da 

deputada  Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para instalação de redutores 
eletrônicos de velocidade na Reta Grande – ES-
080, no município de São Domingos do 
Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77086-120214247327062019-assinado.pdf  
  

98. Indicação n.º 1608/2019, da 
deputada  Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para instalação de redutores 
eletrônicos de velocidade, na Rodovia Alberto 
Silva, ES-137 no trecho que liga o município de 
São Gabriel da Palha à Nova Venécia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77089-123102532427062019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Em discussão.  
Com a palavra a autora, deputada Raquel 

Lessa.  
Deputada, a senhora encaminha a 

votação? Pelo voto NÃO? Voto SIM? A deputada 
Raquel Lessa, autora das indicações, encaminha 
pelo voto SIM.  

Em discussão.  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
99. Indicação n.º 1609/2019, do 

deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para construção de um espaço para 
alimentação no Parque Estadual da Cachoeira 
da Fumaça, 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/77126-172843791227062019-assinado.pdf  

 
100. Indicação n.º 1610/2019, do 

deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para construção de um Núcleo de 
Pesquisa com Alojamento, Garagem e 
Almoxarifado no Parque Estadual da Cachoeira 
da Fumaça, 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/77127-173154260427062019-assinado.pdf  

 
101. Indicação n. 1611/2019, do 

deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para ampliação do número de salas de 
aula na EEEFM Lions “Sebastião de Paiva 
Vidaurre”, 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/77128-173324276227062019-assinado.pdf  

 
102. Indicação nº 1612/2019, do 

deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de piso nos corredores, 
pátio, refeitório e acessos da EEEFM Lions 
“Sebastião de Paiva Vidaurre”, 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/77130-173912589527062019-assinado.pdf    

 
103. Indicação nº 1613/2019, do 

deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para pavimentação do trecho de 28 
km, que liga o patrimônio histórico de São 
Pedro do Itabapoana ao município de Mimoso 
do Sul/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77131-174024777227062019-assinado.pdf  
  

104. Indicação n.º 1614/2019, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para melhorias no ponto turístico 
capixaba Morro do Moreno, localizado 
no  município de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77132-174152324227062019-assinado.pdf  
 

105. Indicação n.º 1615/2019, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para recuperação e conclusão da 
rodovia que liga Muniz Freire  ao Distrito de 
Itaicí (via São Pedro). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77133-174421043327062019-assinado.pdf  
  

106. Indicação n.º 1616/2019, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para pavimentação e drenagem ligando 
Tombos x Fortaleza à Rodovia ES181, em Piaçú, 
município de Muniz Freire/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77134-174848700227062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Em discussão as pouquíssimas 
indicações do deputado Luciano Machado. 
(Pausa) 

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

Aprovado.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
107. Indicação n.º 1617/2019, do 

deputado Euclério Sampaio, ao governador do 
Estado, para a instalação de um sistema de 
frequência digital nas unidades de ensino 
estaduais para controle de presença de 
estudantes integrado às informações sobre as 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77126-172843791227062019-assinado.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77127-173154260427062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77127-173154260427062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77128-173324276227062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77128-173324276227062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77130-173912589527062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77130-173912589527062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77131-174024777227062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77131-174024777227062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77132-174152324227062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77132-174152324227062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77133-174421043327062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77133-174421043327062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77134-174848700227062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77134-174848700227062019-assinado.pdf
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avaliações dos alunos e outros avisos da escola 
para acesso restrito aos pais ou responsáveis. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77138-185151911727062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Em discussão as indicações do 
deputado Euclério Morales Azevedo Sampaio. 
(Pausa) 

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

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
108. Indicação n.º 1618/2019, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para expedição das licenças ambientais 
de operação com prazos superiores a 06 (seis) 
anos e de suas respectivas renovações. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77157-095350392328062019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovado. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
109. Indicação n.º 1619/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para intermediação 
junto à Companhia Vale do Rio Doce quanto ao 
abastecimento de combustíveis no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77170-140915364228062019-assinado.pdf  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
110. Indicação n.º 1620/2019, do 

deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para pavimentação asfáltica no trevo 
que liga a Rodovia ES 248 até o Distrito de 
Povoação, no município de Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77172-142716554128062019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
111. Indicação n.º 1632/2019, do 

deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para remoção e restauração da 
Caravela dos “500 anos do Brasil”, que se 
encontra parcialmente submersa no Parque da 
Prainha da Glória, direcionando-a para o sítio 
histórico da Prainha, no município de Vila 
Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77201-070150871701072019-assinado.pdf  

 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado. 
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77157-095350392328062019-assinado.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77170-140915364228062019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/77170-140915364228062019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
112. Indicação n.º 1633/2019, do 

deputado Hudson Leal, ao governador do 
Estado, para aquisição de 01 gerador de 
energia para atender a Unidade de Pronto 
Atendimento 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/I
ND/77204-091317123801072019-assinado.pdf  
 

113. Indicação n.º 1634/2019, do 
deputado Hudson Leal, ao Governador do 
Estado, para aquisição de 01 digitalizador CR: 
Sistema Monocassete para mamografia para 
atender a Unidade de Pronto Atendimento 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/
IND/77205-091418764501072019-assinado.pdf  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

114. Indicação n.º 1635/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao Governador 
do Estado, para obras de pavimentação de ruas 
na cidade de Ecoporanga, nos Distritos e nos 
povoados do município de Ecoporanga/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77168-133540484728062019-assinado.pdf  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Em discussão a indicação do deputado 
Enivaldo Euzébio dos Anjos. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

A Mesa comunica ao deputado Enivaldo 
dos Anjos que seu requerimento foi aprovado 
por unanimidade.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
115. Indicação n.º 1637/2019, do 

deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para criação de um sítio eletrônico 
unificado com todas as informações básicas 
dos estabelecimentos de saúde vinculados à 
SESA. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/I
ND/77209-103051821701072019-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)  

Aprovado. 
Mais algum item a ser lido? 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Só anunciar aqui a presença 
dos alunos do curso de Farmácia da Ufes, aqui 
de Vitória: oito alunos, acompanhados da 
professora Lorena Rocha. Um abraço. Sejam 
bem-vindos. A Casa é nossa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) –  Façamos agora um minuto de silêncio 
por solicitação do deputado Hércules Silveira.  
 
  (A Casa presta a homenagem) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Passamos, então, à fase das 
Comunicações.  

Com a palavra Dr. Rafael Favatto. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

partido) – Senhor presidente, pela ordem! Vou 
declinar do número 6 ali, para o deputado 
Sergio Majeski. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Ele pediu?  

V. Ex.ª pediu, deputado Sergio Majeski? 
(Pausa) 

Concedo a palavra ao Capitão Assumção, 
pelo tempo regimental. 

 
 (Registra presença a senhora 

deputada Janete de Sá) 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Senhor presidente – nobre deputado Marcelo 
Santos –, senhoras e senhores parlamentares, 
aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e 
também pelo Facebook, nossos alunos de 
Farmácia da Universidade Federal do Espírito 
Santo, a nossa mensagem é sobre o evento que 
fizemos aqui no final de semana.  

O PSL, Partido Social Liberal, fez um 
grande encontro aqui, reunindo todos os nossos 
amigos filiados ao partido. Foram setenta e oito 
municípios e, se puderem, mostrem as imagens 
enquanto a gente vai fazendo o 
pronunciamento. 

 
 (São exibidas as imagens no 

painel) 
 

Nós tivemos aqui muitos parlamentares: 
doutor Lorenzo Pazolini esteve aqui conosco; a 
presença do deputado Manato, nosso 
presidente do partido; a nossa bancada do PSL, 
deputado Coronel Quintino, deputado Torino 
Marques, Danilo Bahiense, deputada federal 
Dra. Soraya Manato. Foi uma festa muito 
importante porque nós explanamos para todos 
os nossos filiados a importância de estarmos 
ligados no pensamento do nosso presidente Jair 
Messias Bolsonaro. 

Tivemos o prazer de ouvir uma 
explanação sobre a importância dos 
pensamentos da direita, dos pensamentos da 
nova alavancada que o Brasil está tendo – nós, 
que viemos de um momento muito difícil da 
nossa democracia, com dezesseis anos de 
descaso.  

Também quero mencionar a presença do 
doutor Hudson Leal, do Roberto Carneiro – 
diretor-geral desta Casa –, Amarildo Lovato e 
tantas lideranças que estiveram aqui 
prestigiando esse encontro. Nós que viemos de 
todos os municípios para fazer uma festa bem 

democrática, uma liderança uníssona em um só 
pensamento, como nós estamos unidos com o 
pensamento do nosso presidente Jair Messias 
Bolsonaro.  

Aqui no Estado só temos um único 
caminho de liderança que é o sempre eterno 
deputado Manato, que tem guiado todos os 
nossos municípios nesse pensamento.  

Nós tivemos, senhor presidente, um 
grande crescimento de filiações. Inclusive, como 
a gente vai falar dessa dinâmica que não para, 
até mesmo durante as manifestações do final de 
semana em apoio às políticas do presidente Jair 
Messias Bolsonaro, as políticas anticrime do 
ministro Sérgio Moro, nós tivemos em Vila 
Velha, no posto Moby Dick, a presença do 
deputado Danilo Bahiense, que 
incansavelmente vem fazendo esse trabalho de 
arregimentação para os novos quadros, muitos 
familiares que participaram daquele evento em 
uma manifestação democrática, uma 
manifestação pacífica e ordeira em prol das 
políticas que o presidente Bolsonaro tem 
desenvolvido para o crescimento da nação 
brasileira, o deputado Danilo estava ali 
buscando mais filiados para o partido, 
convencendo um,  buscando mais um. Muitos 
estão ainda dispersos em um movimento pró-
direita, mas acabam que se esquecem de se 
filiar. Então, quero aqui parabenizar o deputado 
Danilo Bahiense. Por favor, deputado Danilo, 
com seu aparte.  

 
 O Sr. Delegado Danilo Bahiense – (PSL) – 
Capitão Assumção, agradeço pela lembrança, 
mas ontem foi realmente uma festa ali em Vila 
Velha e várias pessoas nos procuraram. Ficamos 
ali à disposição das pessoas que estavam 
participando daquele evento e fizemos 
cinquenta e duas filiações naquele local.  
 Muito obrigado!  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) –  
Isso aí é importante porque é um movimento 
espontâneo.  
 Se quiser focalizar lá, por favor, algumas 
das nossas cenas durante essa manifestação 
bonita. Nós, que fomos de maneira espontânea, 
ali não tem ninguém que é bancado por 
sindicato, mas fomos espontaneamente para 
trazer essa alegria para a nação brasileira. A 
nossa nação brasileira agora, realmente, de fato 
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e de direito, é verde e amarela. Uma 
manifestação legítima em favor do melhor para 
a nação brasileira. 

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

– PDT) – Nós que agradecemos.  
Concedo a palavra ao Delegado Lorenzo 

Pazolini.  
Nós que agradecemos a inscrição de V. 

Ex.ª. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Boa tarde! Saudar o deputado 
Marcelo Santos, no exercício da presidência 
desta sessão ordinária, da 19.ª Legislatura; 
saudar os colegas, as colegas deputadas, os 
servidores desta Casa, estagiários, público que 
nos assiste através da TV Assembleia, 
estudantes que estão aqui nos visitando hoje da 
faculdade de farmácia, cidadãos que estão nas 
galerias, nossa honra. Para nós é uma satisfação 
recebê-los. Fiquem à vontade aqui na Casa do 
povo.  

Senhor presidente, hoje nós viemos à 
tribuna para fazer um registro importante. Hoje, 
dia 1.º de julho, faz exatos vinte e cinco anos da 
implantação do Plano Real no Brasil. E foi a 
partir do Plano Real, senhor presidente, que nós 
tivemos uma mudança da nossa sociedade, uma 
mudança de paradigmas, uma mudança da 
estrutura social brasileira.  

Entre 1986 e 1991 nós tivemos seis, seis 
planos econômicos infrutíferos: o Plano 
Cruzado, o Cruzado Novo, enfim, diversas 
tentativas de neutralizar aquele dragão da 
inflação que corroía o dinheiro do brasileiro, 
que impossibilitava o mínimo de planejamento 
da administração pública e da família brasileira. 

E aí, então, a partir de 1.º de julho de 
1994, com o advento do Plano Real, nós temos 
então uma mudança da estrutura social do 
Brasil. E a partir daí, nós notamos claramente 
que a administração pública, que as famílias 
puderam se planejar, puderam se preparar. Era 
normal, nessa época, aquele estoque de 
alimentos. O cidadão tinha que ir ao 
supermercado quase que diariamente. Os 
produtos eram remarcados de duas a três horas, 
seguidamente remarcados, e você tinha que ter 
um grande estoque dentro de casa. Um local, 
freezer, tinha que ter uma grande área, uma 

despensa extensa para poder armazenar toda 
essa quantidade de alimentos.  

Então, parabenizar, mais uma vez, 
Fernando Henrique Cardoso, os idealizadores do 
Plano Real, que possibilitaram – volto a repetir – 
uma mudança na estrutura social do Brasil. E foi 
a partir daí, do momento em que nós tivemos 
garantias e saímos de um regime de cinco mil 
por cento de inflação para menos de dois 
dígitos, para menos de dez por cento. Então, 
deputado Xambinho, nós tínhamos, nessa época 
– V. Ex.ª que é bastante jovem e talvez não 
tenha convivido nessa fase - um regime de cinco 
mil por cento de inflação no Brasil, ou seja, o pai 
de família não tinha condição nenhuma de se 
planejar, de se preparar sequer para o dia 
seguinte.  

E a partir do advento do Plano Real, a 
estrutura da população se organizou e aí veio a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, outra importante 
vitória da sociedade brasileira, que permite hoje 
que nós tenhamos o mínimo de controle para 
que o Brasil tenha o rumo, tenha o mínimo de 
condição de chegar até o objetivo do 
crescimento social, de chegar até o objetivo da 
distribuição de renda, da justiça social. 

Tínhamos, então, mais de cinco mil por 
cento de inflação ao ano. E o que nós temos? A 
estabilidade. É importante ressaltar: a 
estabilidade é a segurança jurídica, é o que atrai 
o investidor. A estabilidade é a segurança 
jurídica, a estabilidade financeira e a segurança 
jurídica, é o que garante o investimento do 
investidor e que gera emprego, gera renda. E o 
emprego é o que traz dignidade para aquele 
cidadão pai de família, o emprego é que dá a 
possibilidade de um pai de família, 
efetivamente, bancar, custear a educação e a 
saúde do seu filho e ter um mínimo de 
dignidade para o seu par, ter um mínimo de 
dignidade para a esposa, para o filho dentro de 
casa.  

A inflação era mais cruel com os pobres, 
então o Plano Real se traduziu em justiça social, 
porque você tirou aquele viés de corromper o 
dinheiro daquele que já não tinha. O dinheiro 
daquele que não tinha era consumido pela 
inflação que chagava a quase cinco mil por 
cento.  

Estoque de alimentos em casa era 
marcado. Ou seja, o cidadão tinha que estocar 
uma grande quantidade de alimentos em casa.  
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Enfim, senhor presidente, fazer esse 
registro importante do aniversario de vinte e 
cinco anos hoje do Plano Real, que levou a uma 
mudança de rumos da sociedade brasileira, a 
uma mudança de rumos do Brasil, à 
implantação da justiça social, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que são importantes 
vitórias de todo cidadão, de toda cidadã da 
sociedade brasileira. 

Agradeço presidente. 
Devolvo a palavra à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Muito Obrigado deputado Lorenzo 
Pazolini. 

Concedo a palavra ao Engenheiro José 
Rocha Esmeraldo. V. Ex.ª tem preferência no 
canal. Logo em seguida o deputado Vandinho 
Leite. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(MDB) – Senhor presidente, senhores 
deputados, é pena que eu só tenha cindo 
minutos, mas todos os senhores sabem da 
tragédia que aconteceu no MDB regional do 
Espírito Santo.  

Nós tínhamos a nossa chapa, uma chapa 
vitoriosa, uma chapa de pessoas do bem, de 
pessoas que na verdade fazem a diferença. E, 
lamentavelmente, nós, que nos reunimos com o 
seu Lelo Coimbra, com o seu Chico Donato, com 
dona Luzia Toledo e vários outros, lá no 
Diretório Regional do MDB, na segunda-feira, às 
sete horas da manhã. José Esmeraldo, 
Marcelino e a chapa deles e ficou combinado 
que no dia trinta haveria a eleição do Diretório 
Regional do MDB.  

E, para nossa surpresa, o golpista, 
golpista Lelo Coimbra, o golpista Chico Donato, 
esses dois golpistas do MDB, que estão 
afundando o MDB, naquele mesmo dia, no dia 
vinte e quatro, foram lá para Brasília porque 
sabiam que aqui nós íamos dar um coro neles, 
de eles perderem até o caminho de casa. E lá 
em Brasília conseguiram um despacho em cima 
da perna do senhor Jucá. Jucá, que não ouviu o 
outro lado. Prevaleceu o que o golpista falou.  

Mentiroso, irresponsável! Um cara que 
jamais deveria ser deputado federal. Com 
certeza, nunca mais vai ser. E nós, 
honestamente fazendo o nosso trabalho. E isso 
foi no dia vinte e quatro. E naquele mesmo dia o 

seu Jucá, Romero Jucá, cancelou a eleição do 
domingo. Nós não sabíamos. Passou segunda, 
passou terça, passou quarta, passou quinta. Na 
sexta-feira, quando deu cinco e meia da tarde, 
chegou lá um ofício dizendo que a eleição do 
diretório regional tinha sido cancelada.  

Eles são pessoas da pior índole possível. 
Eu não sabia que este tal de Lelo Coimbra... O 
Chico eu já sei, mas nunca tinha pensado que 
esse Lelo Coimbra, golpista, golpista, teria a 
coragem de agir dessa forma, com uma chapa 
que, independente de ser vitoriosa, ele tinha 
que respeitar. E veio lá com um monte de 
mentiras, de conversa fiada, acusando o 
Governo. E o Governo, inclusive, deu todo apoio 
a eles quando quiseram fazer a solenidade, duas 
ou três solenidades, lá no Palácio. E, depois, ele 
cuspiu no prato que comeu! 
            É lamentável que tenhamos um 
presidente, um presidente golpista no diretório 
regional, que quer continuar por mais anos. Que 
já tem doze anos; doze anos que esse pessoal 
está lá mamando nas tetas da vaca! E eles não 
querem largar a teta, nunca! 
           Nós, apoiando o nosso amigo Marcelino, 
temos como objetivo exatamente trazer o MDB 
do Ulysses Guimarães! Respeitar o Ulysses 
Guimarães naquilo que ele fez na época da 
revolução. Mas o Lelo, o golpista Lelo, e o 
golpista Chico Donato foram para Brasília, na 
segunda-feira, logo depois da nossa reunião - 
Traiçoeiros! Traiçoeiros! - e lá, junto ao 
presidente da regional, Romero Jucá, fizeram o 
que quiseram, não é? Em cima da perna, deram 
o parecer. É lamentável! Está aqui! E gostaria 
que vocês vissem: ali, a Luzia Toledo, o Lelo 
Coimbra, a reunião que estou falando, do dia 
24. Estou matando a cobra e mostrando o pau! 
Está todo mundo aqui nessa reunião! E é 
lamentável que isso tenha... E o Seu lelo 
Coimbra, com aquela cara de bobo... Mas 
golpista não tem cara de bobo! É mais esperto 
do que todo mundo junto! Covarde! Frouxo! Foi 
para Brasília porque sabia que aqui íamos dar 
um coro neles! Eles iam perder até o caminho 
de casa! Haja vista, haja vista que da chapa 
deles vinte e sete desistiram! Desistiram. 
Inclusive a Lube, que era a mulher de confiança 
deles. Então, fica aqui a nossa indignação! Se 
eles estão achando que o José Esmeraldo e que 
o Marcelino vão ficar quietos, esses bichos vão 
tomar pau do José Esmeraldo aqui, vinte e 
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quatro horas por dia! Quem quiser entrar, pode 
entrar também que estou pronto! Estou pronto 
para a guerra, sou guerreiro! Não tenho medo 
de cara feia e não sou filho de pai assustado! 
Sou assim: ficha-limpa. E não abro mão! Ficha 
limpa; honestidade. 
             Agora, isso aqui, é uma vergonha! 
Aquela baixinha é tão baixa, mas baixa que 
realmente traz indignação! Falsa! Pegou 
seiscentos mil reais do Partido e deu a dona 
Marilza. E quero aqui só dizer para vocês: Um 
bilhão e duzentos milhões – está lá na 
improbidade administrativa! Vou trazer esse 
documento aqui e vou ler! Vocês mexeram com 
casa de marimbondos e agora vão aguentar! 
Vou ler aqui esse documento: Um bilhão! Não é 
um milhão, não! É um bilhão e duzentos 
milhões! E vou contar esse caso. Está lá no 
Ministério Público. Essa mulher já deveria ter 
sido presa. Não entendi por que é que não a 
prenderam ainda.  Marilza Barbosa, que 
conheço desde a época em que ela foi péssima 
secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de 
Vitória. E vou finalizar minha fala agradecendo 
aos amigos deputados que participaram, que 
ajudaram honestamente, corretamente. 
           Quero fazer uma saudação e agradecer ao 
Vandinho também, por ter me concedido o 
tempo dele e a gente fez essa permuta.  Eu sou 
parceiro! Eu sou parceiro! É isso aí! 
 
                                 (Registra presença o senhor 
deputado Marcos Garcia) 
  
           O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 
PDT) – Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. 
 
           O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, pela ordem! Gostaria de recorrer ao 
projeto de lei de minha autoria. 

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

 
           O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – O de n.º 
507/2019. 

 
            O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Deferi. Já sabia qual V. Ex.ª iria 
recorrer! 

   O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Senhor presidente, senhores deputados, público 
que nos assiste através da TV Assembleia, 
também nas galerias, boa tarde a todos! 

    Subo à tribuna neste momento para 
falar sobre casos de assédio sexual contra 
adolescentes em escolas da rede estadual de 
ensino, algo que tem me preocupado bastante 
como presidente da Comissão de Educação 
desta Casa e também como presidente da CPI 
dos Crimes Cibernéticos, até porque algumas 
dessas denúncias chegaram à CPI. 

    Esse é um ponto extremamente 
importante e que a gente precisa coibir 
veementemente. É verdade que tem aí um 
trabalho de polícia, mas tem também um 
trabalho de gestão e de procedimentos que 
precisam ser feitos através da Secretaria de 
Estado da Educação. Alguns pontos que me 
chamaram atenção nas denúncias que 
chegaram a esta Casa é a falta de resposta, às 
vezes muita demora nas respostas por parte 
da Secretaria de Estado da Educação, e 
também a falta de apoio às famílias das 
vítimas e às vítimas envolvidas, de tal forma 
que vou ler trecho aqui de um boletim da 
Polícia, deputado Marcelo, que está 
presidindo esta sessão. Olhe a gravidade dos 
fatos, deputado Alexandre Xambinho; olhe a 
parte de um BO feito, Boletim de Ocorrência, 
em que uma adolescente disse que o suposto 
autor, que é um professor, colocou uma régua 
em cima do seu órgão genital, ou seja, o 
professor fez isso, e falou para que a vítima, que 
é uma adolescente, pegasse a régua. Ocasião 
em que a mesma ficou constrangida e falou que 
não queria mais a régua e que o professor 
poderia ficar com a mesma. 

Aqui citei parte de uma das denúncias, 
para ver o nível a que se chegou quando a gente 
está, agora, neste momento, apurando o que 
realmente aconteceu nessas relações entre 
professor e aluno. Totalmente descabido, 
porque são adolescentes e crianças. 

Amanhã vamos continuar a investigação 
através da CPI dos Crimes Cibernéticos – como 
eu disse, muitas dessas denúncias são de 
questões nas redes sociais – e também da 
Comissão de Proteção da Criança e do 
Adolescente, que tem o Delegado Lorenzo 
Pazolini como presidente da Comissão e que era 
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delegado da DPCA - Delegacia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente.  

O que mais me chamou a atenção é que, 
nesse caso específico, o professor já até 
admitiu, mas está tentando criar uma narrativa 
de que isso foi apenas uma brincadeira. De tal 
forma que, acredito, seja necessário apurar esse 
e outros casos, mas que é necessária, também, 
aí, uma atuação veemente do poder público. E, 
nesse caso específico, depois que as denúncias 
ficaram ainda mais claras, depois dos 
pronunciamentos que fizemos aqui na 
Assembleia, aí, é verdade, o secretário Vitor 
afastou esse primeiro professor; chegou uma 
segunda denúncia aqui, a esta Casa, e, ainda na 
sexta-feira ele afastou o segundo professor, 
dessas denúncias que chegaram aqui na 
Assembleia e, é claro, tiveram uma enorme 
visibilidade porque as alunas utilizaram as redes 
sociais e a mídia acompanhou esse caso de 
perto. 
          Então, é importante que o poder público 
combata veementemente esses casos. Vou 
repetir: são adolescentes que estão sendo 
assediadas. E isso a gente não pode admitir e 
vamos, com certeza, estar cobrando o poder 
público para que possa tomar as devidas 
providências.  
 
  (Registra presença a senhora 
deputada Iriny Lopes) 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Concedo a palavra ao deputado Sergio 
Majeski, tendo em vista a declinação do 
deputado Euclério de Azevedo Sampaio Júnior.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Enquanto o deputado chega ao microfone, só 
passando para o deputado Vandinho que a 
Procuradoria da Mulher está pedindo um 
posicionamento por escrito à Sedu para se 
somar a esse esforço dos deputados que estão 
denunciando a matéria.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 
PDT) – Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 
cumprimentos à Mesa, aos colegas presentes no 
plenário, aos funcionários da Casa, àqueles que 

nos visitam hoje nas galerias, especialmente os 
alunos da Ufes, e aos que nos assistem pela TV 
Assembleia.  
  O deputado Lorenzo Pazolini já se 
manifestou, hoje, sobre os vinte e cinco anos do 
Plano Real. Hoje deveria estar ocorrendo uma 
comemoração oficial dos vinte e cinco anos do 
Plano Real no Brasil. Há críticas e podemos fazê-
las sobre como a instalação desse plano se deu. 
Mas, sem sombra de dúvida, o Plano Real foi a 
maior conquista econômica dos tempos 
modernos no Brasil. Isso, inegavelmente, foi.  

Há toda uma geração, agora, que não 
tem a menor ideia do que era viver com a 
inflação e a hiperinflação. As pessoas não têm 
noção do que era você ter a inflação de 
cinquenta por cento, sessenta por cento, 
chegando a ter inflação de mais de cem por 
cento ao mês.  

 No início da década de 90, ano 93 ou 94, 
a inflação no Brasil beirou os cinco mil por cento 
ao ano. Hoje, temos uma inflação que tem 
girado em quatro, cinco, seis, sete, às vezes, 
escapole um pouquinho o controle. Então, 
houve erros naquela época? Houve na forma da 
privatização e não sei mais o quê, mas, no geral, 
foi, sim, a maior conquista econômica do Brasil. 
Éramos chacotas lá fora. O Brasil passa a ser 
respeitado como uma economia séria a partir do 
Plano Real.  

E, hoje, alguns políticos que foram 
importantes nessa ocasião: Itamar Franco, que 
foi, na verdade, quem governava o Brasil, já 
falecido, passou quase que despercebido nisso, 
mas foi ele que deu início à implantação, e os 
grandes mentores do Plano Real: Gustavo 
Franco, Edmar Bacha, Lara Resende, Malan, que 
foram os arquitetos desse plano. E, depois, 
obviamente, ele se concretiza no Governo 
Fernando Henrique. Fernando Henrique, 
inclusive, foi o gestor no Governo Itamar, como 
ministro da Fazenda.  

Então, governos, a gente pode criticar, 
mas o Brasil precisa ter memória. Infelizmente, 
durante todo o Governo petista, tentou-se 
apagar essa importância do Plano Real. E isso foi 
muito ruim, como agora, muitas vezes, neste 
Governo, quer se apagar, também, coisas boas 
que também ocorreram no Governo petista, 
porque tiveram coisas boas, claro que tiveram.  

Então, não podemos ser um país sem 
história. Aquilo que cada Governo fez de bom 
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tem que ser preservado, e as críticas também, 
os erros, precisam ser lembrados para que a 
gente não os cometa novamente. Mas aquilo 
que é bom, que cada Governo fez, precisa ser 
preservado.  

E hoje, como disse, deveria estar sendo 
lançada uma moeda, um selo no Brasil, da 
comemoração dos vinte e cinco anos do Plano 
Real, que, sem sombra de dúvida, foi uma das 
maiores conquistas econômicas do Brasil nos 
últimos anos.  

Como falei, hoje, infelizmente, uma 
parte da população não sabe o que é viver com 
uma hiperinflação. O que é você abastecer o 
carro de manhã e, à tarde, já ter outro preço. 
Aqui, tem muitos já, que são mais maduros, que 
vão lembrar que as pessoas estocavam 
alimentos. E você comprava... Oh, ouvi dizer que 
o preço do óleo de soja vai subir. As pessoas iam 
ao supermercado e compravam caixas de óleo 
de soja, porque a inflação era galopante. E 
coisas sui generis aconteciam naquela época, 
porque a inflação era tão galopante, que  
colocando zero no dinheiro... Eu estava 
começando a trabalhar na rede estadual no ano 
de 1985. Em 1987, 1989 e 1990, por aí, meu 
salário era de um milhão e não sei quantos mil 
cruzados, ou cruzeiros. Nem me lembro mais de 
que dinheiro era. Mas não servia para 
absolutamente nada, ou seja, fomos milionários 
naquela época, mas milionários pobres, falidos, 
porque não resolvia nada.  

Hoje deveria estar havendo no Brasil 
uma grande comemoração, sim, pelos vinte e 
cinco anos do Plano Real, com todas as críticas e 
os erros que ocorreram, que precisam ser 
lembrados, mas foi, sim, uma grande conquista. 
E o Plano Real é, sim, um grande orgulho. Que 
se mantenha e que se aprimore cada vez mais. 

Muito obrigado, presidente.  
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Não por isso.  
 Passo a presidência ao deputado Emílio 
Mameri, para que eu possa utilizar meu tempo 
na tribuna da Assembleia.  
  

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Passo a palavra ao  nosso 
deputado Marcelo Santos.  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 
Muito obrigado. 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados; senhor líder do Governo no contrato 
temporário, deputado e líder do Guandu, Dary 
Pagung; senhor líder do Governo licenciado 
Enivaldo Euzébio dos Anjos; homens e mulheres 
que compõem este Parlamento, aqueles que 
estão na galeria desta Casa, imprensa que cobre 
esta sessão, nossa TV Assembleia, é muito 
importante repercutir as ações que nós 
desenvolvemos ao longo do nosso mandato. 

Neste domingo último, completei cento 
e cinquenta dias de mandato e fiz uma 
prestação de contas, divulgada amplamente na 
rede social, de um trabalho continuado, 
principalmente no que tange à Comissão de 
Infraestrutura, que já presido por algumas 
legislaturas e a cada ano e legislatura que passa, 
tento, junto com meus colegas deputados e 
também com as cobranças que nos chegam da 
população e diversos setores, aprimorar a 
prestação de serviço no exercício parlamentar, 
principalmente liderando essa comissão tão 
importante, que é a Comissão de Infraestrutura.  

Da mesma forma que presido a Comissão 
de Petróleo, Gás e Energia, que também presido 
a CPI das Licenças, que sou relator da CPI da 
Sonegação, que tem como presidente o 
deputado Enivaldo dos Anjos, das comissões de 
que faço parte, como a vice-presidência da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, como 
membro efetivo da Comissão de Segurança.  

E faço parte também de outras 
comissões, além de coordenar dois projetos 
importantes aqui nesta Casa, o Revisa Ales, 
em que estamos fazendo a revisão de mais de 
dezessete mil normas – e grande parte delas 
obsoleta, já em desuso; outras, no arcabouço 
jurídico, mas não estando em pleno 
funcionamento, mesmo estando em vigor – e 
nós estamos compilando todas essas leis, 
fazendo um trabalho muito bacana, em que a 
Casa prestigia os técnicos da Casa, que têm 
dado todo o suporte técnico, para que a Casa 
possa se tornar um bocado mais transparente, 
que produza a qualidade do serviço que é 
obrigada a produzir.  

Também coordeno o Assembleia Digital, 
que visa, além da economia, deputado Fabrício 
Gandini, também a colocar a Casa como uma 
das principais Casas no quesito transparência. E 
esse é o papel desses dois projetos que eu 
coordeno e também o papel do Poder 
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Legislativo, capitaneado pelo presidente Erick 
Musso.  

Aproveitei, no domingo, e publiquei um 
pequeno vídeo que fizemos das ações que 
desenvolvemos à frente dessas comissões, do 
trabalho que desenvolvemos à frente desses 
trabalhos que tenho a oportunidade de 
coordenar, mostrando que não se resume a vida 
de um parlamentar apenas aqui no plenário, 
que começa às 15h e tem um horário 
estabelecido pelo Regimento para acabar a 
reunião ordinária e, assim que convocada 
extraordinariamente, podemos avançar e varar 
a noite, como assim já fizemos.  

Mas, não é só isso. O mandato 
parlamentar vai muito além das paredes do 
Poder Legislativo Estadual. Em alguns 
momentos, estamos despachando com 
secretários de Estado, levando demandas que 
colhemos em eventos, em uma reunião com a 
comunidade, seja aqui na Grande Vitória, no 
Norte, no Sul, em uma associação de produtores 
rurais. Enfim, às vezes, despachando com o 
próprio governador, seja com prefeitos, 
vereadores, líderes populares. Às vezes, 
despachando com o governador com temas 
importantes, com matérias que, às vezes, estão 
tramitando aqui nesta Casa ou com matérias 
que aqui chegarão. Então, não se resume o 
Parlamento na sessão ordinária. Ele vai muito 
além das paredes do legislativo estadual e esse 
é um papel que todos desempenham. 

Eu comemorei os cento e cinquenta dias 

no exercício deste novo mandato. Cento e 
cinquenta dias de muito trabalho, fiscalizando 
obras importantes que carecem de 
manutenção, fiscalizando obras que iniciaram 
a sua construção, obras que paralisaram, 
apontando falhas, mas também apontando 
solução. Não basta apontar falha. Falha 
encontraremos em qualquer lugar, inclusive 
dentro da nossa casa, e não é a Casa de Leis, é a 
nossa residência. Apontando solução, buscando 
mais conhecimento, dividindo mais e 
compartilhando. 
 É por isso que eu divido aqui com os 
meus colegas deputados, que, no último 
domingo, completamos cento e cinquenta dias 
no exercício deste novo mandato com muita 
prestação de serviço em prol da população 
capixaba.  
 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Muito obrigado, deputado Marcelo 
Santos. 
 Com a palavra agora Dr. Emílio Mameri. 
 Faltam nove minutos para as quatro da 
tarde. Início de semana, início de um novo mês. 
Hoje, julho de 2019. Que Deus abençoe a todos 
nós. Obrigado pela audiência. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Bom dia a todos. Bom dia, presidente Marcelo; 
no momento, em exercício, Torino. Desculpe, 
boa tarde. Estou errando o período. Deputado 
Xambinho, que também está, no momento, 
compondo a Mesa; todos os nossos colegas 
deputados; os funcionários da Casa e a 
população que está nos assistindo pela TV 
Assembleia. 
 Inicialmente, eu quero corroborar as 
palavras do deputado Majeski a respeito da 
importância do Plano Real na vida do brasileiro. 
 Vivenciei todas as dificuldades antes do 
Plano Real. Inflação galopante, inflação de 
oitenta e quatro por cento ao mês e isso foi 
controlado com o trabalho da equipe do 
presidente da República, então, Itamar Franco, 
do qual Fernando Henrique Cardoso era o seu 
ministro da Economia. 

 Então, esse ganho da população ao 
diminuir a inflação praticamente a zero, 
tivemos inflação negativa, foi muito 
significante e traz, até hoje, o controle da 
inflação, que é o que existe de mais maléfico 
para toda a sociedade. 
 Gostaria também, feito esse registro, de 
comentar sobre o falecimento do nosso eterno 
professor, doutor Carlos Sandoval Gonçalves. 
Doutor Carlos Sandoval Gonçalves foi um 
exemplo dentro da Medicina, com sua ética, 
com sua determinação, vontade de ajudar e de 
atender todos que o procuravam no Hospital 
Universitário. 
 Além desse lado humanista, doutor 
Carlos Sandoval foi um grande pesquisador. 
Vários de seus trabalhos foram publicados no 
Brasil e no exterior. Livros publicados sobre 
carcinoma hepatocelular, câncer de fígado, 
trazendo elementos da nossa epidemiologia 
para que isso também fosse comparado com os 
dados epidemiológicos de outros países. Com 
isso nos dá um conhecimento maior para que 
pudéssemos fazer a prevenção de uma doença 
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tão grave, e a sua contribuição foi de suma 
importância.  

Além disso, o mestre, doutor Carlos 
Sandoval Gonçalves, conseguia fazer equipe. A 
hierarquia era um passo fundamental para que 
se trabalhasse no seu serviço, mas isso ele 
conquistava com a confiança que tínhamos nele. 
Nunca conseguiu essa hierarquia através da 
truculência, muito pelo contrário, uma pessoa 
dócil, que tinha uma liderança nata e que 
modificou a gastroenterologia e a patologia do 
Espírito Santo.  

Podemos considerar a presença do 
professor Sandoval, junto com o doutor Benito 
Zanandréa, que o antecedeu, como duas 
pessoas fundamentais no desenvolvimento da 
gastroenterologia do estado do Espírito Santo, 
formando profissionais competentes, 
professores que hoje trabalham nos diferentes 
cantos do estado, fora do estado do Espírito 
Santo, professores da Emescam, professores da 
UVV, professores de outras universidades aqui 
do estado e, fundamentalmente, o seu trabalho 
de pesquisas que eram feitas no Hospital 
Universitário Cassiano Antônio de Moraes. 

Quero deixar aqui gravada nos anéis 
desta Assembleia - anais, desculpa, não os anéis; 
anéis estão nas mãos das pessoas - essa minha 
fala, que é uma fala emocionada de um ex-
aluno, que aprendeu tudo na gastroenterologia 
e como conduzir os pacientes com esse 
professor que a gente nunca vai se esquecer, 
doutor Carlos Sandoval Gonçalves. 

Um abraço a todos. Muito obrigado.  

 
 (Registra presença o senhor 

deputado Freitas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Concedo a palavra ao 2.º vice-
presidente desta Casa, Torino Marques. 

Agora são quinze horas e cinquenta e 
sete minutos. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – 

Faltam três para as quatro. 
Muito obrigado pela audiência às 

pessoas que estão em casa assistindo agora à TV 
Assembleia Legislativa. Como falei há pouco ali, 
hoje, dia 1.º de julho de 2019. Passamos da 
metade do ano.  E o tempo voa.  Voa e muito! 

Quero agradecer a presença dos 
deputados que se encontram aqui na casa de 
Leis, no plenário, também a presença de todos 
os funcionários que prestam um serviço com 
muita vontade de que cada dia seja melhor o 
trabalho prestado para a população. 

Quero dizer também que, sábado, 
tivemos um encontro do PSL aqui na Assembleia 
Legislativa. Mais de trezentas pessoas, 
lideranças dos setenta e oito municípios do 
estado do Espírito Santo, com certeza, 
compareceram. Capitão Assumção estava aqui, 
Danilo Bahiense também, Coronel Quintino, eu, 
Torino Marques, também a presença de Hudson 
Leal. Roberto Carneiro também esteve aqui, 
Lorenzo Pazolini veio prestigiar. 

Quero agradecer muito aos municípios 
que trouxeram suas lideranças e que 
representaram muito bem. O presidente Carlos 
Manato conduziu a nossa reunião de uma forma 
exemplar como sempre foi, nosso eterno 
deputado, presidente do PSL, também 
presidente do Sebrae.  

E agradecer, claro, a presença de todos 
vocês também, ontem, naquela nossa passeata 
verde e amarela para a reforma da Previdência, 
pacote anticrimes e também a continuidade da 
operação Lava-Jato. Foi lindo. Lindo de se ver 
como um Governo está fazendo toda a 
diferença em nosso Brasil e também aqui no 
Espírito Santo.  

Acompanhamos na última semana a 
comitiva do Brasil, liderada pelo nosso 
presidente Jair Messias Bolsonaro, na reunião 
do G20, no Japão. Saímos de lá como 
protagonistas e liderança de grandes avanços 
comerciais.   

Depois de mais de vinte anos de 
tratativas a comitiva do presidente com o 
ministro das Relações Exteriores intermediando, 
conseguiu fechar o acordo de livre comércio 
entre a União Europeia e o Mercosul. Para o 
Brasil a notícia, com certeza, é muito, mas muito 
importante. Mas, para o nosso Estado do 
Espírito Santo, é muito melhor, ela é excelente. 
Isso porque, além de facilitar e alavancar nossas 
exportações, o presidente manifestou que o 
acordo prevê a redução da alíquota de 
exportação do café solúvel, que hoje é de nove 
por cento, para zero, rosquinha. Isso mesmo 
colegas, zero de tarifa na exportação do café 
solúvel. Maravilha. Bom para os exportadores. 
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 Essa redução é uma importante e 
inteligente decisão do Governo Jair Bolsonaro 
para também aumentar a competitividade do 
setor cafeeiro, em particular o café conilon, que 
compõe a maior parte da base do café solúvel. 

É o nosso café conilon rompendo 
barreiras, proporcionando, claro, aumento no 
PIB capixaba, melhoria na vida dos produtores e 
dando ao nosso Brasil o lugar de destaque que 
merece no cenário mundial. 

Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro e 
sua equipe por estarem lutando arduamente 
pensando em todos os brasileiros. 

Agora, quatro horas em ponto.  
Vamos passar, então, para a Ordem do 

Dia.  
Agradeço a todos vocês e agradeço 

também aos alunos da faculdade de Farmácia 
que se encontram ali no plenário. Obrigado a 
vocês por estarem aqui. Venham sempre, a Casa 
é de todos vocês. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Passamos, então, à fase da Ordem do 
Dia. 

Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 424/2019, da deputada 
Janete de Sá. 

Convoco a Comissão de Justiça. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Vou pedir vista... 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Prazo regimental. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – E, possivelmente, 
amanhã eu farei a votação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Ok. Possivelmente, amanhã, estaremos 
aguardando. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Presidente, eu queria dizer que V. 
Ex.ª está muito bem na presidência da Casa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Muito obrigado, mas melhor fica, 
ainda, o deputado Erick Musso. 

Item 2, 3, 4 e 5, todos em 2.ª sessão. 

 (Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 25/2019; 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
383/2019; Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 388/2019; Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 397/2019) 
 

Não havendo deputado inscrito, as 
matérias vão para 3.ª sessão. 

Item 6, 7 e 8, discussão especial em 1.ª 
sessão. 

 
 (Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
368/2019; Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 382/2019; Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 392/2019) 
 

Não havendo deputado inscrito, as 
matérias vão para 2.ª sessão. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente, na realidade 
eu queria pedir para recorrer do meu projeto à 
Comissão de Justiça. Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – V. Ex.ª queria ou V. Ex.ª quer? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Eu quero. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – A Mesa também defere, querendo 
deferir. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Eu olhei o Torino e esqueci até de 
requerer, quando ele falou da rosquinha. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 

ordem, senhor presidente! Ele esqueceu... 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – V. Ex.ª, deputado Rafael Favatto, deve 
ter confundido os anéis com os anais. É por isso. 
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Passamos, então, conforme previsto no 
art. 269, do Regimento Interno, ao Grande 
Expediente da presente sessão que será 
destinado ao uso da tribuna popular. 

Neste momento eu suspendo a sessão e 
autorizo a entrada dos convidados. 

Atenção, os convidados, da deputada 
Janete de Sá, o senhor Bruno Aguilar; do 
deputado Danilo Bahiense, senhor João Brito 
Nogueira; do deputado Torino Marques, Tomé 
de Oliveira; e da deputada e ministra Iriny 
Lopes, João Batista Ramos. 

Peço aos parlamentares que convidaram 
que possam fazer companhia dos senhores 
convidados aqui no plenário. 

 
  (A sessão é suspensa às 

16h02min e reaberta às 16h04min) 
 
Neste momento, por conta do horário, 

solicito ao deputado Danilo Bahiense, que 
convidou o senhor João Brito Nogueira, pastor 
da Igreja Evangélica Batista de Vitória – é uma 
honra tê-lo conosco aqui, pastor João Brito, o 
senhor é figura reconhecida por todos nós –, 
para que possa fazer o uso da palavra. 

E eu convido o deputado Danilo 
Bahiense para presidir a sessão, tendo, assim, o 
seu convidado usando a tribuna desta Casa.   

Com a palavra o pastor João Brito. 
 
 O SR. JOÃO BRITO NOGUEIRA – Boa 
tarde. Quero em primeiro lugar agradecer essa 
rica oportunidade de estar aqui. Quero 
cumprimentar a todos os presentes em nome 
do presidente, que está dirigindo esta reunião, 
deputado Danilo. É um prazer e um privilégio. 
 O assunto que eu quero tratar com vocês 
de modo bem breve é acerca do valor e do 
papel da igreja na sociedade hodierna. 
Lembrando primeiro de conceituar. Quando 
falamos de igreja, nós não estamos falando 
meramente de uma organização. Quando 
falamos de igreja, nós estamos falando de 
organismo. Organização é feita de um modo 
frio, um organograma não tem vida, mas a 
organização que tem vida é igreja, porque é 
organismo.  
 Quando tratamos da igreja cristã, é 
necessário que entendamos que a igreja está 
baseada não num corpo doutrinário, não num 
rosário de exortações morais, mas ela está 

baseada no seu fundador que é Cristo, o Senhor. 
O Verbo divino que se fez carne, habitou entre 
nós e vimos a sua glória como a glória do 
unigênito do Pai cheio de graça e de verdade.  
 E aí nós vamos entender a igreja de 
acordo com a definição que o próprio Cristo deu 
em Mateus, 5:13-16, diz o seguinte:  

 
Vós sois o sal da terra; e se o sal 
se tornar insípido, com que se há 
de salgar? Para nada mais presta, 
senão para ser lançar fora, e ser 
pisado pelos homens. Vós sois a 
luz do mundo; não se pode 
esconder uma cidade edificada 
sobre um monte; 
Nem se acende a candeia e se 
coloca debaixo do alqueire, mas 
no velador para que brilhe, 
ilumine a todos que estão em 
casa.  

 
E ele conclui parte desse sermão da 

montanha dizendo: Assim resplandeça a vossa 
luz diante dos homens, para que vejam as 
vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, 
que estás nos céus.  

Vejam só, a igreja então começa sendo 
descrita como sal. Sal serve basicamente para 
duas coisas: primeiro para dar gosto. A igreja 
está no mundo para dar um gosto diferente. 
Qual é a instituição que tem que zelar pelos 
valores morais na sua cidade? É o posto de 
gasolina? Seria o supermercado? Seria a 
Petrobras? Deus que nos livre. Não. Quem 
zela pelos usos e costumes, quem dá gosto é a 
igreja. Porque a outra função do sal, além de 
dar gosto, é preservar. É preservar.  

As mulheres que estão aqui, aqueles que 
gostam de cozinha sabem. Por que que o 
bacalhau vem tão salgado? Por que razão? Pela 
preservação. E aí é o valor da igreja. Hoje a 
igreja tem um papel muito grande nessa 
sociedade que precisa zelar pelos valores 
morais, pelos valores éticos, pelos valores 
espirituais, pela família. Tem que lutar contra o 
aborto de qualquer maneira. Tem que lutar 
contra essa violência desenfreada que vivemos. 
É a igreja que tem que combater todo tipo de 
inverdade, inclusive as fakes news que estão 
presentes.  
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Ela é sal da terra, ela é luz do mundo. Ela 
tem que brilhar. Ela tem que anunciar a 
mensagem que afugenta as trevas. As trevas do 
pecado, as trevas da corrupção, as trevas da 
ignorância. É a igreja.  

Eu queria dizer para vocês, meu amigo 
deputado Danilo, você sabia que o filho de uma 
pessoa cristã de verdade, um evangélico sério, 
não é analfabeto? Se você não sabia, pode 
pesquisar! Filho de cristão verdadeiro não é 
analfabeto. Pode pesquisar! É gente 
diferenciada, pode olhar! 

Vou falar pela minha denominação. Você 
pode ir às portas das igrejas Batistas e você não 
vai encontrar pedintes lá. Não encontra, por 
quê? Porque nós colocamos para fora? Não! 
Porque nós nos propomos a ajudar. E quando 
ele não quer ser ajudado, ele foge da porta, 
porque a igreja investe nisso. Eu quero deixar a 
modéstia de lado e citar o exemplo da minha.  

Nós temos centro de recuperação para 
homens, centro de recuperação para mulheres, 
temos casa para meninos, temos casa para 
meninas, temos um trabalho que é para o 
bairro, temos as portas abertas para ali em 
Jardim da Penha, mães, pais e famílias que 
moram ali terem acesso e frequentam a praça 
Oásis da Paz. Os idosos de Jardim Camburi 
frequentam a quadra, as crianças têm a 
oportunidade de estudar no Cmei em convênio 
com a prefeitura.  

É uma igreja que está à disposição, é 
ativa! É sal da terra, é luz do mundo! E não se 
pode esconder a cidade edificada sobre o 
monte. E aqui nós temos o exemplo muito fácil, 
muito claro. Você não pode esconder o 
Convento da Penha, pode? Por que razão? Está 
lá, edificado sobre o monte! Você não pode 
esconder o fato de que as pessoas integradas 
nas igrejas sérias, nas igrejas cristãs 
responsáveis são pessoas diferenciadas. Não são 
pessoas que vivem drogadas, não são pessoas 
que vivem embriagadas, não são pessoas que 
defendem o aborto, não são pessoas que lotam 
as cadeias.  

Nas igrejas cristãs sérias e responsáveis, 
nós temos cidadãos que abençoam a sociedade. 
Uma igreja que é sal da terra, é luz do mundo, 
não se pode esconder a cidade edificada sobre o 
monte. A igreja tem que ser referencial. Tem 
que ser referencial! E a igreja, quando eu falo, 
não é aquele templo, não. Quando eu falo da 

igreja, somos nós. Nós, cristãos verdadeiros! 
Não nominais. Quando eu falo de igreja eu não 
estou falando de igrejados, estou falando de 
cristãos que estão ali seguindo o Senhor da 
igreja, que se chama Jesus Cristo. E aí temos que 
fazer a diferença.  

Por isso que, com todo o respeito, eu 
não acredito em bancada evangélica. Não 
acredito, não! Eu acredito em evangélicos 
cristãos que defendem pontos de vista que 
tenham apoio ético nos ensinos da palavra de 
Deus. Nós não temos bancada evangélica, nós 
temos evangélicos que vivem a realidade do 
Evangelho. Essa é a realidade! 

Agora, a Igreja também não pode 
simplesmente se calar, e eu vou aproveitar a 
oportunidade para fazer uma reclamação. Por 
que que nós, aqui, no estado do Espírito Santo, 
na ilha de Vitória, meu deputado, somos 
explorados com o tal do SPU? É uma 
bitributação! Porque as igrejas, todas elas, não 
pagam imposto. Claro que não pagam, porque o 
trabalho que elas fazem é extremamente 
relevante. Agora, aí nos cobram um imposto 
com nome de taxa. É uma bitributação com 
apelidinho contrário para enganar quem? 

Eu acho que os nossos deputados 
deviam unir forças com o Governo para tirar da 
gaveta tantos projetos que têm lá e tirar esse 
peso das costas dos capixabas. A Igreja não tem 
que pedir e não preciso, senhores deputados, 
não precisamos de oferta de areia, de cimento, 
nada disso! Mas precisamos que o nosso povo 
seja respeitado, não seja enganado nem 
grandemente sobrecarregado com impostos 
caros como o SPU.  
  A Igreja é um oásis no deserto, um oásis 
de amor, um oásis de paz, um oásis de 
tranquilidade. E, sabe, eu gosto muito da frase 
do pastor batista que se tornou um herói e teve 
a sua vida vitimada, Martin Luther King. Ele 
disse o seguinte: Pior do que a ação dos maus é 
a omissão dos bons. Isso é muito pior! A 
omissão dos bons faz mais mal do que a ação 
dos maus. Precisamos voltar os nossos olhos e 
entender que a Igreja prega um evangelho que 
olha para a humanidade com os olhos de Cristo.  

Eu queria dizer para vocês que, no 
Cristianismo, tudo se resume a dois 
mandamentos. Primeiro: amar a Deus acima de 
todas as coisas, de todo o coração, de toda a 
alma, com todo entendimento e com todas as 



Vitória-ES, segunda-feira, 08 de julho de 2019 Diário do Poder Legislativo - 39 

forças. Segundo: amar ao próximo como a si 
mesmo. Eu queria dizer a vocês que Cristo, 
quando fala do seu retorno, diz o seguinte: 
Olha, quando eu voltar, eu vou separar, nessa 
linguagem figurada, as ovelhas dos cabritos. Eu 
vou dizer àqueles que estiverem à direita o 
seguinte: Vinde, benditos do meu Pai, porque eu 
tive fome, e vocês me deram de comer; eu tive 
sede, e vocês me deram de beber; eu estava nu, 
e vocês me vestiram; eu estava doente, e vocês 
foram me ver; eu estava preso, e vocês foram 
me visitar. Então Ele vai olhar para esses 
benditos de meu Pai e vai dizer: vinde. Mas Ele 
vai olhar para os outros e vai dizer assim: Olha, 
vocês só tiveram garganta e gogó. Eu tive fome, 
e vocês não me deram de comer; eu tive sede, e 
vocês não me deram de beber; eu estava preso, 
e vocês não me visitaram; eu estava doente, e 
vocês não foram me ver; eu estava nu, e vocês 
não me vestiram: afastai-vos de mim. Este é o 
cristianismo que defendemos: o cristianismo a 
favor da vida.  

Eu queria dizer aos senhores que a 
grande responsabilidade dos senhores em zelar 
por esses valores defendidos pelo Evangelho é 
dizer não à desvalorização da vida, o que 
significa dizer não ao aborto. Sabe o que é que 
significa dizer não à desvalorização da vida? É 
dizer não à maconha, a não ser para uso 
medicinal. É dizer não! É dizer não às injustiças, 
é dizer não a essa carga de tributos tão fortes e 
a essa imoralidade chamada SPU. Porque a 
Igreja existe para pregar a verdade, para pregar 
a liberdade, para pregar a paz e para lutar pelas 
leis mais justas.  

Eu quero concluir dizendo aquilo que 
Tiago diz. Qual é a religião pura e imaculada? 
E Tiago vai dizer o seguinte: A religião pura e 
imaculada para com o nosso Deus e Pai é: 
Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e 
guardar-se isento da corrupção do mundo.  

Uma igreja séria é uma igreja que olha 
para os pobres e necessitados. Mas a religião 
pura não é só essa. É também isentar-se da 
corrupção que há no mundo.  

E a nossa oração é que esta Casa de Leis 
possa ficar isenta da corrupção, possa trabalhar 
com seriedade e honestidade. Possa dar de si o 
seu melhor.  

Lembrando uma poesia que eu gosto 
muito, de Giuseppe Ghiarone, concluo com ela. 
Ele diz assim:  

Dá de ti quanto puderes: o 
talento, a energia e o coração. Dá 
de ti para os homens e as 
mulheres como as árvores dão e 
as fontes também dão. Não 
somente os sapatos que não 
queres ou a capa que não usas no 
verão. Darás sem refletir, sem ser 
notado, de modo que ninguém 
diga obrigado nem te deva 
dinheiro ou gratidão. E com 
espanto notarás, um dia, que 
viveste fazendo economia de 
talento, energia e coração! 

 
E Tiago ainda vai dizer o seguinte: Aquele 

que sabe fazer o bem e não o faz comete 
pecado.  

Que os senhores sejam instrumentos de 
justiça, que os senhores sejam instrumentos de 
leis corretas, de leis que possam ser aplicadas, 
de leis que tragam e honrem o ser humano em 
sua totalidade.  

Que Deus os abençoe. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Muito Obrigado, 
pastor Brito, presidente da Igreja Evangélica 
Batista, de Vitória.  

Recordo-me muito bem, pastor Brito, de 
quando o senhor disse que filho de cristão não é 
analfabeto. O senhor conheceu muito bem a 
minha mãe, dona Rosalina Bahiense Moreira, 
que faleceu em 2004, aos noventa e um anos, e 
que nunca foi à escola, mas leu, aprendeu a ler 
na Bíblia Sagrada, e teve sabedoria divina para 
criar os onze filhos. 

Muito Obrigado ao senhor. Esta Casa 
está à disposição do senhor, da Igreja, estamos 
aqui também à disposição de todos. 

Muito Obrigado e tenha uma boa tarde. 
Eu passo agora a palavra ao deputado 

Torino Marques para que presida, tendo em 
vista que o próximo orador é seu convidado. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (Sem partido) – 
Senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) – Fique à vontade. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (Sem partido) – 
Senhor presidente, só para agradecer ao pastor 
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Brito pelas palavras. Dizer que a Igreja, as igrejas 
ajudam muito o Estado, desde o social, tirando 
as pessoas das ruas. Então, faz um papel muito 
importante.  

Eu quero aqui, pastor, parabenizá-lo 
pelas suas palavras hoje aqui na tribuna da 
Assembleia Legislativa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – PSL) – Muito obrigado, 
deputado. 

Passo agora a palavra ao deputado 
Torino Marques, que passa a presidir a sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

–  PSL) – Obrigado, deputado Danilo Bahiense.  
Quero agradecer muito a presença dos 

deputados. (Pausa) 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) –  Pela 

ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

–  PSL) –  A sequência passa a ser... (Pausa) 
Então, Reinaldo Tomé, vamos fazer o 

seguinte, você espera mais um pouquinho 
porque vamos passar a palavram então, ao 
indicado pela Janete.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Por 

gentileza.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

–  PSL) – Vem cá presidir, Janete! 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Só um 

minutinho. 
Eu prefiro que o terceiro... Nós vamos 

fazer e a TV tem que se enquadrar à 
necessidade do plenário. O primeiro, o nosso 
palestrante, não havia chegado ainda porque 
trabalha na Secretaria da Fazenda, uma 
secretaria que tem muita atividade, e nós 
passamos o de Danilo para primeiro. Eu 
proponho que passe o senhor Raimundo Tomé 
para segundo e nós falamos em terceiro. E a TV 
se adeque a esta realidade. Precisou ser trocado 
aqui e pronto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

–  (PSL) – Olha só. É o auditor fiscal da Secretaria 
da Fazenda do Estado, como é o nome dele? É o 

Bruno Aguilar. Trocou, não é? (Pausa) Você 
pode esperar um pouquinho? (Pausa) 

Então, concedo a palavra a Reinaldo 
Tomé de Oliveira para falar sobre acessibilidade 
plena para pessoas com deficiência.  

As pessoas com deficiência estão 
passando por necessidades plenas, com certeza. 
As acessibilidades têm que ser mais bem 
implementadas pelos poderes, e esse é o nosso 
trabalho. 
            O Reinaldo vai ter quinze minutos para 
falar. Ele é do Instituto Braille.  
 Tem dificuldade para todos os lados, não 
é Reinaldo? Pode subir aí, tem um degrau, o 
senhor pode subir. 

Agora são quatro horas e vinte e cinco 
minutos na Assembleia Legislativa, na capital do 
estado do Espírito Santo. Muito obrigado pela 
sua audiência. É a Tribuna Popular, onde o povo 
aqui, com certeza, tem vez. 

Reinaldo, boa tarde! 
 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Boa tarde, deputado; boa tarde, deputadas, boa 
tarde ao público também aí, boa tarde à minha 
presidente, a Elizabeth Mutz, presidente do 
Instituto Louis Braille; o Jocélio, que é 
colaborador nosso também lá Instituto Luiz 
Braille. 

Então, deputado, vamos começar 
falando um pouquinho da acessibilidade plena. 
Porque as pessoas falam muito de acessibilidade 
arquitetônica, mas se esquecem de completar 
que as instituições têm uma responsabilidade 
muito grande com a acessibilidade. Porque é lá 
dentro de um Instituto Luiz Braille que faz um 
trabalho voltado para todo o estado do Espírito 
Santo, onde nós damos curso de orientação e 
mobilidade para pessoa com deficiência visual, 
ensinamos a leitura Braille, a informática, a 
estimulação para as crianças. Isso tudo é 
acessibilidade, porque nós estamos integrando 
esta pessoa com deficiência à sociedade. 

Mas não adianta nós prepararmos a 
pessoa com deficiência dentro da instituição e 
chegar dentro de um órgão público, da Casa de 
Leis, como esta Assembleia, e não ter 
acessibilidade alguma. 

Hoje, vocês vejam bem, nós precisamos 
de muitas melhoras. A acessibilidade é 
igualdade. É dar condições às pessoas com 
deficiência de permanecerem na sua luta, 
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trabalhar. É um piso táctil, várias coisas que 
precisam estar... Hoje, nós precisamos de 
elevadores com som, com áudio. Mas não só 
isso. As unidades de Saúde não têm um áudio! 
Chega um deficiente visual dentro de um PA, de 
uma UPA, de um posto de saúde ou até mesmo 
de um hospital, dão uma senha para ele, e aí? 
Como ele vai saber que vai chamar o número 
dele, se aquele posto de saúde não está 
adequado para ele? Aí perguntam: Por que você 
não trouxe alguém? Gente, não é sempre que 
nós temos alguém para estar no dia a dia. Nós 
temos que ter independência. E para nós termos 
a independência, precisamos da acessibilidade, 
precisamos que o Governo olhe um pouquinho 
para essas coisas. Isso é o Governo Estadual, o 
Governo Municipal e o Governo Federal. 

Mas a Casa Legislativa também! A 
companheira Janete já fez um projeto nesta 
Casa, e não sei no que deu esse projeto, dos 
cardápios em Braille. E até hoje a gente não vê 
acontecer nada! Chega a um estabelecimento 
comercial, e não tem um cardápio em Braille. 
Estão começando agora a acordar um 
pouquinho. Mas estão se esquecendo de 
estudar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
onde lhe dá o direito pleno de pessoa com 
deficiência ter condições de ir e vir.  

Hoje nós enfrentamos um problema, 
porque nós atendemos o interior do estado, só 
que nós temos direito ao passe livre só aqui na 
Região Metropolitana, não temos o direito do 
passe livre no interior, no intermunicipal. Isso é 
acessibilidade também, gente! Porque são as 
condições de a pessoa com deficiência sair lá do 
município, lá de Guaçuí, como eu sai de Guaçuí 
e vim para Vitória, para poder estudar, para 
poder aprender, para poder ser inserido no 
mercado de trabalho. Isso tudo é acessibilidade! 

É bonitinho falar, muito igual ao povo 
fala: vamos fazer, vamos fazer! Só que, se nós 
não estivermos cobrando, não se faz nada!  Na 
frente desta Assembleia, nós não temos 
condições de atravessar aqui sozinho, porque a 
própria faixa de pedestres é toda errada, toda 
ao contrário. A faixa de pedestre é longe do 
poste do semáforo. Eu nunca vi isso! Um prédio 
igual à Assembleia não tem um áudio, tem o 
braile. Beleza! O braile ajuda? Ajuda! O braile 
ajuda para eu apertar um andar, mas quando eu 
chego ao andar, como eu vou saber? Eu vou 
ficar perdido ali dentro.  

Esse é um trabalho muito bom. Eu quero 
agradecer ao nosso deputado que teve a 
intenção dessa fala nossa hoje aqui, porque esta 
fala é muito importante. Nós aqui não estamos 
para criticar deputados a, b e c, nós estamos 
aqui para pedir a união de todos, porque esta 
Casa precisa unir para uma acessibilidade, unir 
para um trabalho de integração, porque nós 
precisamos hoje de dar condições de igualdade 
para todos, não é só para algumas pessoas, mas 
sim para todos.  

Hoje o Instituto Luiz Braille é uma 
instituição que nós já vemos há anos, alguns 
deputados que estão aqui já de outros 
mandatos conhecem o nosso trabalho, sabem 
da dificuldade que nós levamos para hoje 
estarmos com aquela instituição onde está. 
Uma instituição que estava fechando as portas, 
porque tinha uma dívida com a União. Gente, 
nós não queremos aquilo ali de enfeite, mas sim 
para nós prosseguirmos um trabalho que só 
dentro da instituição, porque é a integração da 
pessoa com deficiência, porque é ali que ele vai 
saber, ele vai aprender com outro deficiente 
como se locomover, ele vai ter conhecimento. 
Agora, precisamos que olhem um pouquinho 
mais para a acessibilidade plena para o nosso 
trabalho. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Reinaldo, eu quero parabenizá-lo pela 
fala! Reinaldo Tomé de Oliveira, do Instituto 
Braille, e parabenizar também a Presidência do 
Instituto Braille. Como é o nome da presidente 
lá? 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Elizabeth. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Elizabeth, muito obrigado por você 
olhar pelas pessoas. Agora eu queria falar 
também a respeito da acessibilidade, de quando 
o Reinaldo questionou ali que existem aqueles 
dígitos no elevador, não é isso, Reinaldo, que 
você falou? 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Porque, quando você digita, você quer 
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ir para o oitavo andar, por exemplo, o sétimo 
andar. Você digita, você passa o dedo... 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Vou ler em braile. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Só que acontece de alguém chamar no 
sexto andar, ele vai achar que saiu no oitavo 
andar. 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Exatamente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Na verdade ele está no sexto. Não é 
isso? Por isso que tem que ter a voz, a pessoa 
falando: sétimo andar. Oitavo andar. 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Às vezes você acha isso uma coisa que 
não é necessária, mas é mais do que necessária. 
E eu queria falar também a respeito da calçada 
cidadã, porque tem que ter aquele... Como é o 
nome daqueles bloquinhos? 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Aquele piso ali é o piso tátil, aquele piso é pelo 
que nós vamos saber que... Porque o lado que 
tem um piso tátil tem obstáculos, como poste, 
orelhões e etc. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Mas o que eu quero dizer é o seguinte: 
que ali o piso... Você dá diretamente em uma 
árvore, é para saber que ali tem uma árvore? 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Ali é para saber que tem uma árvore, nós vamos 
andar no centro. Entendeu? Tendo aquele piso, 
nós vamos saber que tem obstáculos ali. E o que 
eu falei, deputado, sobre as unidades de saúde, 
que eu acho que está na hora de a gente olhar 
isso, porque a pessoa com deficiência visual tem 
a sua vida normal como outra qualquer. Nós 
tomamos atitudes por conta própria. Não 
precisamos de ninguém para pensar por nós. 
Não precisamos de ninguém para nos levar ao 
médico, mas precisamos sim de ter 

acessibilidade plena, para quando for chamar lá, 
minha vez, eu saber pelo aúdio que falou: 
Reinaldo Tomé, consultório x. Entendeu? Então, 
isso é cumprir o estatuto, isso é mais do que 
cumprir o Estatuto da Pessoa com Deficiência.  
  

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – É lei, não é?  
 
  O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – É 
lei, é dignidade própria, é cada cidadão ter seu 
direito de ir e vir.  
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) - Eu queria só falar uma coisa, Reinaldo 
Tomé. Para quem está em casa assistindo, esta 
é a tribuna popular. Acontece aqui, na 
Assembleia Legislativa. Eu queria dizer que 
qualquer um, todos nós estamos sujeitos a ter 
um problema de saúde um dia, inclusive de ficar 
cego. É! Não ache que você deveria fechar os 
olhos neste momento e, às vezes, não brigar por 
esse direito que as pessoas precisam ter: a 
acessibilidade, as pessoas com deficiência física.  

Reinaldo, eu queria que você contasse às 
pessoas que nos assistem, até quantos anos 
você enxergava muito bem. Como é que 
começou?  

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Eu enxerguei até os dezoito anos.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) - Dezoito anos de idade?  
 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Dezoito para dezenove anos, depois perdi a 
visão. Eu não gostaria muito de entrar em 
detalhes, deputado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) - Tranquilo.  
 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Porque tem coisas que a gente não gosta de 
relembrar, mas a deficiência, não só a visual... 
Gente, hoje, temos muitas pessoas que passam 
a ser uma pessoa portadora de deficiência física, 
portadora não, desculpe-me, gente, pessoa com 
deficiência física por alguns acidentes que 
acontecem, alguns percalços da vida: o 
cadeirante, o idoso. Porque quando falamos de 
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acessibilidade não falamos só para pessoas com 
deficiência, pois para  andar, principalmente 
nessa cidade nossa, nessas cidades todas do 
Espírito Santo, pois não têm acessibilidade em 
nenhuma, falamos para aquelas mães que estão 
com seus filhos nos carrinhos, levando seus 
filhos, que a calçada não ajuda; para o idoso, 
que a calçada não ajuda, qualquer pessoa que 
tem mobilidade reduzida, ela tem dificuldade de 
se locomover, porque acessibilidade não existe, 
faz de conta, principalmente, deputado, as 
prefeituras teriam que olhar mais isso, fazer um 
trabalho voltado para isso, para integrar as 
pessoas, para dar condições de vida para cada  
um.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) -  Eu gostaria muito que você falasse um 
pouco mais do Instituto Braille. Quem tem uma 
deficiência, todo mundo pode estar 
participando do Instituto Braille, fazer parte do 
instituto?  

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – O 

Instituto Luiz Braille é aberto, hoje, apesar de 
todas as dificuldades que enfrentamos, nós, 
hoje, atendemos na orientação e mobilidade, 
que é para usar esta bengala e aprender a andar 
na cidade; a leitura Braille; temos o curso de 
informática; estamos dando o curso, agora, 
temos até duas pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho, que é o curso de 
massoterapia. Então, profissionalizante, 
fazemos esse trabalho inteiramente gratuito. É 
um trabalho que a gente faz, dentro do Instituto 
Braille, para qualquer pessoa com deficiência 
visual, seja cego total ou baixa visão. Temos o 
nosso esporte, temos o golbol, temos o 
atletismo, temos vários paratletas, inclusive sou 
um ex-paratleta. Eu era jogador de futebol de 5, 
mas a idade chega - vai chegando a idade para 
todo mundo -, e fica difícil. Hoje já não dá mais 
para correr atrás da bola, porque hoje é o 
taekwondo.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) - Tem alguém lá, do Instituto Braille, 
inserido no mercado de trabalho no estado do 
Espirito Santo? Você falou que tem duas 
pessoas?  

 

O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 
Não, duas pessoas desse curso novo. Agora, 

temos o Manoel Peçanha, que é o marido de 
nossa presidente, que hoje é funcionário da 
Rádio Espirito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) - Que legal. Manoel Peçanha.  
  
 O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 
Manoel Peçanha é funcionário, também, da 
Estácio de Sá. Temos outras pessoas com 
deficiência visual.  Temos outras pessoas com 
deficiência visual: temos Vanderli Santana, que 
trabalha na Vigilância Sanitária. É deficiente 
visual também e é fiscal da Vigilância Sanitária, 
gente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Reinaldo, eu gostaria que você me 
dissesse a respeito dos valores cobrados, por 
exemplo, nessa bengala. Quanto custa? É 
bengala que se fala mesmo? 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Bengala. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Quanto custa?  
 

O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 
Olha, o preço médio de uma bengala, deputado, 
cento e vinte reais, a mais barata.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Cento e vinte reais a bengala mais 
barata?  

 

O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 
Isso.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – E o relógio? 

 

O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 
Eu vou mostrar para o pessoal que ela aqui é um 
elástico. É um cano com vários canos com 
elástico, mas é um material difícil de se fazer, 
entendeu? Então, a bengala, o valor dela é uma 
média de cento e vinte reais. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Cento e vinte reais. 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – O 

relógio, se a gente quer um relógio que eu possa 
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ter um pouquinho mais de acessibilidade, esse 
relógio custa o valor de duzentos reais.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – O preço deveria ser um pouco menor, 
justamente. 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – O 

preço deveria ser um pouco menor. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –Toca o relógio aí perto do microfone, 
para ver se consegue pegar o som dele.  

 
(É acionado o relógio) 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

16h39. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – 16h41min, está ali. Está adiantado o 
meu relógio, porque o seu está certo.  

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Então, deputado, nós não falamos ainda um 
precinho melhor. Alguém sabe o que custa uma 
impressora normal, para uma pessoa normal, 
dita normal? Uma impressora custa duzentos e 
cinquenta, trezentos reais. Dependendo, você 
compra até por cento e cinquenta reais. Uma 
impressora mais barata, para o uso numa 
instituição igual ao Instituto Braille, custa vinte 
mil reais.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Meu Deus do céu!  
 
A Sr.ª Janete de Sá – (PMN) – Pela 

ordem, presidente! 
 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Isso para o Instituto Braille. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Já vai, deputada Janete. 
 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Então, o que a gente queria pedir, incluir isso 
aqui dentro do passe. Aquilo que eu conversei 
com o senhor, deputado: o Passe Livre, hoje, 
aqui em Vitória, quem ganha dois reais além do 
salário mínimo não tem direito ao Passe Livre. É 

uma coisa que nós precisamos rever, porque 
também é acessibilidade, porque o idoso pode 
ganhar cinquenta mil, mas ele tem direito ao 
Passe Livre.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Entendo.  
Espera aí que a deputada Janete de Sá, 

pede pela ordem. 
Pode ficar à vontade, deputada. 
 
A Sr.ª Janete de Sá – (PMN) – É só para 

poder orientar o seu Reinaldo que realmente eu 
já cobrei muito essa questão do cardápio em 
braile. Eu gostaria que o senhor me ajudasse, 
para a gente fazer uma denúncia no Procon da 
Assembleia, para que se cobre essa exigência da 
lei de que todo estabelecimento comercial, 
bares, restaurantes, hotéis, tenham cardápio em 
braile, porque a pessoa que tem essa deficiência 
visual pode ler em braile e escolher a comida 
com que ela deseja se alimentar e não ficar 
dependente sempre de ter uma pessoa ao lado, 
para poder ler o cardápio para ela, o que traz 
para ela, muitas vezes, constrangimento. Para 
que ela possa fazer suas escolhas.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Perfeito. 
A Sr.ª Janete de Sá – (PMN) – Quando 

eu fiz essa lei nesta Casa, e já tem muito tempo, 
fiz pensando nisso, porque o deficiente, seja ele 
visual, seja físico ou aditivo, é um cidadão ou 
uma cidadã que paga imposto e merece da 
sociedade um tratamento qualificado e 
diferenciado para torná-lo igual, mais próximo 
da igualdade que é conferida pela Constituição 
aos demais.  

No caso da deficiência de vocês, eu vejo 
essa dificuldade de se implementar. Nós já 
fiscalizamos, nós já mandamos denúncia para o 
Procon Estadual, mas eu acredito que, como o 
Procon aqui da Assembleia é muito ferrenho, a 
gente também verificando aqui com eles, para 
poder fazer, Torino, eu pediria a sua ajuda 
também. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Com todo o prazer, deputada. 
 
A Sr.ª Janete de Sá – (PMN) – Fazer uma 

exigência aos estabelecimentos comerciais e 
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hotéis que, não tendo o cardápio em braile, 
aplique-se a multa, oriente-se o Estado na 
aplicação da multa, para que essa questão 
ocorra, porque, de fato, a gente tem essa 
dificuldade.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Pode falar, senhor Reinaldo.  
 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Eu me coloco, em nome do Instituto Luiz Braille, 
para ajudar, sim. Eu gostaria só que a assessoria 
da deputada enviasse para mim... 

 
A Sr.ª Janete de Sá – (PMN) – A cópia da 

lei? 
 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – A 

cópia da lei. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Perfeito. 
 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Porque a gente pode também colocar essa cópia 
da lei dentro da instituição e orientar também 
as pessoas com deficiência que, quando chegar 
ao estabelecimento, ele pode cobrar a lei, 
inclusive, pode cobrar, que, hoje, o Instituto 
Braille está apto a fazer o cardápio também.    

 
 A Sr.ª Janete de Sá – (PMN) – Ok. 
 
 O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – O 
Instituto Braille está apto a fazer o cardápio, que 
também já é um recurso que entra para a nossa 
instituição. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – O restaurante ou bar pode procurar o 
Instituto Braille. 

Outra coisa, deputada, diferente de um 
hotel que tem que ter trinta, quarenta 
cardápios, ele não precisa fazer trinta, quarenta. 
Faz um ou dois cardápios para disponibilizar. 

 

 A Sr.ª Janete de Sá – (PMN) – É um 
cardápio. A lei diz que é um cardápio para 
disponibilizar para a pessoa que tenha essa 
deficiência visual. 
 

 O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 
Deputada, essa lei a gente até precisaria sentar 

e conversar, porque eu vou falar para a senhora 
uma coisa que aconteceu com a gente. Nós 
fomos numa comitiva de paratletas. Chegamos 
a uma determinada cidade que tinha o cardápio. 
Só que nós estávamos em uma comitiva com 
quarenta paratletas com deficiência e tinha um 
cardápio só. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – É! 
 
 O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 
Aí, complica. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ok. 
 
 A Sr.ª Janete de Sá – (PMN) – Deixe-me 
te dizer: a lei não diz que é um só, mas também 
não diz que são muitos. Ela é clara aqui: Ficam 
todos os restaurantes e similares do estado do 
Espírito Santo obrigados a apresentar cardápios 
em braille. 
 

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

 A Sr.ª Janete de Sá – (PMN) – É isso que 
diz a lei. 
 

 O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 
Ok, deputada.  
 

 A Sr.ª Janete de Sá – (PMN) – Vai do 
bom senso do restaurante, mas pelo menos um 
ele tem que ter. 
 

 O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 
Sim. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Se é lei, vamos cobrar. 
 

 O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – E 
a gente tem só a agradecer. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Tá bom. Obrigado, Reinaldo 
 

 A Sr.ª Janete de Sá – (PMN) – Obrigada, 
Reinaldo. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – O deputado Capitão Assumção queria 
falar alguma coisa também? 
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 O Sr. Capitão Assumção – (PSL) – Quero 
corroborar com a deputada Janete, dizer que 
nós também temos um projeto de lei nesse 
sentido. Ele alcança, como incialmente o 
Reinaldo falou, essa questão de o cidadão que 
tem essa deficiência se encontrar pegando a 
senha. Ela também tem que ter esses 
preenchimentos que vão se adequar ao 
deficiente que está necessitado daquela 
urgência médica, ou o que quer que seja. O 
nosso projeto de lei é abrangente nesse sentido. 
Também tem a questão da sonoridade dentro 
dos ônibus e dos pontos de ônibus. 
 O nosso projeto de lei está circulando. 
Está dentro da Casa, aqui, agora. Dentro em 
breve, estaremos votando esta lei que vai ser 
importante para os nossos deficientes visuais e 
etc. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ótimo. 
 
 O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 
Nós só temos a agradecer e colocamos o 
Instituto Braille à inteira disposição de vocês, 
deputados e deputadas. A hora que precisarem, 
é só entrar em contato conosco que nós 
tentamos trazer alguém. Hoje, infelizmente, não 
trouxemos mais pessoas, porque nós 
dependemos muito de pessoas que vêm do 
interior e é aquilo que eu falei: nós temos o 
Passe Livre só aqui na Região Metropolitana. 
Então, quem está no interior tem que se 
adequar ao carro da prefeitura. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Hércules. 

 
O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – 

Presidente Torino, quero dar os parabéns por 
essa preocupação com esse povo que é muito 
esquecido. 

O Reinaldo me conhece já de muito 
tempo.  

É o Doutor Hércules, viu, Reinaldo? 
 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Eu conheço, doutor. 
 
O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Já 

estive lá. Já dei verba para o Instituto Luiz Braille 
em outra oportunidade para a compra de 

equipamentos. Os deputados também poderão 
fazer isso.  

Eu sei que depois tiveram alguma 
dificuldade com relação ao certificado de 
regularidade. Não sei se hoje vocês estão com o 
certificado totalmente em dia. 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Deputado, está totalmente em dia. O Instituto 
Luiz Braille nós assumimos junto com a 
presidente, Elizabeth Mutz, em 2014. 
Reformamos o Instituto Braille. Hoje toda 
documentação do Instituto Braille está 
impecável. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Maravilha. 
 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Nós não temos dinheiro em caixa, mas temos 
uma documentação que qualquer órgão do 
Estado que quiser nos ajudar vai poder, porque 
os documentos estão em dia.  

 
O Sr. Doutor Hércules – (MDB) – Muito 

bem. Reinaldo, lembrar também que, para o 
Felipe Rigoni, o primeiro cego que foi eleito 
deputado federal no Brasil, tiveram que fazer 
faixa tátil e várias adaptações para ele, pela a 
deficiência visual dele. 

Quero lembrar também com relação à 
inclusão: eu fiz uma representação, desculpe 
falar na primeira pessoa, mas fui eu que fiz uma 
representação ao Tribunal de Contas do Estado, 
para que o Tribunal de Contas rejeitasse as 
contas dos gestores cujos prédios não tiverem 
acessibilidade. Essa representação é da minha 
autoria. Fiz ao Ministério Público Estadual e ao 
Ministério Público Federal também, porque nós 
estamos lutando aqui há doze anos.  

Felizmente, o presidente Erick disse que, 
este ano, vai contratar pessoas para sinais de 
Libras para poder transmitir as sessões também, 
para que o surdo possa saber o que nós estamos 
falando aqui. 

Então, a inclusão é uma luta grande e 
que precisa ter atenção.  

O deficiente está na Lei n.º 13.146/2015. 
Os direitos dos deficientes. 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Da pessoa com deficiência. 
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O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Não é portador também, igual você 
recomendou. 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – É 

pessoa com deficiência. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Quem implica muito com é portador é o 
Siqueira, presidente do Conselho Estadual de 
Pessoa com Deficiência.  

E dizer mais o seguinte: o deficiente não 
está pedindo favor; está pedindo que a lei seja 
cumprida. Só isso que vocês estão pedindo. 

E contem conosco, aqui. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) –  Deputado Marcos Garcia. 
 
O Sr. Marcos Garcia- (PV) – Senhor 

Reinaldo, boa tarde! 
 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – 

Boa tarde, deputado! 
 
O Sr. Marcos Garcia - (PV) – É um prazer 

receber o senhor aqui em nossa casa de Leis.  
Quero dizer para o senhor que já está 

tramitando, nesta Casa de Leis, dois projetos de 
lei de minha autoria, para que os deficientes 
visuais possam receber também os 
contracheques. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) –  Contracheque em braile? 

 

O Sr. Marcos Garcia- (PV) – Em braille. 
 

O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – E 
as contas de água e luz. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) –  Em braile também. 

 

O Sr. Marcos Garcia - (PV) – Vamos 
incluir, então, uai! Aproveitar o momento e 
incluir. E também o diploma de escolas e 
faculdades. Acho muito importante nós 
incluirmos aí também tanto as escolas e 
faculdades, como também os contracheques em 
braile. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) –  Maravilha! 

O Sr. Marcos Garcia - (PV) – Já se 
encontra tramitando aqui na Casa, de minha 
autoria. Ok? 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) –  Maravilha! 
Obrigado, Marcos Garcia por esse 

projeto de lei que vai ser colocado em 
tramitação aqui na Casa de Leis, na Assembleia 
Legislativa. 

 
O Sr. Marcos Garcia - (PV) – Eu que 

agradeço. 
Já se encontra tramitando. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) –  Já se encontra tramitando? 
 
O Sr. Marcos Garcia - (PV) – Já se 

encontra.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) –  Em breve iremos aprovar este seu 
projeto. 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – E 

o Instituto Braille está à disposição de vocês. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) –  Ok! 

 
O Sr. Marcos Garcia- (PV) – Ok! 

Obrigado!  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) –  É sempre bom lembrar que temos 
pessoas com deficiência física que não são 
apenas as pessoas que não têm visão. Então, a 
gente tem que abranger mais o deficiente físico. 

 
O SR. REINALDO TOMÉ DE OLIVEIRA – A 

pessoa com deficiência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) –  Isso aí, a pessoa com deficiência. 
Porque é uma coisa que pode acontecer com 
qualquer um, principalmente depois de um 
acidente. E ninguém está longe disso, acidente 
ou imprevisto. Está na Bíblia, sobrevêm a todos. 

Então, obrigado, Reinaldo por sua 
participação na tribuna popular. 
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Passamos, então, agora, para o próximo 
convidado. 

Concedo a palavra ao senhor João 
Batista Ramos. Tudo bem, João Batista? 
Presidente do Sindaema, Sindicato dos 
Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio 
ambiente do Espírito Santo, para falar sobre o 
projeto de lei que atualiza o marco legal do 
saneamento básico. A requerente é a deputada 
Iriny Lopes. 

Boa tarde para o senhor. Fique à 
vontade. Quinze minutos. 

 
O SR. JOÃO BATISTA RAMOS – Vou 

abaixar aqui porque sou bem baixinho, não tem 
jeito. 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) –  Bem-vindo ao chão. 

 
O SR. JOÃO BATISTA RAMOS – É isso aí.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) –  Todos baixos. Também sou baixinho. 
 
O SR. JOÃO BATISTA RAMOS – 

Cumprimentar o presidente da sessão, boa 
tarde! No cumprimento, cumprimento os 
demais deputados e todas as pessoas aqui 
presentes e também as pessoas que estão nos 
assistindo pela TV Assembleia e pela internet. 

A gente veio falar da nossa preocupação 
em relação a essa atualização do marco do 
saneamento. Vou fazer uma apresentação 
rápida, bem objetiva, porque nós temos apenas 
quinze minutos, quatorze, e aí precisamos ser 
bem objetivos. Vamos lá! 

Água e saneamento são um direito 
humano. E aí temos, lá dentro da própria 
Constituição Federal, está lá em seu art. 1º, 
inciso III: É garantida a dignidade da pessoa 
humana. E constituem objetivos fundamentais 
da República: Construir uma sociedade justa, 
solidária, erradicara pobreza, a marginalização, 
reduzir as desigualdades sociais e promover o 
bem de todos. E quando se pensa em 
saneamento, a gente vai pensando nesses 
quesitos aí para ver se a gente está atendendo.  

Constitui bens da União e dos estados. E 
aí são discriminados todos os nossos bens 
minerais, nossos bens naturais que são da 
União, são dos estados, são dos municípios. Está 
lá expresso na Constituição Federal.  

A ONU reconheceu o direito ao 
saneamento como um direito humano 
fundamental. Então, vamos somando aí na 
caixinha tudo que a gente tem. 

E aí, no ano de 2018, temos a MP n.º 
844, editada pelo então presidente Temer, que 
não prosperou, caducou, não foi aprovada. E no 
mesmo ano, em seu penúltimo dia de Governo, 
ele me lança a Medida Provisória n.º 868, que 
veio a caducar agora, há poucos dias, fruto de 
uma intensa luta das entidades representativas 
dos trabalhadores do saneamento. Não uma 
luta coorporativa e sim uma luta de quem 
entende do setor do saneamento. 
 As duas medidas provisórias, para ser 
bem resumido, forçavam a privatização e 
acabavam com os contratos de programa 
vigentes. Para quem, talvez, não tenha 
conhecimento, contrato de programa é o que a 
Cesan – que é uma companhia estadual, com 
99,69 por cento do Governo do Estado – faz 
com os municípios e não precisa fazer licitação. 
Assume os compromissos, assume as metas, os 
objetivos e vai cumprindo ao longo dos anos. 
Então, não é necessário fazer licitação. Aí, já 
vem de cara uma insegurança jurídica e também 
a inconstitucionalidade, porque as medidas 
provisórias que estavam, até então, vigentes, 
acabavam literalmente com um contrato de 
programa assinado. 
 Nós temos a prefeitura de Vitória que 
assinou recentemente com a Cesan, um 
contrato, salvo engano, de vinte e cinco anos, e 
vem uma medida provisória e me diz, no dia de 
amanhã, que esse contrato não tem mais 
validade. Que segurança jurídica é essa que nós 
estamos vivendo neste país? 
 Assim que as duas medidas provisórias 
caíram, a 844 lá atrás e a 868 agora, 
recentemente, com muito esforço das entidades 
representativas, no outro dia surgiram quatro 
projetos de lei, três na Câmara Federal e um 
projeto no Senado, que é esse 3261/2019, que 
foi já aprovado no Senado Federal e está agora 
iniciando a sua tramitação na Câmara. 
Provavelmente, após o recesso, vai ter a sua 
tramitação. E ele traz uma série de modificações 
na Lei n.º 11.445, que é o marco legal do 
saneamento, uma lei recente, uma lei nova, de 
2007. Quando você pensa que nós temos lei de 
43, lei de 50, lei de 60 e que ainda não foram 
atualizadas, você querer mexer em uma lei feita 
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em 2007 e com ampla participação social para 
fazer uma grande alteração dessas, é no mínimo 
estranho. 
 Mas vamos lá. Primeiro ponto, de 
extrema relevância, de extrema importância, 
não só para a questão federal, mas para todos 
os deputados estaduais presentes, para os 
prefeitos, vereadores. Está lá, é a previsão de 
modificação do art. 13 da Lei dos Consórcios 
Públicos. Está no projeto de lei: É vedada a 
prestação por contrato de programa de serviços 
públicos. 
 No primeiro momento, você olha, é 
vedada a prestação por contrato de programa 
no 
serviço de saneamento. Mas, infelizmente, essa 
vedação é muito mais ampla. Essa vedação de 
contrato de programa vale para todos os 
setores. E aí acabou a possibilidade de uma 
prefeitura fazer um contrato de programa com 
um ente estadual, com um ente federal e vice-
versa, porque está vedando lá, Lei dos 
Consórcios Públicos. 
 Depois, uma nova proposição da lei, um 
decreto. Olhem bem: 
 

Art. 6º Decreto irá dispor sobre o 
apoio técnico e financeiro da 
União à adaptação dos serviços 
de saneamento básico, 
observadas as seguintes etapas: 

 
– e aí vemos mais problemas. 

 
I – definição, pelos Estados, dos 
blocos de prestação dos serviços; 

 
 Ora, se o serviço, a titularidade, é 
municipal, como que é o Estado que vai definir 
que o bloco será formado por Ecoporanga, Barra 
de São Francisco, Água Doce do Norte e Ponto 
Belo? Como que o Estado que vai definir se é 
Vitória, Serra, Fundão e Aracruz? Com exceção 
da lei já existente dos entes metropolitanos, 
mas aqui está uma flagrante 
inconstitucionalidade, porque está afetando a 
titularidade. 
 E aí vem, no inciso II: 
 

II – estruturação da forma de 
exercício da titularidade em cada 
bloco; 

 Além de definir, ainda vai estruturar. 
Está ferindo a Constituição, no seu art. 30, inciso 
I, IV e VIII, que diz que compete ao município 
legislar, compete ao município organizar e 
prestar o serviço público de interesse local e 
promover o ordenamento territorial. 
 Então, esse projeto de lei, além de afetar 
todo o setor de saneamento, causa toda essa 
ruptura com a Constituição, toda essa bagunça, 
no popular dizendo, dentro dos setores.   
 E aí vem o item quatro, modelagem da 
prestação dos serviços em cada bloco com base 
em estudo de viabilidade técnica e econômica e 
ambiental. Até aí tudo bem, mas vocês vão ficar 
pasmos com o que vai aparecer logo depois; 
logo uns dez slides depois. 

Alteração nos contratos de programa de 
concessão vigente com vista à transição para o 
novo modelo, que é, literalmente, entregar para 
a iniciativa privada assumir o controle.  
 Vou adiantar porque estamos só com 
sete minutos. 

Licitação da concessão... 
Pode mais um pouco? Muito obrigado, 

deputado. Então, vou discorrer mais sobre o 
tema. Dois? Eu peço cinco. 

Está bom, obrigado. 
 Licitação dos contratos para exploração 
do serviço, ou alienação do controle acionário 
da Companhia Estadual. Ou seja, lá atrás quase 
se votou nesta Casa a abertura do capital da 
Cesan. E é um passo. Agora, aqui, está 
colocando a alienação do controle acionário da 
companhia. E aí você fica, literalmente, com 
características privadas na companhia.  
 Caso a transição de que trata o inciso do 
caput desse artigo a substituição dos contratos 
com prazos distintos poderão ser reduzidos ou 
prorrogados. Olha, se a Prefeitura de Vitória 
assinou um contrato de programa com vinte e 
cinco anos e, aí, na lei diz que ele pode ser 
prorrogado, mas que pode ser reduzido para se 
adequar, por exemplo, ao ente metropolitano 
para formação de blocos, se o município de 
Serra acabar daqui três anos, podemos então 
reduzir um contrato já assinado, de vinte e cinco 
anos, para se fazer valer em apenas três, e 
acabar, literalmente, com um instrumento 
jurídico válido. Isso é um grande risco para a 
sociedade.  

Alteração dos contratos de programa e 
concessão vigente com vista à transição... 



50 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 08 de julho de 2019 

Opa, passei de novo para trás. Vamos lá. 
Aqui que está o item que gostaria de 

colocar até piscando: é autorizada a assinatura 
do contrato de concessão por dispensa de 
licitação com empresas públicas ou sociedade de 
economia mista - ou seja, nesse caso nosso aqui, 
com a Cesan - do segmento saneamento básico 
se a licitação for deserta ou se não houver 
viabilidade econômica que justifique a sua 
privatização.  

Traduzindo em miúdos, onde dá lucro a 
iniciativa privada vai poder chegar e poder fazer 
licitação e participar tranquilamente; onde não 
houver interesse, toma aqui Cesan, toma aqui 
Sanepar, toma aqui Copasa, que o filho feio é 
seu. Uma tremenda incoerência, total.  

Coloquei a título, embaixo, ali, porque o 
apoio da União vai depender de cumprir os 
acordos e aí terá que ressarcir. Coloquei 
embaixo de propósito: A nossa Eco 101, aqui na 
BR-101, tem cumprido os prazos? Ela tem 
ressarcido a população dos pedágios que já 
foram pagos? Temos dois anos e um mês de 
atraso da duplicação de cinquenta quilômetros 
da Eco 101. E fizeram festa quando duplicaram 
dois quilômetros e meio. Eu ficaria com 
vergonha de comemorar, mas tudo bem. 

Vou pular bem rápido a crise hídrica, 
porque meu tempo está acabando. 

Tivemos uma crise hídrica recente no 
Espírito Santo e no país, e lá em São Paulo, na 
Sabesp, que é com característica mais privada, 
os diretores tiveram apenas um milhão para 
colocar no bolso em detrimento dos 
investimentos sobre a crise hídrica.  

E na cidade de Itu, não sei se vocês se 
lembram ou acompanharam, tivemos dez meses 
de racionamento, muitas brigas, inclusive físicas, 
por causa da água, da escassez de água. Era uma 
companhia privada e a prefeitura não tinha 
muito que fazer, não sabia o que fazer. Por fim 
da história, depois de muita briga para lá e para 
cá, nomeou-se um interventor - está aqui na 
tela: sob intervenção - para exigir que a 
companhia aplicasse os recursos para atender a 
população, que estava sofrendo com falta de 
água. E, pós intervenção, identificou tanta 
irregularidade que o saneamento voltou para as 
mãos públicas. Temos hoje a Companhia Ituana 
de Saneamento, uma companhia pública que 
está levando água e saneamento para a 
população daquela cidade. 

Mais um exemplo de complicação na 
iniciativa privada: tem dezenove anos que 
Manaus foi privatizado; dezenove anos. E, aí, 
quem vende a privatização como solução, olhe 
para aquele gráfico, por favor, que Manaus tem 
onze por cento de cobertura de esgoto. Apenas 
onze por cento, com dezenove anos de 
privatização. E vocês vão ver logo à frente que 
as tarifas de Manaus não são baratas. 

Quem vai pagar a conta desse PL que 
está sendo votado lá na Câmara? 

Aqui não vai dar para enxergar, mas fiz 
uma pesquisa com várias empresas, dentre elas 
o Saae-Linhares, que é o Saae mais bem 
estruturado do Espírito Santo, sistema 
municipal, em minha opinião. A comparação é 
com a Cesan; com a BRK Cachoeiro, que é a 
única cidade privada que temos aqui no Estado 
do Espírito Santo; e com várias empresas 
privadas ao longo do nosso país. 

Na tabela não dá pra ver, mas fiz um 
pequeno resumo, que é o que interessa. Esse é 
o valor do consumo médio por metro cúbico; de 
zero a setenta metros, que é a tarifa máxima 
que consegui nas tabelas. Aí, pasmem os 
senhores, a média do valor na Saae-Linhares é 
três reais e quatro centavos; a Cesan, que 
considero um preço razoável para fazer os 
investimentos, é 6.72.  BRK Cachoeiro, que é 
privado, já começa a aumentar, 7.30. E você vai 
subindo até o ponto de chegar na empresa 
Aegea Pro Lagos, com 29.22 a média de metro 
cúbico de água. Pensa se a população do 
interior do Espírito Santo vai aguentar pagar 
esse valor. Está chegando ali a quase dez vezes o 
valor que a população de Linhares paga de água 
hoje. Será que aquela população conseguiria 
pagar esse valor? 

Olha só o gráfico como fica. 
Depois você tem a faixa de consumo de 

setenta metros, que peguei para mostrar para 
os senhores como a diferença é gritante. A 
maior tarifa do Saae-Linhares, a maior faixa de 
consumo é 3.61 o metro cúbico de água. A tarifa 
da empresa Pro Lagos, na outra ponta, é 50.89. 
Dá quatorze vírgula alguma coisa vezes o valor. 
E aí, te pergunto: O cidadão merece pagar isso? 
Se ele pelo menos tivesse certeza que o serviço 
estivesse sendo tratado com cem por cento de 
cobertura e com cem por cento de qualidade, 
ele até poderia pensar em pagar, fazer um 
esforço e, talvez, pagar. Mas os exemplos que 
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temos, no país, de iniciativa privada são 
horríveis. 

A Saneatins, privatizada já há alguns 
anos, está devolvendo para o Estado e 
Municípios as cidades pequenas que não dão 
lucro, ficando apenas com as cidades lucrativas. 
Tanto é que já mudou o nome para Palmas 
alguma coisa saneamento, porque o foco é só 
na região metropolitana.  

Olha o gráfico como fica. 
Cesan. Eu não vou me atentar à Cesan 

porque não vim defender a Cesan, vim defender 
o saneamento. Mas acho que valem três dados 
importantes para vocês aqui. 

A Cesan, desde 2003, vem num lucro 
crescente. De dez milhões em 2003 para cento e 
noventa e dois, ou cento e noventa e seis, salvo 
engano, em 2018. E com uma importante 
ressalva: todo esse recurso que ela lucrou esses 
anos todos foi reinvestido no próprio setor de 
saneamento. Nunca foi tirado um centavo para 
outro setor nenhum. Todos os Governos que lá 
passaram reinvestiram no setor de saneamento. 
E isso permitiu que a Cesan saísse de vinte por 
cento, em 2002, de cobertura de esgoto para 
sessenta e cinco por cento de cobertura agora, 
em 2018. Isso é um salto extraordinário feito 
por uma companhia controlada pelo Estado. 
Isso mostra que o Estado também tem 
condições de fazer o serviço de saneamento 
com excelência. 

Inclusive, vale lembrar que a Cesan foi a 
única empresa reconhecida pelo Banco Mundial, 
no país, no setor de saneamento com resultados 
de excelência. O reconhecimento do Banco 
Mundial saiu na mídia há algum tempo atrás, e 
acho isso muito relevante. 

Não estou conseguindo ver o gráfico 
daqui, está muito longe e meio de lado... 

Os investimentos, o gráfico da direita. 
Nos últimos quatro anos temos investimento de 
oitocentos e quatorze milhões, sendo mais de 
quatrocentos só em esgoto. Então a companhia 
tem feito o seu dever de casa. 

Mas, vamos adiante: Reestatização da 
água. Mundo afora, somos país de terceiro 
mundo, né? Todo mundo fala isso. Estamos indo 
para lá e o mundo já está voltando para cá. A 
reestatização tem sido moda nos países de 
primeiro mundo, principalmente no setor de 
saneamento - Berlim, Paris, Buenos Aires, 
Bogotá... 

Duzentos e trinta e cinco cidades no 
mundo já reestatizaram o serviço de 
saneamento porque entenderam que a 
privatização não teve resultados adequados. 

De modo geral, temos aí uma série de 
reestatizações e, por incrível que pareça, são 
países de referência que estão reestatizando 
suas empresas: Alemanha, a campeã de todas; 
França; Estados Unidos, que todo mundo gosta 
de copiar, está reestatizando sessenta e sete 
empresas; Reino Unido; Espanha. Todos os 
slides estão com as referências embaixo de qual 
site que eu pesquisei para que não fique dúvida 
também quanto à veracidade das informações.  

E aí vêm os riscos para a população. De 
certa forma, alguma coisa eu já citei aqui. O 
primeiro deles que a população vai sentir: 
tarifas elevadas, com duplicação, triplicação de 
valores de tarifas.  

Não universalização do saneamento, 
todos os casos privatizados no país já 
mostraram que isso não é uma verdade 
absoluta, que vai privatizar e vai universalizar. 
Isso é uma farsa, é um discurso que está se 
usando para tentar abrir a todo o custo o 
mercado para a iniciativa privada explorar e não 
investir.  

Ruptura dos contratos de programas 
vigentes, que é um imbróglio jurídico, uma 
insegurança jurídica muito grande que vai criar 
ainda mais problema porque terão muitas ações 
judiciais.  

Abandono das pequenas cidades, quem 
é deputado e que tem suas bases no interior, 
fique preocupado.  

Não cumprimento dos prazos, e aí eu já 
dei exemplo da BR-101, e deficiência de 
fiscalização, principalmente pela Agência 
Nacional das Águas, que a medida provisória 
também quer colocar a Agência Nacional das 
Águas para fiscalizar o setor. Ora, se a Anac tem 
dificuldade de fiscalizar vinte, trinta, quarenta 
aeroportos, como a ANA vai fiscalizar cinco mil e 
poucos municípios? Ela não tem estrutura 
nenhuma para fazer esse tipo de serviço. É um 
erro gigante atribuir essa função para a Agência 
Nacional das Águas. 

E as nossas propostas para o setor: a 
primeira de todas é a mais importante já que 
todo mundo diz que ao investir em saneamento 
você economiza para saúde etc. Tem estudos 
para isso. Destinação de orçamento público 
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para o saneamento. Assim como já existe para a 
educação, para a saúde, ainda que seja um, dois 
por cento do orçamento. Você faria uma 
transformação radical no setor de saneamento 
no país em poucos anos.  

Parceria com os setores privados. Não 
tenho a menor dúvida de que o setor privado 
tem que entrar também, mas protegendo as 
organizações públicas e os contratos vigentes. 
Não podemos, para fazer uma concessão de um 
lado, criar uma série de desembaraços jurídicos 
e políticos do outro.  

Entrada do capital privado no setor, com 
certeza, mas com recursos próprios para investir 
e não com recursos do BNDES, Fundo de 
Investimento do FGTS. Porque é muito fácil eu, 
enquanto empresário, dizer que vou investir 
quinhentos bilhões do saneamento. Só que eu 
vou lá no Fundo de Garantir do Trabalhador 
pegar os quinhentos bilhões ou vou lá no BNDES 
pegar dinheiro público, pegar os quinhentos 
bilhões. Aí eu pago juros de 0,00 alguma coisa e 
exploro uma tarifa cara do cidadão. Ou seja, nós 
estamos pagando dos nossos impostos para 
fazer investimento, do nosso FGTS para fazer 
investimento e estamos pagando tarifa mais 
cara porque a exploração está sendo por um 
ente privado e precisa e merece ter lucro. 

Políticas de tarifas vinculadas às agências 
reguladoras e não à vontade e necessidade 
política do Poder Executivo e Legislativo. Isso eu 
defendo com muita veemência. Eu fiz parte do 
conselho consultivo da Arsp por três anos. Nós 
temos uma tarifa definida para a Rodosol e 
tarifa definida para a Cesan, baseada em 
critérios técnicos. E aí, enquanto sindicato, 
quando a gente roda no interior e vê o Saae 
cobrando 1,43 o metro cúbico da água e não 
tem sequer recurso para pagar a conta de 
energia e a prefeitura paga a conta de energia 
do Saae, nós estamos diante de uma contramão, 
de um contrassenso de gestão pública e de 
gestão política gigante. Porque ao fazer política 
eleitoreira com tarifa, e aí não critico nem a 
nem b porque está solto no ar em tantos 
municípios pais afora, os prefeitos, os 
vereadores, com essa preocupação política, que 
é até natural, acabam por prejudicar o setor de 
saneamento. Porque a tarifa sequer cobre os 
custos da autarquia e isso não pode acontecer, 
isso precisa avançar e, a meu ver, o avanço é 
que essa atribuição de tarifa fique a cargo da 

agência reguladora. E nós temos uma aqui 
muito eficiente, que é a Arsp.  

Outro ponto: capacitação dos 
trabalhadores do setor. E aí todos os 
trabalhadores do setor do saneamento do país 
de modo geral, principalmente em ações 
operacionais específicas para as pessoas 
operacionais, mas também em gestão pública e 
em gestão empresarial. É uma autarquia? É, mas 

precisa ter uma visão empresarial de todas as 
entidades para que possamos alcançar os 
resultados que nós tanto buscamos. E aí fica 
uma pergunta não só para os políticos aqui 
presentes, deputados, mas para todo mundo 
que está nos assistindo pensar. São 
necessários de quinhentos a setecentos 
bilhões para investir no saneamento até 2033 
para a universalização. A iniciativa privada tem 
esse recurso do próprio bolso? Para trazer e 
dizer:  Abre o mercado que eu vou colocar 
quinhentos bilhões aí dentro e vou investir 
para universalizar. Eu seria o primeiro a 
defender, mas eu sei que ela não tem. Virá de 
onde? Virá dos cofres do BNDES, do FGTS, 
como já disse? No fim das contas quem vai 
pagar a conta? E uma conta ainda mais cara? 
 Então, fica aqui o nosso apelo, o nosso 
pedido de apoio dos deputados aqui 
presentes, de toda a população, para que a 
gente discuta estes pontos dentro do projeto 
de lei para que não se permita que faça essa 
maldade com o setor de saneamento do país. 
Vai desestruturar o setor, vai trazer 
insegurança jurídica, vai trazer brigas judiciais, 
vai trazer desemprego, porque as companhias 
estaduais, se acabarem os contratos de 
programas, serão naturalmente obrigadas a 
demitir uma série de trabalhadores e nós não 
teremos o tão sonhado avanço à 
universalização.  

Então, para finalizar, quero agradecer à 
deputada Iriny pela solicitação da tribuna 
livre. Agradecer à Casa, a todos os membros 
da Casa, à presidência, que concedeu este 
espaço, e que a gente possa conseguir avançar 
rumo à universalização, mas com um serviço 
público de qualidade e com tarifas justas para 
que o cidadão tão sofrido possa ter condições 
de pagar e ter acesso a um bem público tão 
essencial à vida que é a água. 
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Ok? Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado e 
parabéns. 

Antes de passar a presidência para a 
deputada Janete, só quero registrar: se não 
gastar quinhentos e oito bilhões até 2033 vai 
gastar 1,3 trilhão em saúde pública.  

É o nosso registro.  
Muito obrigado. Parabéns pela 

explanação. 
Deputada Janete de Sá. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Concedo agora a palavra ao senhor 
Bruno Aguilar, que é auditor fiscal da Secretaria 
da Fazenda de nosso Estado, para falar sobre a 
receita de royalties e participação especial.  

É um convite nosso, que fizemos nesta 
Casa, requeremos, e que teve a aprovação de 
todos os deputados. 

Por gentileza, Bruno. Pode se dirigir à 
tribuna. 

 
O SR. BRUNO AGUILAR – Boa tarde a 

todos os presentes.  
Saúdo também a Mesa Diretora na 

pessoa do deputado Hércules Silveira, da 
deputada que propôs e deu esta abertura para o 
fisco estadual em falar aqui hoje, deputada 
Janete. 

E junto com este agradecimento 
também, comemorar a Frente Parlamentar para 
o Fortalecimento da Receita Estadual para 
estudo, para colaboração e análise para a 
Receita Estadual, que foi aberta também pela 
deputada Janete, que está sempre nas causas 
do Fisco. É parceira e tem conclamado para um 
fisco mais forte porque um Fisco mais forte é 
um Estado forte, uma sociedade com entregas e 
recursos para toda a sociedade capixaba. Então, 
quero agradecer neste momento mais uma vez. 

E aproveitar para, neste momento, 
parabenizar, na verdade, minha cidade natal, 
que sei que está todo mundo assistindo lá em 
Muniz Freire, a Pérola do Caparaó Capixaba, que 
em julho está comemorando a sua emancipação 
política.  

Então, dando início ao nosso trabalho, 
hoje falando sobre o trabalho que a Secretaria 
da Fazenda realizou ligado ao petróleo e ao gás 

natural, eu costumo fixar esse trabalho como 
uma epopeia fiscal porque ela representou 
efetivamente um papel que dinamizou e buscou 
dos auditores fiscais uma nova dinâmica da sua 
atuação e uma nova apropriação do 
conhecimento.  

E foi necessária uma perspectiva que 
trouxe hoje, a gente vai chegar ao final desta 
epopeia hoje aqui, vou relatar para vocês qual 
foi o papel desses auditores, na garantia dos 
royalties e participações governamentais, que 
representam hoje para o Espírito Santo, em sua 
arrecadação, cerca de vinte por cento da 
arrecadação. 

Então, todo esse trabalho a gente vai 
trabalhar a partir deste instante. 

E aproveito também, dando início, para 
saudar os meus colegas auditores fiscais aqui 
presentes, que enumeram aqui estas bancadas 
da Assembleia, como também sei que estão 
assistindo pelas redes sociais, pelas mídias 
digitais, pelas mídias digitais, que saibam 
também que aqui a representação que fala 
agora, está falando em nome de você, auditor 
fiscal, que está trabalhando para um Fisco mais 
forte, mas também para um Estado e para uma 
sociedade capixaba mais forte. 
             E trazendo a perspectiva inicial, trazer 
esse cenário inicial: Qual perspectiva se iniciava; 
o que traz a indústria do petróleo e também 
esse paradoxo que está atrelado à indústria do 
petróleo, que é o paradoxo da abundância.  
            Nesse cenário que se prospectava nesse 
início dos trabalhos fiscais, nós trabalhávamos 
com uma indústria, que todos sabem, que é uso 
intensivo de tecnologia. As maiores tecnologias 
de prospecção de novos campos, seja de 
exploração de petróleo, é aplicada hoje na 
indústria do petróleo. É uma indústria também, 
que por ser extrativa, ela trabalha com recursos 
finitos. E esses recursos, muitas das vezes, ao se 
exaurirem, deixam um dano para a sociedade, 
seja ambiental ou também ele tem um dano 
social que tem que ser trabalhado. Então, é 
importante conhecer essa dinâmica. 
            E também a dinâmica da indústria do 
petróleo são operações complexas, seja da 
extração, do refino, do gás, onde toda essa 
exploração em que tipo ela vai ser tirada, tem 
informações que são geológicas. Então, a 
dinâmica, para um auditor que no início tem um 
conhecimento contábil, tributário, 
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conhecimento jurídico, mas que precisou 
também apropriar desse novo conhecimento 
que partia dessa complexidade que a indústria 
do petróleo traz. 
           Então, é importante que esse 
monitoramento, ele traz também em si, porque 
é uma indústria altamente rentável, todos 
sabem os prospectos que países auferiram, 
sejam os países da Península Arábica que 
trabalharam com a questão da exploração de 
petróleo, sejam os países do mar do Norte. 
Então, é altamente rentável, mas tem o 
paradoxo, têm as perspectivas dessa 
abundância, o que traz para a sociedade, o que 
traz de retorno. 
           Então, é necessário que, apesar da 
rentabilidade, você tenha a postura estatal 
fiscalizando, tenha atores fiscais trabalhando 
para esses recursos que devem ser revertidos, 
compensados pela sociedade, sejam através de 
royalties ou participações especiais. 

          Então, além dessas questões que se 
colocam como características da indústria do 
petróleo, têm questões atreladas às questões 
geopolíticas, variação cambiária. Você tem 
situação em que guerras podem afetar o 
preço do petróleo, situações de que quando 
aumentar a eficácia na produção, você tem 
uma questão ligada à oferta e demanda.  
          Então, preparar-se para essa situação, é 
uma situação que precisava se vivenciar, 
porque muitas das consequências são 
consequências danosas para quem não sabe 
trabalhar com essa característica do petróleo, 
porque pode gerar, o que se chama, muitas 
das vezes, de uma preguiça fiscal. Eu tenho 
uma abundância de um recurso, eu preciso 
ficar fiscalizando? Eu preciso estar presente? É 
necessário?  
          A Literatura trouxe a questão ligada à 
maldição dos recursos naturais. Esses recursos, 
muitas das vezes, você vivenciava uma indústria 
rica, opulenta, uma iniciativa privada que tinha 
recurso, mas um Estado que muitas das vezes 
não representava a riqueza, tinha um Estado 
pobre, tinha as mazelas atreladas à indústria do 
petróleo. 
          Então, é importante que haja um 
monitoramento e um controle. Sendo que 
também quem teve a oportunidade de 
reportagens que trabalharam a questão de 

como a indústria, o período de crise afetou todo 
o entorno, seja o ambiental como também 
socioambiental. 
         Então, é importante que essa característica 
seja o nosso pressuposto inicial de atuação da 
Secretaria da Fazenda, que tinha um arcabouço 
para começar os seus trabalhos ligados quando 
as primeiras explorações notificavam que o 
Espírito Santo, principalmente, a partir da 
década de 90, seria um estado de referência na 
extração e produção de petróleo. 
         Mas é necessário destacar: Qual era essa 
indústria antes, praticamente, de 2010? Qual 
era o marco regulatório que afetava o Espírito 
Santo até 2010? Nós tínhamos, na verdade, que 
se possa dizer, um cenário obscuro. Existia, de 
certa forma, uma caixa preta, porque você não 
tinha documentos que clarificavam as 
operações. Não existia, de certa forma, todo um 
conhecimento sobre a dinâmica da extração, 
dos métodos da exploração, e como isso 
poderia afetar e, também, como se fiscalizaria 
dessa forma. 
        Então, apresentava-se aqui, senhores, 
nesse primeiro momento, que se coloca uma 
figura, uma metáfora de uma batalha de Davi e 
Golias. O Estado estava se preparando para 
prover recurso, fiscalizar uma indústria pujante, 
mas que representava um desafio. Precisava 
nesse momento de uma atuação que 
representasse uma nova postura e aí precisava 
também de uma atitude ousada, de uma atitude 
ousada que saísse dos padrões e buscasse uma 
nova perspectiva, seja para a Secretaria da 
Fazenda, seja para a fiscalização, através de seus 
auditores. E aí nasce, no ambiente da Gerência 
de Fiscalização, a Supervisão de Receitas Não 
Tributárias.  

Naquele início, essa criação específica 
vem construir essa dinâmica de fiscalização do 
petróleo e gás. Eu quero destacar aqui quem 
iniciou naquele momento, o colega Fernando 
Pandini, que está nessa origem dessa 
fiscalização. Mas, era necessário não só criar, 
era necessário que o conhecimento fosse 
introjetado dentro da veia do Fisco. Era 
necessário que essa apropriação de 
conhecimento se passasse, mas é necessário 
também importar esse conhecimento para 
aplicação. 

E aí nesse momento é que surge a 
contratação de uma consultoria pela Fipe. E aí 
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neste momento venho destacar, mais uma vez, 
a figura de um colega que também trabalhou 
para esse resultado. Queria saudar a nossa 
gerente fiscal no momento, a Mônica Saldanha, 
que trabalhou para a contratação dessa 
consultoria, que trouxe um aspecto de mercado 
para dentro da Sefaz, para entender como se 
operava a diferença de um campo, de uma bacia 
de extração, o grau API do petróleo, seja do 
óleo, seja do gás natural, das bacias. Então, era 
um outro momento. Então, nesse momento 
efetivamente, um esforço para essa 
contratação.  

E não bastava uma contratação externa, 
era necessário também que viesse uma 
contratação de capacitação para auditores. E 
aqui eu quero ressaltar que, nessa primazia de 
capacitação, dois auditores se fizeram destaque: 
o nosso colega que hoje é referência nacional, 
Luiz Cláudio Nogueira, que atua efetivamente na 
Supervisão de Receitas Não Tributárias; e 
também do colega Leandro Kuster, que muito 
trabalhou e descobriu uma referência também, 
trabalhou no setor ligado ao gás e hoje é um 
gerente de Arrecadação da Secretaria da 
Fazenda e também continua trabalhando a sua 
capacitação e demonstrando todo o valor 
adquirido para a Sefaz. 

Então, nesse momento o desafio estava 
lançado, era necessário se capacitar também. E 
essa capacitação auferiu o quê? Um novo 
discurso para lidar com a empresa, um novo 
discurso que passava também uma noção que, 
para o campo do Parque das Baleias, existiria 
algo que precisaria ser rediscutido. E ali nasce, 
nesse início de trabalho, a partir de 2010, 2011, 
a rediscussão do campo do Parque das Baleias. E 
ali nascem as propostas de que aqueles campos 
que estavam separados, na verdade 
representavam um só e precisavam ser unidos e 
que dessa forma representariam um ganho, seja 
de royalties e participações especiais para o 
estado do Espírito Santo. E aí nasce o início das 
discussões.  

E é importante destacar também que 
esse cenário de discussão não foi apenas 
processual, não foi apenas técnico, mas também 
se deu em audiências públicas na Agência 
Nacional de Petróleo, onde estados estavam ali 
defendendo seus interesses, principalmente os 
estados produtores. Também, em 2014, quem 
se lembra vivenciavam os momentos da 

rediscussão no STF da participação e partilha 
dos royalties para estados não produtores. 
Então, era um ambiente acalorado, era 
importante que se rediscutisse.  

Então, essas instituições tiveram o seu 
palco de defesa não só no ambiente da Sefaz, 
mas também no ambiente da ANP, 
conclamando os estados de que havia uma 
necessidade de rediscussão do Parque das 
Baleias e que haveria também uma necessidade 
de novas formas de pagamento para 
participações especiais e royalties. 

As medidas iniciais tomadas, elas 
começaram a repercutir, seja o conhecimento 
do setor através de pesquisas, visitas técnicas e 
estudos conclusivos; indo efetivamente a campo 
para entender como funciona a plataforma, 
como funciona a extração de gás nas bacias aqui 
do estado, nas plantas industriais; apropriação 
de um linguajar normativo, de acordo com a 
indústria do petróleo. Então, foi um momento 
de efetivamente ir a campo.  

A legislação efetivamente também foi 
aprimorada, porque era necessário superar 
aquela caixa preta, e uma legislação que era 
obscura. Então, você traz uma perspectiva legal 
de clareza e propriedade técnica na formação 
da legislação fiscal voltada para o setor de 
petróleo e gás. Também, uma grande atitude foi 
o fim dos regimes especiais que estavam 
atrelados ao setor de petróleo e gás que, dessa 
forma, foi possível ter para o estado do Espírito 
Santo transparência fiscal, e trazer, também um 
setor, de certa forma, equânime nas relações 
mercado/Estado. Não haveria mais algo a ser 
não trabalhado que não fosse através da 
legislação, não mais regimes que não 
clarificavam e traziam transparência e, também, 
propiciavam o melhor ambiente de negócio.  

E aí, com essas ações, mapeamento, 
conhecimento, atuação externa da Sefaz, é 
necessário, também, uma simetria de 
informações. Nesse momento, era importante 
destacar que as informações que iam para a 
agência reguladora, não vinham, também, para 
a Secretaria da Fazenda. E aí não existia uma 
simetria para a fiscalização. E é necessário, que 
nesse momento, trate também um sistema de 
equalização dessas divergências, que a própria 
Secretaria da Fazenda não apenas seja um 
passivo no recebimento de informação, mas 
atue de forma ativa, buscando e questionando 
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aquilo que não pudesse ser questionado em 
termos de recebimentos.  

Então, a preguiça fiscal atrelada à 
abundância estava agora tratada por um 
monitoramento que, efetivamente, pudesse 
tratar de quanto é o devido regularmente.  

 E não apenas isso. A qualidade das ações 
fiscais partiu para outro patamar. Era mais fácil 
o auditor lançar um auto de infração num 
contexto em que ele dominava o conceito de 
que  estava tratando em termos de boletim de 
produção, em termos de demonstrativo de 
apuração de participações especiais. Então, era 
outra dinâmica. Não se trabalhava nas 
incertezas, e o aprimoramento trouxe, não só 
um conhecimento que afetava, tanto a agência 
reguladora como internamente, mas o próprio 
mercado entendia que o marco regulatório do 
Espírito Santo propiciava uma transparência de 
mercado, e deveriam se aproximar para que 
trabalhasse na maior regularidade.  

E aí, as medidas efetivamente começam 
a surtir efeito. Nesse momento, você tem toda a 
cadeia do petróleo e gás do estado do Espírito 
Santo monitorada, equiparada com as 
informações, desde o que informam nas 
plataformas extratoras, até as escriturações de 
toda a cadeia produtiva, seja de petróleo e gás. 
E os resultados também repercutiram num 
diálogo sério, num diálogo aprofundado e 
profícuo com os atores do mercado, seja 
Agência Nacional, Ministério de Minas e 
Energia. O próprio Instituto Brasileiro de 
Petróleo propôs um evento no estado do 
Espírito Santo para que fosse realizada uma 
rediscussão, com a participação da indústria, a 
participação do Estado, e que todo esse setor, 
que é pungente no estado, que também não só 
exportava petróleo e gás natural, mas também, 
conhecimento fiscal para atuar na Secretaria da 
Fazenda.  

 E essa segurança jurídica é importante 
que provenha de uma legislação clara, enxuta, 
mas que também, hoje, é copiada por vários 
estados.  

Temos, hoje, estados com operação 
técnica, que trabalham com o Espírito Santo, 
especialmente os grandes produtores do Brasil, 
seja Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas e 
Pernambuco, vêm compartilhar e trocar 
informações com a Secretaria da Fazenda, seja 
utilizando seu sistema de informação do 

Sipetro, seja aprimorando a dinâmica de 
trabalho, seja conhecendo como efetivamente 
apurar as informações que atuam através das 
participações governamentais. 

Então, esses efeitos repercutem o quê? 
Efetivamente na arrecadação. Um aumento 
considerável na arrecadação de participações. 
2015, no auge da crise das commodities, seja 
minério, seja petróleo, seja gás, todos sabem as 
consequências da crise de 2015. Mas, mesmo 
naquele momento, os autos que foram lavrados, 
representaram quatrocentos e cinquenta 
milhões de recolhimento para o estado do 
Espírito Santo através do Refis.  

Em razão do forte monitoramento fiscal, 
a arrecadação de ICMS sobre o gás natural 
aumentou 58,6 % em razão da nova dinâmica e 
perspectiva de fiscalização do gás natural. E essa 
fiscalização representa um novo cenário do 
Espírito Santo com uma nova matriz energética: 
o gás natural, que hoje está na ordem de 
quinhentos e onze milhões/ano, através desse 
salto  de cinquenta e oito por cento da atuação 
fiscal sobre essas receitas.  

Outra receita que se deu também na 
atuação da Supervisão com a Procuradoria-
Geral do Estado diz respeito aos depósitos que 
estavam recolhidos em juízo através do CitiGate, 
com o estado de Pernambuco. Então, esses 
questionamentos jurídicos, através dessa nova 
postura, foram questionados. E permitido que o 
Estado pudesse utilizar a antecipação desses 
recursos, que estavam apenas depositados em 
juízo.  

E a situação, mesmo as deduções de 
participação especial, é importante destacar ali 
no gráfico que, mesmo na crise do petróleo as 
deduções, não foram tão fortemente 
impactadas em razão do monitoramento. Existia 
uma queda, mas existia também um controle 
dessas participações, principalmente do Campo 
de Jubarte, que é o nosso maior representante 
de pagamento de participações 
governamentais.  

A gente traz em si que haveria crise, mas 
todo o suporte de trabalho que a Secretaria da 
Fazenda propiciou no seu Setor de Controle de 
Petróleo e Gás reverteu. E com maior segurança 
para os momentos tempestuosos da crise.  

Caminhando para o meu final, eu trago 
também umas perspectivas de como está o 
estado do Espírito Santo, primeiramente, em 
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2018. O que os números do petróleo e gás 
representaram para o estado do Espírito Santo. A 
gente tem desses números que a segunda maior 
reserva provada de petróleo do país, um bilhão de 
barris, oito por cento da produção provada está 
no Espírito Santo, quarta maior reserva provada 
de gás do país, aproximadamente trinta e um 
bilhões de metros cúbicos, oito por cento da 
reserva provada. E o que pode propiciar um 
grande potencial de crescimento nessa matriz 
energética. E é o segundo maior produtor de 
petróleo, com doze por cento, e quarto maior 
produtor de gás natural, oito por cento, com 
quatrocentos e seis mil barris equivalentes/dia de 
gás natural. 

Apesar de estar apagado, eu vou tratar 
esse número aqui agora, o total de participações 
governamentais, ICMS de indústria, gás natural e 
ICMS combustíveis em 2018: três bilhões e oito 
milhões.  

Quando vamos aqui efetivamente tratar já 
para o ano de 2019, as perspectivas são ainda 
mais... Com a assinatura, a coroação do trabalho 
dos auditores fiscais, surgem em 2019, com a 
coroação do Parque das Baleias e do Acordo de 
Jubarte. Só para ter uma ideia já foi destinado 
como passivo 1,5 bilhão, com o incremento 
mensal nos próximos anos de seiscentos a 
oitocentos milhões/ano, com o total de cinco 
bilhões já auferidos nos números de 2019.  

São números que representam essa 
coroação, que propiciam o Espírito Santo 
trabalhar de forma planejada para os próximos 
anos, mas resultado efetivamente do que a 
Secretaria da Fazenda, através de seus auditores, 
trabalharam em cima do petróleo e do gás.  

O que são as expectativas decorrentes que 
a gente pode trabalhar? O que já foi afirmado no 
nosso acordo é a prorrogação do contrato de 
concessão para 2056. O fim estava previsto para 
2029. Como a junção dos campos vai propiciar 
novas participações especiais, esses campos agora 
podem ser prorrogados até 2056. Um incremento 
de royalties e participações especiais da ordem de 
dez bilhões.  

Criação efetivamente de um marco do 
Espírito Santo, demonstrando o que deve se 
pensar nas gerações futuras. Deve-se criar uma 
poupança seja para infraestrutura, seja para o 
desenvolvimento, também social, e também o 
desenvolvimento sustentável das futuras 
gerações; é criado. Aprovado aqui nesta 
Assembleia por lei dos fundos Soberano e de 
Infraestrutura. Esses fundos provêm dos recursos 

que foram trabalhados – seja de petróleo ou de 
gás e também do acordo do Parque das Baleias. 

Esse desenvolvimento industrial vai 
permitir uma interiorização do gás natural como 
matriz energética para um desenvolvimento não 
unicamente em certos polos do Espírito Santo, 
mas que se possa irradiar essa matriz para todo 
estado do Espírito Santo. E aí já praticamente 
encerrando, criam-se também um novo núcleo, o 
Nupetro, em parceria com a PGE, que agora, de 
forma ainda mais estratégica, busca reunir toda a 
cadeia de acompanhamento, fiscalização, bem 
como criar um canal de diálogo com a Sefaz e com 
toda a indústria do petróleo. É uma nova forma de 
abordagem, que traz em perspectiva uma filosofia 
do poço ao posto. Toda a cadeia monitorada, seja 
de extração, seja de transporte, de refino, como 
também a comercialização de combustíveis. 
 Nesse setor - encampado hoje, pela nossa 
referência, no colega Luís Cláudio Nogueira, 
também com auditores, como a Renata Jardim, 
como Thiago Ferreira, que desenvolvem esse 
acompanhamento, seja do petróleo, seja do gás, 
com uma construção coletiva dos trabalhos dos 
auditores ligados à Sefaz - novos desafios estão 
lançados, porque, todos sabem, na indústria do 
petróleo, é necessário um acompanhamento 
constante, é necessário que o conhecimento seja 
aprimorado, porque é um recurso abundante, mas 
finito. Ele traz receitas, que são expressivas, mas 
oscilando de acordo com as agruras do mercado 
internacional.  
 É importante que reverta, não só em 
crescimento econômico, mas social para a 
sociedade capixaba e aqui o trabalho de auditoria 
dos auditores fiscais propicia recursos para o 
fundo como também se pensando nas novas 
gerações. E o Nupetro é uma representação dessa 
nova função desse trabalho. 
 Eu queria destacar logo a atuação do 
auditor fiscal da Receita Estadual, que representa 
hoje garantias de recursos públicos atuais e para o 
futuro da sociedade capixaba. A atuação do 
auditor traz um fortalecimento, seja para 
infraestrutura, seja para provimento de prestação 
de serviços públicos para a sociedade, uma 
construção coletiva na fiscalização e também é 
necessário que haja um investimento em pessoal, 
em estrutura, em equiparação dos trabalhos, seja 
equiparação também remuneratória com os 
colegas de outros Estados. É necessário que haja 
um fortalecimento desse Fisco, assim como a 
deputada encampou com esta frente parlamentar, 
que muito traz de esperança para um Fisco mais 



58 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 08 de julho de 2019 

forte, um Fisco mais conectado com a sociedade, 
um Fisco que faz entregas, sejam entregas para o 
pequeno varejista, sejam entregas para o 
consumidor que precisa de um provimento de 
aplicativos, menor preço, seja no combate às 
fraudes estruturadas, como esta semana, 
estivemos com o colega Paulo Mazzoco, com toda 
a equipe da Agefis, em Santa Catarina, discutindo 
o problema das empresas noteiras. 
 Então, é necessário o fortalecimento de 
um Fisco como um todo. Toda a carreira precisa se 
ver representada, demonstrando o seu trabalho e 
motivada cada vez mais, para que novas entregas 
sejam feitas, para que o trabalho seja aprimorado 
em conhecimento técnico, até novas tecnologias 
sejam colocadas no nosso dia a dia e que a 
sociedade capixaba veja no auditor fiscal a figura 
daquele que assegura que ela terá recursos, que 
assegura que ela possa ter esse fortalecimento do 
crescimento econômico do Estado e que assegura 
que transparência é o que o auditor trabalha e 
transparência fiscal é o que ele espera como um 
todo para o Estado do Espírito Santo. Então, é 
necessário isso, o fortalecimento. Conte conosco, 
Janete. Como sempre, o Fisco sempre esteve 
contigo. 

Eu queria também, finalizando agora, para 
encerrar, eu gostaria, com toda a satisfação, com 
toda esta motivação que eu tenho em representar 
essa categoria que é essencial para a 
sustentabilidade do Estado, eu queria uma salva 
de palmas para os meus colegas aqui presentes, 
que honram o trabalho da Auditoria Fiscal, os 
auditores da Receita Fiscal do Estado do Espírito 
Santo. Uma salva de palmas para vocês. (Palmas) 
 Obrigado a todos. Obrigado pela 
oportunidade. Contem com o Fisco Capixaba. 
 Boa noite.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Obrigada. Pode ficar aqui em cima, Bruno, 
só um pouquinho, para a gente falar. Doutor 
Hércules também vai querer fazer uma 
intervenção? Eu gostaria de fazer. 
 Eu estou muito feliz com a explanação, 
Bruno, e é isso que o povo capixaba espera dos 
servidores públicos. Vocês dão uma 
demonstração, com a sua fala, muito qualificada, 
e com dados, do quanto nessa categoria tem 
qualidade de profissionais, que é a única categoria 
que vai lá e busca o recurso, põe no cofre do 
Estado para que a gente possa ter os serviços que 
são prestados à população pelo Executivo, pelo 
Legislativo, pelo Judiciário, pelo Tribunal de 

Contas, pelo Ministério Público. Ou seja, se não 
coloca o recurso no cofre, não tem serviço do 
Estado à população. E mais, é o garantidor das 
políticas públicas na saúde, na educação, na 
segurança pública do estado. Tudo que é público 
do estado é pago com os recursos que formam o 
erário e que vocês estão lá trabalhando para 
poder fortalecer cada vez mais para que o estado 
tenha recursos e possa estar prestando um serviço 
melhor à sociedade.  

A sociedade precisa conhecer isso e por 
isso me empenhei em criar a frente e trazer vocês 
aqui. Você que hoje gerencia essa supervisão e 
que muito bem traz os dados e que não seria, e 
me dirijo à população capixaba que nos assiste 
neste momento, nós não teríamos esse recurso 
extra que tivemos agora, proveniente desse pacto 
do Parque das Baleias, neste acordo que foi feito, 
se não tivesse acontecido esse estudo lá atrás. Na 
época era o secretário Maurício Duque, e quero 
aqui, tem que fazer referência porque a gente tem 
que fazer referência a quem facilitou. Certamente, 
o secretário... Mônica pediu pra que fosse feita 
uma consultoria, contratada uma consultoria. Se o 
secretário compreende que aquilo é importante, 
ele faz, como fez, e propiciou que isso 
acontecesse.  E aí se formou a equipe, criou-se a 
gerência, a Supervisão de Receitas Não 
Tributáveis, eles foram capazes, uma equipe muito 
boa de auditores de estudar isso com 
profundidade, de aprender e poder ir lá, provando 
por A mais B, provando tanto do ponto de vista 
teórico, como técnico, a importância desses 
recursos virem para o Espírito Santo. E não teve 
como se contestar porque o que vocês levaram foi 
muito sólido. Fazer diferente não se poderia.  

Isso eu chamo trabalho de gente que, 
realmente, é diferenciada no Estado, porque a 
gente passa em um concurso e pensa, bom, vou 
fazer aquilo que... Passei num concurso e vou fazer 
o mesmo. Não, vocês vão além, vocês vão buscar e 
trazem para a gente um volume de recursos que 
são capazes de nos colocar, hoje, em nível 
nacional, como um dos estados que tem recurso 
em caixa para continuar dentro do critério de 
avaliação econômica do Estado na categoria A, 
que tem condição de pegar recurso e pagar. 
Colocam a gente em uma situação um pouco mais 
confortável diante de outros estados que estão 
indo no Governo Federal de pires na mão porque 
não fizeram o dever de casa. E tudo isso, graças a 
profissionais da envergadura de vocês. 

Então, quero aqui agradecer. Não faço 
nada mais do que a minha obrigação em estar 
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trabalhando esse fortalecimento da Receita 
Estadual, mas especialmente dos auditores, que 
precisam ser melhores vistos, que a sociedade 
precisa conhecer o trabalho de vocês. E que é 
necessário uma remuneração adequada, um 
inicial adequado, que possam chegar ao final da 
carreira recebendo pelo que fazem.  

Hoje vocês têm essa dificuldade, que 
possam receber também para poderem gerenciar 
todo esse trabalho, para serem os nossos 
gerentes, administradores desse trabalho, que o 
Estado veja isso melhor porque, de fato, o Fisco do 
Espírito Santo é um diferencial. E é muito 
importante; é determinante. E aqui quero 
agradecer a essa equipe que, hoje, você gerencia, 
mas que é formada pelo Luiz Claudio Nogueira, 
pelo Fernando Pandini, Mônica Saldanha, Renata 
Jardim, Leandro Küster, Ivan Marques de Souza, 
Tiago Assis Mendes e tantos outros auditores que 
contribuíram para que esse trabalho fosse bem 
sucedido e a gente pudesse chegar a este 
momento. Muito obrigada, de coração! É uma 
honra tê-los aqui nesta Casa e vocês virão mais 
vezes para divulgar para a sociedade esse trabalho 
grandioso que a Auditoria Fiscal de nosso estado 
faz em benefício de nosso povo. 
 
 O SR. BRUNO AGUILAR – À disposição, 
deputada. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Você gostaria de fazer alguma 
consideração final? (Pausa) 
 Então nós queremos lhe agradecer, 
queremos agradecer aos auditores que aqui 
vieram, tem o Geraldo, que faz parte da diretoria 
do sindicato, Camisão não pode vir; tem o 
Demuner, a Zenaide, são os diretores do 
SindiFiscal. Obrigada pelo trabalho grandioso em 
benefício da categoria! 
 E dizer que, quando o Bruno falou das 
empresas noteiras, as pessoas não sabem o que é 
isso, Bruno. O que é empresa noteira. Empresas 
noteiras são empresas-laranjas, são as antigas 
laranjas; elas vendem nota fiscal. Isso é um câncer 
para o Estado, porque se elas vendem nota fiscal, 
elas não estão botando esse recurso no Estado, 
porque normalmente são empresas-laranjas, que 
ficam em outros estados e acabam tendo esse 
comportamento nocivo à sociedade. 
 Os auditores fiscais de nosso estado, de 
nossa Fazenda estadual, já lavraram, entre 
imposto e multa, mais de três bilhões e meio! Eles 
estão multando agora, um fato inédito no nosso 

país, eles não estão indo mais na laranja, eles 
estão indo em cima de quem comprou a nota 
fiscal laranja e estão multando e estão cobrando 
esses impostos que pertencem ao povo do Espírito 
Santo e que estão saindo daqui por trambiqueiros, 
que acabam prejudicando os empresários de boa-
fé que pagam em dia. Esses trambiqueiros não 
têm resguardo de nossa Auditoria. 
 Força meninos e meninas. Parabéns! 
Muito obrigada, em nome do povo do Espírito 
Santo. (Palmas) 
 Nós é que aplaudimos, em nome do povo 
capixaba. E não havendo mais nada a tratar, vou 
dar por encerrada a presente sessão. Antes, 
porém, convoco os senhores e as senhoras, 
deputados e deputadas, para a próxima, que será 
ordinária, amanhã, às 15h, para qual designo: 
 

EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 

 
ORDEM DO DIA: A mesma pauta da 

presente sessão, exceto as matérias votadas na 
sessão de hoje e mais: Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 396/2019. 

Está encerrada a presente sessão. 
Obrigada, deputado Hércules. 

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária, amanha, à 
hora regimental, cuja Ordem do 
Dia é a seguinte: discussão única, 
em regime de urgência, dos 
Projetos de Lei n.º 424/2019 e  
396/2019; discussão se houver 
recurso, na forma dos artigos 277, 
§§ 2.º a 5.º, Projeto de Lei n.º 
62/2019 e  113/2019; discussão 
especial, em 3.ª sessão, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 25/2019; 
discussão especial, em 3.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
383/2019, 388/2019 e 397/2019; 
discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
368/2019,  382/2019 e 392/2019) 

 

 *Encerra-se a sessão às dezessete horas e 
cinquenta a três minutos. 

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