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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.664 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a LUIZ INÁCIO SILVA DA 

ROCHA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Luiz Inácio Silva 
da Rocha. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.665 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a JOÃO VICTOR PENHA DOS 

SANTOS. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a João Victor Penha 
dos Santos. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.666 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a JUSSARA SOUZA DO 

NASCIMENTO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Jussara Souza do 
Nascimento. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.667 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Zacimba Gaba” a GLEICY DOS SANTOS DA 
VITÓRIA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 

Identificador: 340035003400380035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



2 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 12 de novembro de 2019 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Gleicy dos Santos 
da Vitória. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.668 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a MARIA DA PENHA REGINA 

MARTINS CONCEIÇÃO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Maria da Penha 
Regina Martins Conceição. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.669 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a EDSON FRANCISCO SIMIÃO. 

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

combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Edson Francisco 
Simião. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.670 
 
Concede Comenda “Dário Martinelli” a PAULO 

ROBERTO FOLETTO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Paulo Roberto Foletto. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.671 
 
Concede Comenda “Dário Martinelli” a AUREA 

DRAGO MANTOVANELLI. 
 

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 
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Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Aurea Drago Mantovanelli. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.672 
 

Concede Comenda “Dário Martinelli” a 
ANTÔNIO CARLOS MACHADO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Antônio Carlos Machado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.673 

 
Concede Comenda “Dário Martinelli” a WALDIR 

LAURET. 
 

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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Waldir Lauret. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.674 
 

Concede Comenda “Dário Martinelli” a JOSÉ 
ALVES DE MATOS. 

 
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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a José Alves de Matos. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.675 
 

Concede Comenda “Dário Martinelli” a 
ADVALDO ANTÔNIO ZOTELLE. 

 
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 
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Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Advaldo Antônio Zotelle. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.676 

 
Concede Comenda “Dário Martinelli” a 

FREDERICO SCHARAMM FILHO. 
 

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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Frederico Scharamm Filho. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.677 

 
Concede Comenda “Dário Martinelli” a CARLOS 

SCHWARTZ. 
 

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, 

criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Carlos Schwartz. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.678 
 
Concede Comenda “Dário Martinelli” a JOACIR 

FERREIRA DA FONSECA. 
 

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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Joacir Ferreira Da Fonseca. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.679 
 

Concede Comenda “Dário Martinelli” a 
VALDEIR GERALDO DE LAZARI. 

 
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, 
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criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Valdeir Geraldo de Lazari. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.680 
 

Concede Comenda “Dário Martinelli” a 
ANTONIO LIMA DE ANDRADE. 

 
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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Antonio Lima de Andrade. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.681 
 
Concede Comenda “Dário Martinelli” a FLÁVIO 

BASTIANELLO. 
 

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, 

criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Flávio Bastianello. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.682 

 
Concede Comenda “Dário Martinelli” a 

EUGENIO QUIUQUI. 
 

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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Eugenio Quiuqui. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.683 
 

Concede Comenda “Dário Martinelli” a 
ONIVALDO LORENZONI. 

 
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, 
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criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Onivaldo Lorenzoni. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.684 
 

Concede Comenda “Dário Martinelli” a 
ILDEVAR BRANDO. 

 
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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Ildevar Brando. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.685 

 
Concede Comenda “Dário Martinelli” a RONAN 

ROQUE FORTUNA. 

 
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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Ronan Roque Fortuna. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.686 
 

Concede Comenda “Dário Martinelli” a 
MATEUS MERLIN LOURENÇO. 

 
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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Mateus Merlin Lourenço. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.687 

 
Concede Comenda “Dário Martinelli” a PAULO 

ROBERTO ALVES ROBERTI. 
 

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 
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Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Paulo Roberto Alves Roberti. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.688 
 

Concede Comenda “Dário Martinelli” a WALDIR 
FERONI JUNIOR. 

 
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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Waldir Feroni Junior. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.689 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a ROBERTO SCHULZE. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Comendador”, a Roberto 
Schulze, concedendo-lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.690 
 

Concede Comenda “Dário Martinelli” a MÁRIO 
TADEU ANDRÉA. 

 
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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Mário Tadeu Andréa. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.691 

 
Concede Comenda “Dário Martinelli” a 

ADEILSON JOSÉ LORENCINI. 
Identificador: 340035003400380035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



8 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 12 de novembro de 2019 

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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Adeilson José Lorencini. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.692 
 

Concede Comenda “Dário Martinelli” a 
RODRIGO MÁRCIO RIGO. 

 
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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Rodrigo Márcio Rigo. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.693 

 
Concede Comenda “Dário Martinelli” a 

LINDEMAR SARTER. 

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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Lindemar Sarter. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.694 
 

Concede Comenda “Dário Martinelli” a JOÃO 
COLOMBI NETO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a João Colombi Neto. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.695 

 
Concede Comenda “Dário Martinelli” a 

GERVÁSIO CAMATA. 
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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, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Gervásio Camata. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.696 
 

Concede Comenda “Dário Martinelli” a DAVID 
KIPERT NASCIMENTO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a David Kipert Nascimento. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.697 

 
Concede Comenda “Dário Martinelli” a 

ADENILSON FERREIRA DOS SANTOS. 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
criada pela Resolução 5.291, de 06.6.2018, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Dário 
Martinelli” a Adenilson Ferreira Dos Santos. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2260 
 

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

TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 2146, 
publicado em 10/10/2019, que nomeou JOSÉ 
ROBERTO SANTANA, para exercer o cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, no 
gabinete da Deputada Janete de Sá. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2261 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LETTYCIA MENEGUELI 
MAESTRI SILVA, do cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2262 

 
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, TATIANA FERREIRA BELING, do 
cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2263 

 
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, DIONATAN CORDEIRO 
HERMOGENIO, do cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa, a partir de 
12/11/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 2264 
 

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 PAULA SANTOS DE BRITO 
ALVES, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Esmael de 
Almeida, a partir de 18/11/2019, considerando 
o que consta no processo nº 183616. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2265 

 
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, LETTYCIA MENEGUELI MAESTRI SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Supervisor 
Administrativo da Escola do Legislativo, código 
SAEL, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2266 

 

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, TATIANA FERREIRA BELING, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor de 
Programação e Produção/RTV, código SPRTV, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2267 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CESSAR, os efeitos do Ato nº 433, 
publicado em 09/05/2018, que designou a 
servidora ANNA RITA XAVIER ZEHURI, matrícula 
nº 201194, para o exercício de Função 
Gratificada. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 11 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO Nº 010/2015 

 

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

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 

CONTRATADA: FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA 
BÁRBARA. 
 

OBJETO: Reajustar o Contrato nº 010/2015 no 
percentual de 4,7818% referente à variação do 
INPC - IBGE do período de maio de 2018 a abril 
de 2019. 
 

VALOR: O valor do reajuste será de R$ 
33.231,06 (trinta e três mil, duzentos e trinta e 
um reais e seis centavos). 

VIGÊNCIA: O TERMO DO APOSTILAMENTO 
entra em vigor na data da assinatura com 
efeitos retroativos a maio de 2019. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
PROCESSO: 152046. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

08 de novembro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO Nº 013/2015 

 
A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 
Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo em atendimento ao 
que dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública 
a celebração do Termo de Apostilamento ao 
Contrato, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: FUNDAÇÃO CULTURAL SANTA 
MARIA DE DEUS. 
 
OBJETO: Reajustar o Contrato nº 013/2015 no 
percentual de 4,7818% referente à variação do 
INPC - IBGE do período de maio de 2018 a abril 
de 2019. 
 

VALOR: O valor do reajuste será de R$ 
33.129,84 (trinta e três mil, cento e vinte e nove 
reais e oitenta e quatro centavos). 
 

VIGÊNCIA: O TERMO DO APOSTILAMENTO 
entra em vigor na data da assinatura com 
efeitos retroativos a maio de 2019. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
PROCESSO: 152049. 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 08 de novembro de 2019. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 
086/2019 REFERENTE AO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 043/2018 E ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018 

 

A Subdireção Geral da Secretaria da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, em atendimento ao que dispõe o artigo 
61, § único, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna pública a emissão da Ordem de 
Fornecimento nº 086/2019, conforme descrito 
abaixo: 
 

CONTRATADA: JUSTINO DAVINO PERES - ME. 
 

CNPJ: 05.588.878/0001-03. 
 

OBJETO: Fornecimento de placas de 
homenagem. 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 
 

VALOR: R$ 5.790,00 (cinco mil, setecentos e 
noventa reais). 
 
PROCESSO: 182245. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 08 de novembro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO ORDEMDE FORNECIMENTO nº 
085/2019 REFERENTE AO PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 014/2019 E ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019 

 
A Subdireção Geral da Secretaria da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, em atendimento ao que dispõe o artigo 
61, § único, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna pública a emissão da Ordem de 
Fornecimento nº 085/2019, conforme descrito 
abaixo: 
 

CONTRATADA: IDEIA SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI - ME. 
 

CNPJ: 20.289.273/0001-05. 
 

OBJETO: Confecção de títulos, diplomas, 
certificados e capas.  
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 
 

VALOR: R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). 
 

PROCESSO: 190852. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 11 de novembro 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 o Diretor Geral ratificou a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO para a 
contratação da empresa S/A A Gazeta (CNPJ 
nº 28.133.619/0001-93), referente ao 
fornecimento de setenta e seis assinaturas na 
modalidade digital e dezoito assinaturas nas 
modalidades digital + impressa do Jornal A 
Gazeta, para o período de doze meses, com 
base no artigo 25, inciso I, da citada Lei e 
parecer da Procuradoria constante no 
Processo nº 192785/2019. 
 

Valor total: R$ R$ 31.327,20 (trinta e um mil, 
trezentos e vinte e sete reais e vinte 
centavos). 
 

Vitória/ES, 11 de novembro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 
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COMUNICADO 

 
 

 

 
CURSOS OFERTADOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 12.11.19 • 
HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 SESSÃO SOLENE Homenagem ao Dia do Médico 

03h40 SESSÃO SOLENE Dia da Agricultura 

05h40 SESSÃO SOLENE Homenagem aos 20 Anos do Instituto João XXIII 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV No programa de hoje vamos falar sobre o vinho colonial e 
como legalizar essa bebida. Para ser considerado vinho 
colonial a bebida deve ser: elaborada na propriedade do 
produtor enquadrado no Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 
comercializada exclusivamente na própria propriedade 
rural ou em associações, cooperativas ou feiras de 
agricultores familiares e ter uma produção máxima de 20 
mil litros/ano. No Rio Grande do Sul a uva utilizada na 
vinificação deve ser 100% produzida na propriedade. Nos 
outros estados, esse percentual é de 70% 

07h35 A GRANDE REPORTAGEM Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, 
proximidade corporal, ligação afetiva. Tudo isso está 
relacionado ao aleitamento materno, uma fase que gera 
benefícios, tanto para a mulher quanto para o bebê. O leite 
materno fortalece o sistema imunológico da criança, 
evitando infecções e diarreias, entre outras doenças. Nesta 
grande reportagem, nós ouvimos especialistas, como 
nutricionista, enfermeiras especializadas em 
amamentação, e consultora de aleitamento. As 
profissionais deram dicas de como amamentar 
corretamente, e também responderam a dúvidas e 
questionamentos de mamães e gestantes. Também 
ouvimos mães, que contaram suas experiências com 
amamentação em público, dificuldades na pega e 
amamentação tardia 

08h00 STJ: STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana:  STJ decide que fiador 
não pode ter parte do salário penhorado para quitar dívida 
de aluguel. Os direitos das pessoas que vivem em união 
estável e o contrato de namoro, documento que garante a 
preservação dos bens do casal. E ainda: passe livre para 
pessoas com deficiência não é extensível ao transporte 
aéreo 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) CPI Dos Crimes Cibernéticos 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, 
proximidade corporal, ligação afetiva. Tudo isso está 
relacionado ao aleitamento materno, uma fase que gera 
benefícios, tanto para a mulher quanto para o bebê. O leite 
materno fortalece o sistema imunológico da criança, 
evitando infecções e diarreias, entre outras doenças. Nesta 
grande reportagem, nós ouvimos especialistas, como 
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nutricionista, enfermeiras especializadas em 
amamentação, e consultora de aleitamento. As 
profissionais deram dicas de como amamentar 
corretamente, e também responderam a dúvidas e 
questionamentos de mamães e gestantes. Também 
ouvimos mães, que contaram suas experiências com 
amamentação em público, dificuldades na pega e 
amamentação tardia 

12h30 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça Dr. Cláudia Regina dos Santos 
Albuquerque Garcia esclarece as obrigações do Ministério 
Público do Estado do Espírito Santo acerca do tema 
“Violência contra a mulher”, além de esclarecer dúvidas 
sobre o funcionamento das leis de proteção, os canais de 
denúncia e orientações para quem sofre este tipo de abuso 

13h00 DEDO DE PROSA Andréia Delmaschio é autora do livro infanto-juvenil "Nas 
águas de Lia". Com uma história lúdica, a obra fala sobre 
amadurecimento emocional. Ela também publicou livros de 
crônicas, biografias e obras acadêmicas 

13h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Justiça 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 COM A PALAVRA O médico  anestesiologista e 
deputado Hudson Leal (Republicanos) é o entrevistado do 
programa Com a Palavra. O deputado destaca suas 
atividades parlamentares com ênfase nas áreas de turismo, 
saúde e meio ambiente. Ele é autor do projeto de 
lei que obriga acidentados que têm convênio médico 
particular ser conduzido pelos Bombeiros a hospital da 
rede conveniada. 

18h30 DEDO DE PROSA Andréia Delmaschio é autora do livro infanto-juvenil "Nas 
águas de Lia". Com uma história lúdica, a obra fala sobre 
amadurecimento emocional. Ela também publicou livros de 
crônicas, biografias e obras acadêmicas 

19h00 SESSÃO ESPECIAL (V) Ações Sociais Realizadas Pelos Obreiros Da Universal do 
Espirito Santo 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 A GRANDE REPORTAGEM  Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, 
proximidade corporal, ligação afetiva. Tudo isso está 
relacionado ao aleitamento materno, uma fase que gera 
benefícios, tanto para a mulher quanto para o bebê. O leite 
materno fortalece o sistema imunológico da criança, 
evitando infecções e diarreias, entre outras doenças. Nesta 
grande reportagem, nós ouvimos especialistas, como 
nutricionista, enfermeiras especializadas em 
amamentação, e consultora de aleitamento. As 
profissionais deram dicas de como amamentar 
corretamente, e também responderam a dúvidas e 
questionamentos de mamães e gestantes. Também 
ouvimos mães, que contaram suas experiências com 
amamentação em público, dificuldades na pega e 
amamentação tardia 

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 

 
CENTÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 05 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, à hora 
regimental, para ensejar o início 
da sessão, registram presença os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Capitão Assumção, 
Dary Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Freitas, 
Gandini, Hudson Leal, Iriny 
Lopes, Luciano Machado, 
Marcelo Santos, Pr. Marcos 
Mansur, Sergio Majeski, 
Theodorico Ferraço e Vandinho 
Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Há quorum para abertura da sessão, de 
acordo com o painel eletrônico, onde já temos 
registradas as presenças de vinte 
parlamentares, sendo eles: Adilson Espindula; 
Capitão Assumção; Dary Pagung; Delegado 
Danilo Bahiense; Doutor Hércules; Dr. Emílio 
Mameri; Dr. Rafael Favatto; Engenheiro José 
Rocha Esmeraldo; líder do Governo, Enivaldo 
Euzebio dos Anjos; Euclério de Azevedo Sampaio 
Machado; Freitas; Gandini; Hudson Leal; 
ministra Iriny Lopes; Coronel Alexandre 
Quintino; Luciano Machado; Marcelo Santos; Pr. 
Marcos Mansur; Sergio Majeski; Theodorico de 
Assis Ferraço; e Vandinho Leite. 
 
  (Registra presença o senhor 
deputado Coronel Alexandre Quintino) 
 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o Delegado Danilo 
Bahiense para proferir um versículo da Bíblia. 

Sendo assim, solicito a todos em 
plenário, homens e mulheres, que se coloquem 
em posição de respeito.  

 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 
Provérbios, 29:7) 
 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Amém. Neste momento eu dispenso a 
leitura da ata e, por uma solicitação do líder do 
Governo, tendo em vista uma data importante, 
concedo a palavra ao líder do Governo, 
deputado Enivaldo dos Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, com a permissão dos 
colegas, eu gostaria de registrar que hoje fazem 
quatro anos do desastre criminoso de Mariana, 
sem nenhuma providência, sem nenhuma 
solução. 

Então, gostaria de requerer a V. Ex.ª um 
minuto de silêncio, para que a gente pudesse 
comemorar com esse bolo fúnebre quatro anos 
da morte do Rio Doce, causada pela poluição de 
Mariana. E nós, então, queremos aqui ter este 
minuto de silêncio fúnebre para uma situação 
que leva quatro anos e que as pessoas 
continuam morrendo, continuam desassistidas, 
continuam tendo prejuízos materiais, prejuízos 
físicos, sem nenhuma solução, a não ser a 
solução dada pela Vale do Rio Doce, pela BHP e 
pela Samarco, de criarem a  Renova, com o 
intuito de enrolar mais ainda e não resolverem 
os problemas. 

Então, gostaria que V. Ex.ª 
homenageasse todos os mortos, aqueles foram 
prejudicados, com um minuto de silêncio, pela 
morte do Rio Doce, de mais de seiscentos 
quilômetros de rio. 

 

(Registram presença os senhores 
deputados Carlos Von, Delegado 
Lorenzo Pazolini e Marcos 
Garcia) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O pedido do deputado Enivaldo dos 
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Anjos é pertinente. Um minuto de silêncio tendo 
em vista, realmente, que foi causa morte do Rio 
Doce que, além de ter matado o rio, fez com 
que prejuízos enormes acontecessem a diversas 
famílias, que alguns, inclusive, morreram por 
conta da irresponsabilidade dessas empresas, 
que visam meramente ao lucro. Ou seja, a frieza 
dos números. 

Então, solicito todos para que nós 
possamos, simbolicamente, fazer um minuto de 
silêncio pela morte do Rio Doce. 

 

(A Casa presta a homenagem) 
 

Muito obrigado. É um simbolismo, mas 
que marca mesmo o falecimento de tantas 
pessoas, vítimas desse brutal incidente, 
acidente. 

Neste momento também, eu abro a 
palavra àqueles que queiram se manifestar com 
relação a essa data marcante e com cicatrizes 
enormes e profundas. 

Com a palavra a ministra Iriny Lopes. 
 

 (Registra presença o senhor 
deputado Torino Marques) 

 

A SR.ª IRINY LOPES - (PT) -  Obrigada, 
presidente. 

Eu já informei aqui na Casa, e reafirmo, 
amanhã vamos participar de uma audiência 
pública na Câmara Federal para debater 
exatamente sobre o tema das pessoas atingidas 
pelo crime ocorrido em Minas Gerais. 

Acho que o gesto do deputado Enivaldo 
dos Anjos representou aqui o sentimento de 
todos nós, que é um sentimento não só de 
tristeza, mas também de revolta e de indignação 
com o que está acontecendo. 
 Eu já, aqui, disse das diligências que fiz 
em cinco locais diferentes e o número de 
atingidos no estado do Espírito Santo é muito 
maior do que as pessoas pensam. Não apenas 
os pescadores foram atingidos, mas foram 
atingidos todos os pequenos agricultores, a 
água continua contaminada, as crianças estão 
contaminadas e três importantes municípios do 
estado do Espírito Santo estão à mercê de 
ampliar essa contaminação, que são Linhares, 
Colatina e Baixo Guandu. 

Então nossa luta contra a forma desleal e 
desonesta com que a Renova trata essa questão 
continua.  

Muito obrigada! 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Com a palavra o deputado prefeito de 
Linhares na Assembleia, Marcos Garcia. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 

presidente, pela ordem! Senhor presidente, 
quero me juntar ao deputado Enivaldo dos 
Anjos e à deputada Iriny Lopes. Realmente hoje 
fazem quatro anos da tragédia de Mariana. 
Infelizmente esses criminosos estão soltos e, 
além de tudo, senhor presidente, o grande 
problema é que eles estão soltos e dificultando 
as investigações. 

Quero deixar bem claro aqui. Tenho mais 
trinta e nove meses de mandato nesta Casa. Até 
o meu último dia como deputado aqui vou lutar 
a favor dos impactados. 

Diz-se que uma andorinha só não faz 
verão, senhor presidente, mas ela espanta o 
bando inteiro. Estamos juntos nessa causa. 

E também hoje, dia 5 de novembro, é o 
Dia do Técnico Agrícola, esse profissional muito 
importante. Quero deixar minha homenagem. O 
técnico agrícola é o anjo dos produtores rurais, 
ajudando muito no desenvolvimento, senhor 
presidente, da agricultura familiar aqui no 
estado do Espírito Santo. 

Então fica aqui minha homenagem a 
esses profissionais.  

Obrigado! 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 
presidente! 

 

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

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 

presidente, quero aqui também parabenizar o 
deputado Enivaldo dos Anjos por trazer esse 
assunto, que hoje realmente completam quatro 
anos da tragédia. 

Eu, como um deputado do município de 
Baixo Guandu, município esse que foi o primeiro 
município impactado pela tragédia de Mariana, 
gostaria muito de ter as respostas, às vezes até 
diferentes de alguns deputados. 

Eu gostaria de saber, por exemplo, 
quantas árvores foram plantadas na bacia do 
Doce; quantas nascentes foram recuperadas; 
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quantas árvores foram plantadas no topo do 
morro para salvar o nosso Rio Doce. 

Fala-se muito em recursos para os 
pescadores, para os ribeirinhos, para o 
saneamento básico em alguns municípios, 
inclusive em Baixo Guandu já foram liberados 
mais de onze milhões, mas precisamos 
realmente deixar para as futuras gerações um 
rio limpo, um rio puro, um rio que sonhávamos 
ter e entregar para as futuras gerações. 

Então quero aqui, presidente, cobrar da 
Renova, cobrar da Samarco que recuperem 
realmente o Rio Doce. Precisamos dessa 
resposta, deputado Torino. O Rio Doce está 
sofrendo, está no CTI e precisamos realmente 
cobrar isto: a recuperação do nosso rio. 

 
(Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho, 
Erick Musso e Renzo 
Vasconcelos) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. Logo depois, o deputado Euclério 
Sampaio. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Obrigado, presidente! 
Acho que a gente tem que falar disso o 

tempo inteiro porque, a meu ver, não foi 
acidente, foi um crime ambiental e que poderia 
ter sido evitado, com certeza absoluta poderia 
ter sido evitado. 

A prova maior de que o crime de 
Mariana poderia ter sido evitado é que logo em 
seguida ocorreu o de Brumadinho, ceifando um 
número maior de vítimas e causando uma nova 
tragédia de proporções gigantescas. Tudo isso 
porque se afrouxou a fiscalização, que continua 
frouxa no Brasil, porque a punição para crimes 
dessa ordem no Brasil, historicamente, tem sido 
substituída por distribuição de cestas básicas e 
não sei mais o quê ou reduzido de forma ínfima 
quem causa tragédias desse tipo.  

Esses crimes poderiam ter sido evitados, 
não fosse a conivência do poder público para 
com essas empresas. E por isso é tão importante 
que a CPI, que está andamento aqui, que a sua 
origem era fiscalizar o licenciamento dado às 
empresas poluidoras, sobretudo aqui da região 

da Grande Vitória, que se investigue de forma 
séria isso. Porque ainda que de uma forma 
diferente, os males causados à saúde da 
população, sobretudo da Grande Vitória, são 
imensos e por isso precisaríamos saber 
exatamente por que licenciamento de operação 
continua sendo dado para essas empresas, sem 
que elas cumpram as condicionantes que já 
outrora eram exigidas. Acho que a reflexão 
sobre isso tem que ser bem ampla para se evitar 
definitivamente que tragédias como essa 
ocorram.  

E lembrando, essas empresas, no caso da 
poluição do ar, provocam males e mortes a 
conta-gotas e não são verificáveis tão facilmente 
como quando ocorre um acidente, acidente 
não, um crime como o de Mariana e o de 
Brumadinho.  

Muito obrigado, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra o deputado Euclério 
Sampaio.  
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Senhor presidente, quero fazer 
minhas as palavras dos deputados que me 
antecederam. Esse crime, que foi praticado há 
quatro anos e que hoje completa mais um ano 
sem resolutividade, não pode acontecer, senhor 
presidente.  

Fico imaginando como uma empresa 
como a Samarco teve a licença suspensa e a 
Vale do Rio Doce não tem a licença suspensa. O 
mal que foi causado não tem retorno. Mas o 
que é pior, senhor presidente, as vítimas não 
estão sendo assistidas por essa fundação 
Renova.  

A gente tem a sensação de impunidade 
quando se trata dessas grandes multinacionais, 
senhor presidente. Isso tem que ficar 
registrado! Porque o povo não pode ficar à 
mercê da vontade dessas pessoas que 
administram essas empresas.  

Obrigado, senhor presidente.  
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Pela 
ordem, senhor presidente!  

 

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

 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Queria 
parabenizar aqui, neste exato momento, o 
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deputado Enivaldo dos Anjos, líder do Governo 
nesta Casa de Leis, por este momento que ele 
coloca para a população que o poder público 
está aqui de olho sim no que está acontecendo 
com as pessoas, principalmente as empresas 
poluidoras.  

Deputado Enivaldo dos Anjos, queria 
somente que o senhor falasse a respeito 
daquilo. Aquilo é um bolo representando os 
rejeitos? A sujeira que o povo tem que comer 
no dia a dia. Depois vou ali e vou comer um 
pedaço daquele bolo para ser solidário à 
população capixaba que passa por esse 
problema e que, até então, no momento, não 
foram contemplados. A empresa poluidora tem 
a obrigação de ressarcir essas famílias e, 
principalmente, o rio que está totalmente 
poluído.  

De antemão, quero aproveitar também 
para agradecer a presença das pessoas que 
estiveram hoje aqui. Tivemos a Comissão de 
Agricultura. Falamos hoje sobre um problema 
que tem acometido o cultivo da laranja, a 
citricultura no estado do Espírito Santo, que é o 
greening. É uma doença que já está chegando 
aqui no Espírito Santo. Trouxemos aqui 
pesquisadores e pessoas entendidas, 
engenheiros agrônomos que falaram a respeito 
do greening. E, com certeza, o governador do 
Estado, Renato Casagrande, já está ciente do 
que está acontecendo. Espero que a gente 
consiga conter.  

É o que falei hoje na reunião da 
Agricultura, que começou às 10h15min da 
manhã, mais ou menos: a gripe não tem como 
você estar livre dela, mas tem como você se 
prevenir para que ela não chegue de uma forma 
para te colocar de cama.  
  Então, o que estamos fazendo é 
mostrando esses problemas do greening que 
podem chegar aqui ao estado do Espírito Santo, 
para que, quando ele chegar, ele não chegue 
com tanta força para que o estado continue 
sendo um grande produtor de laranja.  

É somente isso que eu tinha a dizer. Uma 
excelente tarde a todos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra o deputado Hércules 
Silveira. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, eu quero requerer de V. Ex.ª, 

naturalmente com a aquiescência de meus 
pares, um minuto de silêncio pelo falecimento 
do senhor Otacílio Coser.   

Ao mesmo tempo, eu requeiro a V. Ex.ª 
que desconsidere quinze minutos que nós 
debatemos aqui um assunto que realmente não 
estava dentro do Regimento Interno, mas que 
foi muito importante esse debate, essa 
discussão, mas a gente gostaria que 
permanecessem quinze minutos a mais por 
causa desses minutos que foram importantes 
para a discussão.  

Então, um minuto de silêncio pelo 
falecimento do senhor Otacílio Coser.  

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Com a palavra o deputado Dary Pagung. 
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Eu 

gostaria de reforçar o pedido do deputado 
Hércules. Otacílio Coser é um grande 
empresário capixaba oriundo ali da cidade de 
Itaguaçu, de uma fazenda ali em Itaguaçu, onde 
criou os seus filhos e seus netos, e também uma 
fazenda Galileia, no distrito Mutum Preto, no 
município de Baixo Guandu. Então, quero aqui 
também registrar e pedir um minuto de silêncio, 
reforçando o pedido do nosso deputado, pelo 
Otacílio Coser. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Também queremos, em nome da Mesa 
Diretora, em nome do presidente Erick, em 
nome da liderança do Governo, em nosso nome 
fazer também esse registro importante. Já o fiz 
na Comissão de Justiça, quando recebi a notícia 
do falecimento do senhor Otacílio Coser, 
empresário importante, que fez um movimento 
também muito importante na economia 
capixaba e que gerou diversas oportunidades, e 
que veio a falecer.  

Então, neste momento, solicito a todos 
que se coloquem em posição de respeito para 
que façamos um minuto de silêncio em 
memória a Otacílio Coser. 
 

(A Casa presta a homenagem) 
 
 Muito obrigado.  
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 Passamos então à leitura da primeira 
parte do Expediente para simples despacho. 
Com a palavra o 1.º secretário, Luciano 
Machado.  
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, deputado Enivaldo dos 
Anjos. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Gostaria de solicitar à V. Ex.ª que, após ou antes 
da leitura, o deputado Ferraço pudesse tecer 
algumas homenagens ao empresário Otacílio 
Coser, porque era muito amigo dele. Uma 
pessoa como Otacílio Coser não pode ser 
registrado, e foi registrado pelo minuto de 
silêncio, mas seria pouco para uma pessoa que 
tanto produziu para o Espírito Santo e que tanto 
representou para a sociedade produtiva deste 
estado. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Então, neste momento, a gente concede 
a palavra ao deputado Theodorico Ferraço por 
conhecer realmente Otacílio Coser, ter sido 
grande amigo, para poder fazer um registro aqui 
do seu falecimento. Com a palavra Theodorico 
Ferraço. 
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Sem dúvida alguma, o Espírito Santo perde um 
dos maiores empresários de todos os tempos, 
um homem inteligente, uma família 
progressista. Neste momento nós deixamos aqui 
registrado as nossas condolências à viúva, aos 
seus filhos, a toda a sua família e a toda a 
família que sempre lidou aqui com o café no 
Espírito Santo, que foi o principal berço do 
progresso do trabalho do Otacílio junto com o 
Jair e seus irmãos.  

Registro, portanto, o meu pesar em 
nome do povo do Espírito Santo, como 
parlamentar, 
amigo que fui dele, os nossos desejos que o seu 
descanso seja eterno e a nossa saudade 
permanente pelo que ele representou para o 
Espírito Santo até a presente data. 
 

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

Então, leitura do Expediente para 
simples despacho.  

Item n.º 01. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
1. Ofício n.º 12/2019, do presidente do 

Tribunal de Contas do Espírito Santo, 
encaminhando Relatório Trimestral de 
Atividades - 3.º Trimestral de 2019, do Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83792&arquivo=Arquiv
o/Documents/OFTC/83792-
152017024604112019-assinado.pdf#P83792  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. À Comissão de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
2. Emenda n.º 01/2019, do deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, à Proposta de 
Emenda à Constituição Estadual n.º 06/2019, 
de sua autoria e outros, que trata casos de 
improbidade administrativa na Administração 
Estadual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83769&arquivo=Arquiv
o/Documents/EM/83769-
125846708704112019-assinado.pdf#P83769 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Junte-se à Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 06/2019 e encaminhe-se à 
Procuradoria Geral desta Casa. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

3. Projeto de Lei n.º 909/2019, do 
deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade das concessionárias dos 
serviços públicos relacionados, oferecerem 
opção de pagamento por cartão de débito 
antes da suspensão do serviço e da outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83450&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83450-084911191830102019-
assinado.pdf#P83450  
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

4. Projeto de Lei n.º 924/2019, do 
deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
o uso de equipamentos de proteção individual 
e instrumentos de menor potencial ofensivo 
pelo Agente Socioeducativo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83781&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83781-142950752204112019-
assinado.pdf#P83781  
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
5. Projeto de Lei n.º 925/2019, do 

deputado Doutor Hércules, que acrescenta 
item ao Anexo (I) único da Lei n.º 10.973, de 14 
de janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual 
do Moto Clube Bodes do Asfalto, a ser 
comemorado no dia 1.º de Agosto. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83789&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83789-144401816504112019-
assinado.pdf#P83789  

 

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

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

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

Senhor presidente, quero recorrer desse item à 
Comissão de Justiça. 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - V. Ex.ª quer recorrer? E eu quero 
deferir. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Muito obrigado, senhor presidente! 
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
6. Projeto de Lei n.º 926/2019, do 

deputado Enivaldo dos Anjos, que estabelece a 
obrigatoriedade de os supermercados, 
padarias e similares, na presença de seus 
clientes, realizarem a pesagem e a apuração 
dos valores dos produtos vendidos por peso, 
na forma que especifica 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=83791&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83791-144854598504112019-
assinado.pdf#P83791 
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

7. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
92/2019, do deputado Carlos Von, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito 
Santense a Senhora Rosane Maiato Hingel 
(ANNE MAHIN). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83840&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/83840-
103138929305112019-assinado.pdf#P83840  
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
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8. Pareceres nos 90/2019, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade 
e juridicidade; 02/2019, da Comissão de 
Turismo e 11/2019, da Comissão de Finanças, 
ambos pela aprovação, do Projeto de Lei n.º 
132/2019, da Deputada Janete de Sá, que 
declara o Município de Ibiraçu como a “Capital 
Estadual do Pastel”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=77637&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/77637-164030247809072019-
assinado.pdf#P77637 
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

9. Requerimento de Informação n.º 
156/2019 do deputado Hudson Leal, ao 
Secretário de Estado de Saúde, referente ao 
Edital de Pregão Eletrônico 0021/2012, que 
teve como objeto “serviço de remoção de 
paciente em ambulância”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83755&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/83755-
115142387104112019-assinado.pdf#P83755  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Defiro. À Secretaria para providenciar o 
encaminhamento. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

10. Requerimento de Informação n.º 
157/2019, do Deputado Hudson Leal, ao 
Secretário de Estado de Saúde, sobre: 
contratos de manutenções preventivas e 
corretivas de equipamentos médico-
hospitalar;  contratos de manutenção de 
aparelhos de ar condicionado; contratos de 
locações. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83756&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/83756-
115228356004112019-assinado.pdf#P83756  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Defiro. À Secretaria para providenciar o 
encaminhamento. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

11. Requerimento de Informação n.º 
158/2019, da Comissão de Saúde,  ao 
secretário de Estado da Saúde, Informação 
geral da condição sanitária do sururu coletado 
e comercializado na Região Metropolitana da 
Grande Vitória;  Apresentação de laudos que 
atestam a condição sanitária dos sururus 
coletados para comercialização na Ilha do Boi, 
Canal da Passagem de Camburi, Ilha das 
Caieiras e onde mais for coletado na Região 
Metropolitana da Grande Vitória; e, como é o 
procedimento da fiscalização da vigilância 
sanitária da comercialização do sururu na 
Região Metropolitana da Grande Vitória. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83802&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/83802-
163835347604112019-
assinado(11831)(11832).pdf#P83802  
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Segunda parte 
do Expediente sujeito à deliberação. 

 
12. Requerimento de Urgência  n.º 

214/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, 
Líder do PSD, ao Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 087/2019, de sua autoria, que susta os 
efeitos do Provimento n.º 35/2019, da 
Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de 
Justiça do Estado, que procedeu à desativação 
das serventias extrajudiciais deficitárias e à 
anexação dos seus acervos à serventia afim. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=82989&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/82989-155429466322102019-
assinado.pdf#P82989 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Em votação.  
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Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa)  

Aprovado. 
  

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

216/2019, da deputada  Iriny  Lopes,  para o 
Projeto de Lei n.º 618/2019,  de sua autoria, 
que institui a política de pagamento da meia 
entrada aos estudantes nas corridas de ruas e 
circuitos 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=83497&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/83497-144358302030102019-
assinado.pdf#P83497  
 

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

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

Aprovado. 
 

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

218/2019, da deputada Iriny Lopes, para o 
Projeto de Lei n.º 686/2019, de sua autoria, 
dispõe sobre a proibição de utilização de 
substâncias nocivas em cultivos agrícolas em 
áreas próximas às áreas de apicultura e 
meliponicultura.   
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83834&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/83834-100138159605112019-
assinado.pdf#P83834  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

15. Requerimento n.º  176/2019, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, de 
sessão especial, para debater o tema “Pela 
Eliminação da Violência contra a Mulher”, a 
realizar-se às 19h,  do  dia 25 de novembro  do 
corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83888&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/83888-
114737595805112019-assinado.pdf#P83888  
 

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

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

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
16. Indicação n.º 2590/2019, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para criação do prgrama “Operação 
Safra”, que dispõe do reforço da Polícia  Militar 
no interior do Estado na época das colheitas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83435&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83435-
173918194529102019-assinado.pdf#P83435  
 

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:  
 

17. Indicação n.º 2591/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para  implantação de 
“kits” para coleta biométrica de digitais, 
imagens e assinaturas a serem utilizadas na 
confecção de carteiras de identidade, junto ao 
posto de identificação de Aracruz/ES. 

Identificador: 340035003400380035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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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=83428&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83428-
173228881129102019-assinado.pdf#P83428  
  

18. Indicação n.º 2592/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para  implantação de 
“kits” para coleta biométrica de digitais, 
imagens e assinaturas a serem utilizadas na 
confecção de carteiras de identidade, junto ao 
posto de identificação de Cachoeiro de 
Itapemirim/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=83429&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83429-
173431006429102019-assinado.pdf#P83429  
  

19. Indicação n.º 2593/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para  implantação de 
“kits” para coleta biométrica de digitais, 
imagens e assinaturas a serem utilizadas na 
confecção de carteiras de identidade, junto ao 
posto de identificação de Colatina/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=83430&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83430-
173547069029102019-assinado.pdf#P83430  
 

20. Indicação n.º 2595/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para  implantação de 
“kits” para coleta biométrica de digitais, 
imagens e assinaturas a serem utilizadas na 
confecção de carteiras de identidade, junto ao 
posto de identificação de Linhares/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=83432&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83432-
173731616129102019-assinado.pdf#P83432  
 

21. Indicação n.º 2596/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

governador do Estado, para  implantação de 
“kits” para coleta biométrica de digitais, 
imagens e assinaturas a serem utilizadas na 
confecção de carteiras de identidade, junto ao 
posto de identificação de São Mateus/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=83433&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83433-
173811835029102019-assinado.pdf#P83433  
  

22. Indicação n.º 2597/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para  implantação de 
“kits” para coleta biométrica de digitais, 
imagens e assinaturas a serem utilizadas na 
confecção de carteiras de identidade, junto ao 
posto de identificação de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83434&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83434-
173854460129102019-assinado.pdf#P83434  
 

23. Indicação n.º 2598/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para  implantação de 
“kits” para coleta biométrica de digitais, 
imagens e assinaturas a serem utilizadas na 
confecção de carteiras de identidade, junto ao 
posto de identificação de Vila Velha/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=83436&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83436-
173938444629102019-assinado.pdf#P83436  
 

24. Indicação n.º 2599/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para  implantação de 
“kits” para coleta biométrica de digitais, 
imagens e assinaturas a serem utilizadas na 
confecção de carteiras de identidade, junto ao 
posto de identificação (Casa do Cidadão) 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=83437&arquivo=Arquiv

Identificador: 340035003400380035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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o/Documents/IND/83437-
174020507129102019-assinado.pdf#P83437  
  

25. Indicação n.º 2600/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para criação do ‘Cerco 
Inteligente de Segurança’ para prevenção de 
furtos e roubos de veículos automotores,  junto 
às praças de pedágio nas Rodovias 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=83460&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83460-
095120528330102019-assinado.pdf#P83460  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Gostaria de discutir, presidente! 

 

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

Com a palavra o delegado Danilo 
Bahiense. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Presidente, nós temos, aqui no estado do 
Espírito Santo, aproximadamente setenta 
postos de identificação para atender os setenta 
e oito municípios do estado. 

Ocorre que nós só temos servidores da 
Polícia Civil, da SPTC, em nove desses postos e, 
para agravar a situação, todo o trabalho é feito 
de forma manual. As pessoas têm que se dirigir 
aos postos e ali são coletadas impressões 
digitais através de tinta, o que ocasiona um 
resserviço, porque todo esse material tem que 
ser transportado para Polícia Técnica e lá tem 
que ser digitadas e digitalizadas as impressões 
digitais das pessoas para que possa emitir as 
carteiras de identidade. 

Nós só temos a coleta biométrica em 
Cariacica. Somente no Faça Fácil, em Cariacica. 

Então, nós fizemos essas indicações para 
que fossem instalados os kits para coleta 
biométrica em todos os postos do estado do 
Espírito Santo. Hoje eu fiz contato com a Polícia 
Técnica, agora mesmo, e nós temos mais de 
dezesseis mil processos para emissão de carteira 
de identidade dependendo de digitalização e 
classificação. Então, essa indicação nossa é no 
sentido de que sejam instalados esses kits de 
coleta biométrica. 

Também, presidente, eu gostaria de 
fazer um registro que as pessoas hoje estão 
tendo um problema muito sério para terem as 
suas carteiras de identidade. Hoje eu fui 
procurado por várias pessoas, não somente hoje 
mas como ontem também, fui procurado por 
várias pessoas que deram entrada para 
retirarem suas carteiras identidades e elas não 
foram expedidas por falta de espelhos. 

A Polícia Civil está sem os espelhos, que 
é exatamente aquele documento onde são 
impressos os dados da pessoa. Nós não temos 
nem espelhos e nem películas. 

Então, nós gostaríamos que Governo do 
Estado inclusive tivesse um empenho maior em 
cima disso. Nós sabemos que o governador não 
tem culpa disso, isso é um problema de gestão 
na Polícia Técnica Científica tá certo? E nós 
gostaríamos que essa situação fosse resolvida. 

Na última indicação, presidente, aí no 
item 26, nós sabemos que o cerco inteligente de 
segurança tem dado muitos bons resultados nas 
capitais, principalmente aqui em Vitória, no 
combate ao furto e roubo de veículos. Então nós 
fizemos uma indicação do sentido de que esse 
equipamento seja instalado nas praças de 
pedágio, porque todos os veículos furtados ou 
roubados certamente passarão pelas praças de 
pedágio e serão detectados. 

Muito obrigado, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Não por isso.  
Continua a discussão e o último escrito é 

o deputado Capitão Assumção. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Presidente, quero discutir sobre essas 
indicações do deputado Danilo Bahiense, 
principalmente porque ele vivenciou isso a vida 
inteira, então ele está falando com primazia. 
Essas indicações vão ser importantes para os 
capixabas. 

Também quero deixar registrado aqui, 
senhor presidente, uma nota publicada no 
jornal A Tribuna de hoje em relação ao trabalho 
que o deputado Danilo Bahiense vem fazendo 
neste sentido, dentro da Comissão de 
Segurança, e eu queria ler essa nota que é 
pequena, então vai dar um tempo bem 
tranquilo. 
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Nota da coluna Plenário: União de 
forças contra o crime. 
 
A Comissão de Segurança da 
Assembleia Legislativa e a 
Associação das Câmaras 
Municipais assinaram um 
protocolo de intenções com vinte 
e cinco propostas de combate à 
criminalidade. 
Entre os projetos que devem ser 
apresentados como indicações às 
prefeituras, estão: a criação da 
Guarda Municipal Armada, do 
Cerco Inteligente, dos Conselhos 
de Segurança, controle rigoroso 
nas entradas de escolas e 
convênios entre municípios e o 
Estado para que policiais 
aposentados e da reserva atuem 
na parte administrativa de 
unidades policiais e prefeituras. 

Além dessas, outras 
propostas foram defendidas, 
como rigor na concessão e 
fiscalização de bares, boates e 
motéis; reinserção social de ex-
presidiários; melhoria na 
iluminação pública; e limpeza de 
terrenos baldios e poda de 
árvores. Segundo o presidente da 
comissão, o deputado Danilo 
Bahiense, é uma forma de 
também integrar os municípios 
em ações de segurança. 

 

Essa Comissão de Segurança, sob a 
presidência do deputado Danilo Bahiense, 
senhor presidente, está fazendo um trabalho 
muito legal de contribuição com os nossos 
cidadãos capixabas. Essa é a contribuição que 
nós estamos dando e, sob a presidência do 
deputado Danilo, a Comissão de Segurança está 
dando uma resposta sobremaneira, 
contribuindo, inclusive, para que o Governo do 
Estado, através da Secretaria de Segurança, 
possa estar cada vez mais se empenhando em 
defender os nossos capixabas. 

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

- PDT) -  Terminada a discussão, em votação.  

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

Com a palavra o deputado Torino 
Marques. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Pela 

ordem e muito obrigado, senhor presidente! Eu 
quero falar que ontem eu fiz algumas indicações 
ao Governo do Estado para a gente tratar e dar 
o apoio necessário que essas famílias precisam 
do TEA, do Transtorno do Espectro Autista, e 
uma das indicações, a n.º 2618/2019, eu quero 
pedir desculpas às mães dos autistas que nós 
colocamos ali que seria criação de creche, mas 
não.  

Se você cria uma creche num caso como 
esse, você acaba excluindo, na verdade, e não 
colocando essas crianças no âmbito escolar. O 
certo mesmo são escolas clínicas. Você coloca 
uma criança com autismo em uma escola clínica 
para que ele atinja um grau melhor e possa ser 
inserido nas outras escolas. 

Então não é criação de creches e sim a 
criação de escolas clínicas para as crianças com 
autismo. 

 

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

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Pela 
ordem, senhor presidente! 

 

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

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Aproveitando esse gancho desse tema tão 
importante que o nosso querido deputado 
Torino Marques tem abordado e tem trazido 
bons debates sobre o autismo, eu quero, senhor 
presidente, no uso de nossas prerrogativas 
regimentais, requerer muito respeitosamente a 
V. Ex.ª que seja submetido ao Plenário desta 
Casa espaço na sessão do dia 6 de novembro do 
ano de 2019, amanhã, quarta-feira, ao senhor 
Ronaldo Cohin, para tratar assunto inerente à 
plataforma digital Jade. 

Essa plataforma digital... 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Vou colocar em votação - tendo em 
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vista que se encerra às 15h30min - o 
requerimento do deputado Luciano Machado 
para que seja usado um tempo de dez minutos, 
no máximo, administrativamente definido pela 
Mesa Diretora. 

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

Aprovadas. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

26. Indicação n.º 2.627/2019, do 
deputado Pastor Marcos Mansur,  ao 
governador do Estado, para construção de uma 
caixa de brita na ES 164, na Serra de Soturno, 
popularmente conhecida como “curva da 
morte”, no município de município de 
Cachoeiro de Itapemirim/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=83752&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83752-
113842541704112019-assinado.pdf#P83752 
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. 

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

27. Indicação n.º 2.628/2019, do 
deputado Carlos Von, ao Governador do 
Estado, para adoção de providências concretas 
e administrativas para que algumas unidades 
das motonáuticas a serem adquiridas sejam 
disponibilizadas para o atendimento das 
necessidades surgidas na Cidade de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83838&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83838-
101945943305112019-assinado.pdf#P83838  

 
*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. 

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

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

- PDT) - Pela ordem, deputado Enivaldo dos 
Anjos. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Comunicar a V. Ex.ª que hoje quem está 
atuando na liderança é o deputado Dary. E 
como único e último requerimento desta 
sessão, gostaria de pedir a inversão da pauta, 
porque nós temos que votar o projeto dando 
nome à Defensoria Pública que vai inaugurar 
amanhã, do ex-governador Elcio Alvares. Então, 
nós precisamos aprovar aqui hoje ainda para 
poder amanhã fazer a inauguração. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Os deputados que aprovam o 
requerimento do deputado Enivaldo dos Anjos 
permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Somente um voto contra, do deputado 
Rafael Favatto. 

Aprovado. 
Inversão da pauta. Mantido inclusive o 

tempo dos Oradores. 
Passamos então, neste momento, à fase 

da Ordem do Dia. 
1.Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 198, do deputado 
Vandinho Leite. 
 

(1. Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 198/2019) 
 

Passo a presidência ao deputado Erick 
Musso, por conta da Comissão de 
Infraestrutura, que presido. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Marcelo Santos, pela Comissão 
de Infraestrutura. 
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(MARCELO SANTOS - PDT) - Senhor presidente, 
avoco a matéria para relatar. Já havia avocado 
dentro do prazo regimental. O Projeto de Lei 
que veda a suspensão do fornecimento de 
energia elétrica sem aviso prévio ao consumidor 
e dá outras providências. 

Eu relato, senhor presidente, pela 
rejeição.  

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

coloco em votação. 
Como vota o deputado Dary Pagung? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Mansur? (Pausa) 
Na sua ausência, Alexandre Xambinho? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Matéria rejeitada na Comissão de 

Infraestrutura. 
Devolvo à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) -  Em discussão. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Vandinho 

Leite, para encaminhar a votação como autor. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 

Senhor presidente, só peço preferência na 
votação com o parecer da Comissão de 
Infraestrutura. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Vandinho. 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu 

gostaria de pedir preferência, continuar pela 
Comissão de Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - Os deputados que aprovam pela 
Comissão de Infraestrutura permaneçam como 
estão, os contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
Será votado pelo parecer da Comissão de 

Infraestrutura. 
Com a palavra o deputado Vandinho 

Leite, para encaminhar a votação. 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 

presidente, senhores deputados, senhoras 

deputadas, público que nos assiste pela TV 
Assembleia, cabe a mim, neste momento, um 
espanto tremendo. O espanto de ver o Governo 
do Estado, em uma matéria como esta, entrar 
firmemente aqui no plenário para derrubar uma 
matéria que atende a população mais carente, a 
população que mais precisa deste Estado. 

É difícil, para mim, também entender por 
que esta matéria passou pela Comissão de 
Infraestrutura, uma matéria de direito do 
consumidor. Vou ler aqui um parecer recente da 
Procuradoria da Casa, tecnicamente, sobre este 
tema, exatamente igual. 

Segue o relatório da Procuradoria da 
Casa. Da análise da constitucionalidade formal. 
Diz o seguinte sobre esta matéria, que existe 
uma nova interpretação sobre a matéria 
correlata, uma nova interpretação da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em 
relação às leis que, embora tenha como pano de 
fundo a energia elétrica, não regula o seu 
fornecimento, mas sim proteja o consumidor de 
possíveis abusos praticados pela concessionária 
prestadora de serviço público.  

Pode observar essa nova interpretação 
por meio do julgado da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n.º 5.961, do Paraná, de 
um projeto de lei que proíbe concessionárias de 
serviços públicos de água e luz de cortarem o 
fornecimento residencial de seus serviços, por 
falta de pagamento de contas às sextas-feiras, 
sábados, domingos, feriados e no último dia útil 
anterior a feriado. O que, inclusive, está incluso 
na matéria de minha autoria. 

Também estabelece que o consumidor 
que tiver suspenso o fornecimento nesses dias 
passa a ter o direito de acionar juridicamente a 
concessionária por perdas e danos, além de ficar 
desobrigado do pagamento do débito que 
originou o corte. 

Essa é uma decisão que o STF entendeu. 
O STF entendeu que a referida lei dispõe sobre o 
direito do consumidor, de modo que não há 
vício formal. Isso porque, o direito do 
consumidor é matéria de competência 
concorrente, nos art. 24 da Constituição Federal 
de 88. 

 
(...) Compete à União, aos Estados 
e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: (...) 
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V - produção e consumo; (...) 
 
VIII - responsabilidade por dano 
ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; 

 
E aí, população, você que está me 

assistindo, ao vivo, pela TV Assembleia, ou você 
que vai me assistir pelos vídeos que eu vou 
postar nas redes sociais: é inadmissível o que o 
Governo Casagrande tem feito! Buscando votos 
aqui no plenário para defender a EDP Escelsa, 
em detrimento da população mais carente deste 
estado. 

 O que eu acabei de ler aqui é que o STF, 
em decisão de outros estados - neste caso, do 
estado do Paraná -, em uma ação direta de 
inconstitucionalidade, o STF defendeu o 
consumidor dizendo que matéria correlata, 
exatamente igual a essa do Paraná, está em 
vigor hoje, e foi votada na Assembleia 
Legislativa do Paraná e está em vigor. 

Mas o que, infelizmente, eu vejo aqui no 
estado do Espírito Santo é um grande acordão 
da EDP com o Governo, prejudicando a 
população mais carente deste estado. Para mim, 
não tem problema nenhum, se quiserem votar 
contra, faz parte, mas me calar ninguém vai! 

Agora, o meu objetivo todas as vezes que 
eu subi a esta tribuna e esse formato de como 
eu cheguei novamente a esta Casa é para 
defender aqueles que mais precisam, e não o 
Governo, principalmente o Governo que 
trabalha contra as pessoas que mais precisam, 
que é o Governo atual. 

Depois de uma matéria que passou 
aprovada pela Comissão de Justiça, pela 
Comissão de Finanças, inventaram uma ida 
dessa matéria à Comissão de Mobilidade 
Urbana. E, numa articulação do Governo, a 
Comissão de Mobilidade Urbana, em minha 
opinião, de forma vergonhosa, vota contra essa 
matéria que beneficia o consumidor, que 
beneficia os mais pobres, que beneficia os mais 
carentes, que beneficia aqueles que, muitas 
vezes, de forma covarde, têm, às sextas-feiras, o 
corte na sua energia. Ou seja, cortam energia na 
sexta-feira e a pessoa tem que passar o final de 
semana sem conseguir religar.  

É inadmissível essa defesa do Governo 
Estadual da EDP e das grandes empresas deste 
estado. Aí, fica até incoerente, porque também 
eu vi aqui hoje, questionamentos em relação a 
grandes empresas como Vale, no caso de 
Brumadinho; como Vale, no caso de Mariana; 
como Samarco, no impacto que teve no Rio 
Doce. Mas, ao mesmo tempo em que tem esse 
questionamento, tem essa defesa intransigente 
da EDP, que não me deixa entender o porquê 
disso. Eu não consigo entender. É 
impressionante!  

E aí, por onde passo, eu tenho reuniões 
quase que diárias contra os desmandos que essa 
empresa faz no Espírito Santo. E agora o 
Governo do Estado tem atuado no plenário para 
não deixar nem que as matérias tramitem mais 
nesta Casa. Mas não tem problema nenhum. 
Podem derrotar. Faz parte. Quem está avaliando 
é a população. E eu vou continuar aqui, de 
forma aguerrida, discutindo meus pontos de 
vista, porque é assim que eu voltei para esta 
Casa e é assim que eu vou continuar aqui: com 
coragem. Com coragem! 

E aí, eu queria saber que o Governo 
dissesse agora qual é o argumento. Porque 
sempre eles entram com o argumento da 
inconstitucionalidade, com o argumento de que 
isso não pode, com o argumento de que... Qual 
é a narrativa agora, com decisões do Supremo, 
inclusive com matérias iguais? E aí, governador 
Casagrande, qual é a desculpa agora? Criaram a 
desculpa da ideologia de gênero. Criaram 
desculpas em diversas outras matérias aqui 
nesta Casa.  

Eu vou fazer questão de divulgar esses 
pareceres do Supremo Tribunal Federal, que, 
hoje, tem pactuado inclusive com matérias 
idênticas, que elas são extremamente legais.  

É claro que eu entendo e respeito o 
contraditório, mas também não posso me calar. 
Não posso me calar diante dessa covardia com a 
população mais carente do Espírito Santo. Não 
posso me calar com essa covardia que é ficar 
defendendo a EDP Escelsa em detrimento dos 
mais carentes, dos mais pobres, deste estado. 
Não posso me calar e não me calarei. E não me 
calarei! 

É claro que, se o Governo vai encaminhar 
pela votação contrária, faz parte, deputado 
Capitão Assumção, mas a gente perde aqui as 
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votações de cabeça erguida. Eu consigo andar 
na rua e olhar para cada cidadão de bem que eu 
estou fazendo o melhor para quem mais 
precisa.  

É um mandato que tem me emocionado 
bastante por onde vou, porque eu tenho no 
meu coração que eu tenho feito aquilo que 
Deus quer que eu faça neste mandato, 
deputado Torino Marques. E é isso que nós 
vamos atuar aqui de forma veemente para 
combater essas injustiças que o Governo do 
Estado tem maculado, inclusive a sua imagem, 
não está percebendo isso, de fazer uma 
articulação descabida como essa, de tentar 
derrubar uma matéria que beneficia a 
população capixaba e muito, e que já está 
pactuado inclusive com outros estados, com 
essa lei em vigor e com decisão no Supremo 
Tribunal, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Nós vamos...  
Deputado Dary Pagung. 
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSD) - Senhor 

presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Para encaminhar votação? 
 
O SR. DARY PAGUNG - (PSD) - 

Encaminhar votação. Voto NÃO, conforme o 
parecer da Comissão de Infraestrutura.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Nós vamos fazer encaminhamento.  
Os deputados que votarem pelo parecer 

da Comissão de Infraestrutura arquivam a 
matéria; os que se manifestarem aprovam. 

Em votação. 
Os deputados que votarem SIM votam 

com a Comissão de Infraestrutura e arquivam a 
matéria, porque o parecer é da Comissão de 
Infraestrutura; os que votarem NÃO e se 
manifestarem aprovam o projeto. 

 
 (Registra presença a senhora 

deputada Raquel Lessa) 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Não é 

se manifestar?  

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
PRB) - É se manifestar. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Não é 

votação nominal, senhor presidente? 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Não. É votação simbólica. 
Os deputados que estão com o parecer 

do deputado Marcelo Santos permaneçam 
como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Arquivada a matéria, com apenas seis 
votos. 

Item 2, Projeto de Lei n.º 559/2019, do 
deputado Luciano Machado. 

 
(2. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
559/2019) 
 

Comissão de Finanças, deputado Euclério 
Sampaio. Na ausência, deputado Enivaldo dos 
Anjos. 

Aproveitar para fazer o registro dos 
alunos da Faacz, de Aracruz, do curso de Direito, 
que estão com o professor Dolivar Gonçalves 
Júnior. Prazer receber vocês aqui. Sejam todos 
bem-vindos. 

Com a palavra o deputado Enivaldo. 
(Pausa) 

Vai fazer conjunta Justiça e Finanças? 
(Pausa) 

Está com prazo? (Pausa) É regimental. 
 
Item 3. Projeto de Lei n.º 857/2019, da 

deputada Janete.  
 

(3. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
857/2019) 

 
Ela ainda pediu aqui que a gente pudesse 

adiar a votação, tendo em vista que ela não está 
aqui hoje. 

Nós vamos ao item 4 então: Projeto de 
Resolução n.º 49/2019, da Mesa Diretora, que 
denomina Elcio Alvares o espaço destinado ao 
funcionamento do Núcleo da Defensoria Pública 
do Espírito Santo. 
 O vídeo está pronto aí? (Pausa) Está? 
(Pausa) 

Identificador: 340035003400380035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, terça-feira, 12 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 31 

 Convoco a Comissão de Justiça, 
deputado Vandinho Leite, tendo em vista que o 
deputado Gandini se encontra ausente. 
 Antes da votação desse projeto, eu 
queria falar um minutinho, mas eu preciso do 
vídeo. 
 Deputado Vandinho, com a palavra. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(VANDINHO LEITE - PSDB) - Projeto de 
Resolução n.º 49/2019, de autoria da Mesa 
Diretora da Assembleia.  

Há quorum.  
Projeto que denomina Elcio Alvares o 

espaço destinado ao funcionamento do Núcleo 
da Defensoria Pública do Espírito Santo, a ser 
instalado no edifício-sede da Assembleia 
Legislativa do Estado. 

Senhor presidente Erick Musso, mais um 
espaço importante de funcionamento nesta 
Casa. O Núcleo da Defensoria Pública pode, e 
muito, colaborar com o funcionamento da Casa 
e vai colaborar bastante. Mais um serviço à 
população do estado. E o nome do nosso 
querido Elcio Alvares, que, inclusive, tive o 
privilégio de ser deputado com ele nesta Casa. 
Nosso ex-senador e ex-governador, foi uma 
pessoa por quem tínhamos um carinho enorme, 
nosso saudoso, que com certeza deixa grandes 
lembranças nesta Casa e em todo o estado do 
Espírito Santo. 

Avoco a matéria para relatar e relato 
pela aprovação da mesma. 

Em discussão. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

PRB) - Deputado Vandinho, se você puder fazer 
conjunta, pedir ao deputado Enivaldo, pode ser 
conjunta, Finanças e Justiça.  

Com a palavra Vandinho.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(VANDINHO LEITE - PSDB) - Em discussão a 
reunião conjunta das Comissões de Justiça e 
Finanças, para deliberar sobre o Projeto de 
Resolução n.º 49/2019. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Comissão de Justiça primeiro. 
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Coronel Quintino? (Pausa) 

Deputado Dr. Rafael? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Freitas, com o relator. 
Deputado Rafael, como vota? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Presidindo. 
Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Emílio Mameri. (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Justiça. 
 
Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Enivaldo dos 

Anjos? (Pausa) 
Deputado José Esmeraldo, como vota? 

(Pausa) 
Com o relator? 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Rafael? (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Aprovado na Comissão de Finanças 

também.  
Então, aprovado, pela unanimidade, na 

reunião das Comissões Conjuntas. 
Devolvo a palavra ao senhor presidente. 
 
O SR. ERICK MUSSO - (PRB) - Senhor 

presidente, a palavra para discutir. 
 

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

Com a palavra o presidente desta Casa, 
Erick Musso. 

 

O SR. ERICK MUSSO - (PRB) - Boa tarde a 
todos, senhores deputados, senhoras 
deputadas, público que nos assiste, a imprensa 
aqui presente. 

 Eu quero, de forma especial, 
cumprimentar os alunos da Faculdade de 
Aracruz, mais uma vez, em nome do também 
estudante que está visitando a nossa 
Assembleia, que é meu irmão, Heraldo Barbosa 
Musso Neto, que também é estudante; meu 
amigo Vanilton, que também está ali; o nosso 
amigo Jobim, de Aracruz também. Obrigado 
pela presença. 
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Antes de começar a falar um pouco 
desse projeto, eu queria passar um vídeo, que 
foi produzido pela Defensoria, para que eu 
possa entrar na fala. É um vídeo rápido, mas eu 
gostaria que todos prestassem atenção. (Pausa) 
 

(É exibido o vídeo) 
 

Antes de começar a falar um desse 
projeto, eu queria passar um vídeo que foi 
produzido pela Defensoria, para que eu possa 
entrar na fala. É um vídeo rápido, mas queria 
que todos prestassem atenção.  
 

 (É exibido o vídeo) 
 

Tem outro, não é? (Pausa)  
 Só amanhã.  
Então, veja bem! O que quero dizer aos 

meus colegas deputados e deputadas?  O 
espaço da Assembleia Cidadã, que foi 
constituído no ano passado, ele inicialmente 
começou com o Procon da Assembleia. A ideia 
inicial era de que pudéssemos ter, no ambiente 
da Assembleia Legislativa, um espaço de 
atendimento à população capixaba, com os 
serviços de interesse público de forma gratuita.  

Foi iniciado com o Procon, logo em 
seguida, na frente do Procon, instalamos a 
Delegacia do Consumidor, dando facilidade, 
acesso, agilidade e transparência, sobretudo, 
melhor prestação de serviço. Em seguida, 
implementamos mais um serviço, que era a 
Procuradoria Especial da Mulher, que atende as 
mulheres vítimas de violência familiar e 
doméstica.  

Precisamos, enquanto representantes da 
população deste estado, ter a consciência de 
que o Espírito Santo é o pior índice no Brasil na 
questão do feminicídio. Botamos de pé a 
Procuradoria da Mulher. Dentro desse espaço 
foi constituído um posto de emissão de 
identidade, que tira hoje identidade para 
milhares de pessoas de forma gratuita. Temos 
biblioteca, que agora vamos avançar para um 
acervo digital de mais de cinco mil livros. 
Englobamos restaurante, bancos, ampliamos a 
capacidade na prestação de serviço a nossa 
população.  

E, dentro desse complexo, amanhã, às 
11h da manhã, e aí quero fazer um convite a 

todos os deputados e deputadas, para que 
possamos estar presentes e juntos nessa 
inauguração, assim como todos os servidores, 
todos aqueles que queiram participar, 
inaugurando, dentro da Assembleia Legislativa 
capixaba, um núcleo da Defensoria Pública, que 
passará a funcionar com toda a triagem da 
Defensoria do Espírito Santo, mas funcionará, 
também, com três modalidades específicas, com 
defensores, advogados públicos gratuitos, para 
atender a população do nosso estado, na área 
de saúde e em outras áreas específicas.  

É mais um serviço que vamos 
implementar aqui dentro. E já quero, de 
antemão, agradecer à Defensoria Pública por 
acreditar na Assembleia Legislativa, por fazer 
esse termo de cooperação, por fazer essa 
parceria, e encorpar ainda mais esse espaço 
que, só no ano de 2019, já atendeu mais de dez 
mil pessoas, mais de dez mil capixabas, de 
forma gratuita.  

No próximo dia 20, do dia 20 ao dia 23, 
nós, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 
vamos concorrer, em três modalidades 
diferentes, a um prêmio nacional, entre todas as 
Assembleias Legislativas do Brasil.  

Inscrevemos a Assembleia capixaba na 
modalidade de gestão. Já encaminhamos toda a 
documentação, todo o nosso aparato de gestão 
pública feito nesses dois últimos anos. Nós 
inscrevemos a Assembleia diante das outras 
vinte e seis assembleias do país na modalidade 
Prestação de Serviço à População e nessa será 
difícil sermos batidos. Com muita humildade, eu 
falo isso, porque nós implementamos serviços 
inéditos e pioneiros no país, colocamos também 
a nossa Assembleia diante desse concurso 
nacional, para concorrer ao prêmio de uma 
Assembleia Inclusiva. Nós lançamos cartilhas 
aqui em Braille; nós temos um processo de 
transmissão em Libras aberto, para que nós 
possamos colocar a Assembleia capixaba cada 
vez mais inclusiva, tecnológica, com acesso de 
informação full time, on-line, transparente para 
a população do nosso estado.  

Então, eu queria pedir o voto aos meus 
pares, para que nós possamos, não só 
homenagear o ex-governador, ex-senador da 
República, ex-presidente da Assembleia, ex-
ministro de Estado da Federação, o ex-
governador Elcio Alvares, que foi um entusiasta 
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da Defensoria Pública capixaba, mas, para que 
nós possamos aprovar este projeto e, amanhã, 
às 11h da manhã, fazer essa inauguração de 
mais uma ferramenta que será de aproximação 
com a população, de prestação de serviço à 
população, mas, sobretudo, colocando a 
Assembleia do Espírito Santo, como a 
verdadeira Casa do Povo, como diz o slogan: A 
digital do povo em tudo aquilo que a gente faz.  

Por isso, eu peço aos nobres colegas o 
voto favorável a esse projeto, já os convidando 
para amanhã, às 11h, no térreo, para essa 
inauguração.  

Muito obrigado, senhor presidente!  
 
 (Registra presença a senhora 

deputada Janete de Sá) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Terminada, então, a manifestação feita 
pelo nosso presidente Erick Musso, que fez um 
resumo das atividades desta Casa e de mais essa 
importante ferramenta.  

Coloco a matéria em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovada.  
À Secretaria para extração dos 

autógrafos.  
Resolução em Mesa para promulgação.  
Itens 5, 6, 7, 8, todos em discussão. 

(Pausa) 
 

(5. Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
699/2019; 6. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 713/2019; 7. Discussão 
especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 782/2019; 8. 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
807/2019) 

 
Não havendo deputados inscritos, as 

respectivas matérias vão para as comissões.  
Itens 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 
 

(9. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º  

234/2018; 10.Discussão especial, 
em 2.ª sessão, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 
19/2019; 11. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 585/2019; 12.  Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 620/2019; 13. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
664/2019; 14. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 676/2019; 15. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 849/2019; 16. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 59/2019; 17. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Resolução 
n.º 23/2018) 

 
Não havendo deputado escrito, as 

respectivas matérias passarão para a 3.ª sessão. 
Conforme deliberação do Plenário, 

passamos, neste momento, para a fase das 
Comunicações, preservado o tempo de trinta 
minutos. Antes, porém, de passar a palavra para 
o deputado Rafael Favatto, eu transfiro a 
presidência para o deputado Torino Marques. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito boa tarde. Faltam dois minutos 
para as quatro. Estamos na terça-feira. Tarde 
ensolarada da primavera. O verão começa dia 
20 de dezembro. Parece que o verão já 
começou. 

Com a palavra agora o deputado Rafael 
Favatto.  

Dia 21 de dezembro começa o verão.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Eu vou começar diferente, 
deputado Torino, cumprimentando V. Ex.ª e os 
demais deputados e deputadas presentes.  

Pedir para passar o vídeo já, que hoje vai 
ter um anúncio importante da ANP, que foi 
fruto de uma reportagem do Jornal Hoje, do 
canal 4, onde a Agência Nacional de Mineração 
vai fazer um anúncio sobre um laudo divulgado 
pela agência no dia 25 de fevereiro deste ano, 
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em que a empresa Vale teria feito uma vistoria, 
Vandinho, cinco dias antes da tragédia de 
Brumadinho, e ela já sabia, nessa data, que a 
empresa estava com risco iminente de ruptura e 
não acionou nenhum mecanismo para salvar 
aquela população da região.  

Pode passar. 
 

  (É exibido o vídeo) 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Pode parar o vídeo, por enquanto! 

Três dias antes do rompimento da 
barragem, deputado Engenheiro José 
Esmeraldo, a Vale já sabia que a barragem ia se 
romper, pelos níveis críticos apresentados 
naquela vistoria e não informou à Agencia 
Nacional de Mineração os níveis críticos. Isso aí 
prova o ato criminoso da empresa.  

 
O Sr. Engenheiro José Esmeraldo - 

(MDB) - Isso aí, deputado Favatto, na verdade, 
se com três dias, conforme V. Ex.ª está 
demonstrando no painel, eles não tomaram 
providências, é um bando de assassino!  

 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - É um ato criminoso praticado pela 
empresa. Mais de duzentas e cinquenta mortes 
em Brumadinho. 
 Quantos laudos falsos estão aí em tantas 
outras áreas, aqui no estado do Espírito Santo e 
em outros locais onde a empresa atua? Se há 
um ato desse, de tão grave, com uma gravidade 
tão grande e exacerbada para, três dias antes do 
rompimento, burlar os laudos e não informar à 
Agência Nacional de Mineração, e as outras 
localidades, deputado! E aqui, em que a gente 
toma minério de ferro todos os dias na cara, 
quantos laudos são burlados pelas empresas? 

Precisamos, sim, ter mais ênfase nesse 
caso, como o deputado Enivaldo colocou, o 
aniversário de quatro anos do rompimento da 
barragem de Mariana.  

Também a matéria segue e fala de 
Mariana. Nenhuma casa foi construída e 
devolvida à população. Nenhuma casa, em 
quatro anos, foi construída e devolvida à 
população de Mariana. 

Que ato criminoso mais será cometido? 
Porque, em quatro anos, nenhuma casa foi 

sequer erguida e eles fizeram lá um ato hoje. Se 
passar um pouquinho a reportagem, vai chegar 
a esse ponto onde eles fizeram um ato para 
comemorar o aniversário e passar para as 
famílias que sofreram aquele acidente que 
nenhuma casa foi construída em Mariana. 

São dois desastres dos maiores 
cometidos aqui no nosso país. Dos maiores 
cometidos e pela mesma empresa, pelos quais 
estamos cobrando ações repetidas para o 
estado do Espírito Santo. Ações repetidas 
porque o ato de Mariana impediu inúmeras 
famílias de pescadores aqui no estado do 
Espírito Santo que viviam da pesca do Rio Doce 
e da foz; inúmeros comerciantes que viviam na 
foz, em Regência, que viviam do turismo e não 
podem mais viver do turismo naquela região. 

Precisamos, sim, de ações mais 
emergenciais, de atitudes mais concretas por 
parte da Justiça do nosso país. 

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Agora 16h08min. 
Com a palavra o deputado Vandinho 

Leite. 
Antes de eu passar a palavra para o 

deputado Vandinho Leite, vou passar a 
presidência ao deputado Adilson Espindula e 
quero dizer que amanhã vou fazer uma sessão 
em homenagem aos radialistas, no Dia do 
radialista. Vai começar às 19h30min, aqui no 
plenário Dirceu Cardoso. Às 19h30min espero 
você ao vivo! 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 
presidente, neste momento presidindo a sessão, 
nosso querido deputado Adilson Espindula, 
senhores deputados, senhoras deputadas, mais 
uma vez subindo à tribuna desta Casa, agora 
para falar sobre o que aconteceu esta 
madrugada, em Jacaraípe. 

A Grande Jacaraípe sofre com a violência 
e isso tem se intensificado nos últimos dias e 
meses. Tivemos uma onda de arrombamentos 
nesta madrugada, assaltos, alguns dados 
informam cinco, outros oito, ou seja, de cinco a 
oito comércios arrombados na mesma avenida, 
que é a Avenida Abdo Saad, principal avenida do 
comércio de Jacaraípe. 

Gostaria de passar um vídeo neste 
momento, inclusive, mostrando um pouco do 
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que aconteceu nesta madrugada naquela 
comunidade. 

 

(É exibido o vídeo)   
 

 Senhor presidente, são pontos que são 
inadmissíveis. Acabou de falar na entrevista um 
morador da comunidade, que é também uma 
liderança, conhecido como C&A. Ele me ligou, 
era bem cedinho, hoje, pela manhã, sobre essa 
atrocidade que aconteceu em Jacaraípe.  
 É uma comunidade onde, com certeza, 
está faltando efetivo policial. Também precisa 
aumentar o número de viaturas e também que 
tenha manutenção nas mesmas. É uma 
reclamação muito grande. O DPJ não funciona! 
Tem um DPJ na Avenida Abdo Saad que não 
funciona vinte e quatro horas. O Governo 
precisa rever isso. Esse problema de segurança 
em Jacaraípe é histórico há muito tempo e 
agora se intensificou muito essa questão, 
principalmente dos crimes contra o patrimônio. 
É verdade que os homicídios diminuíram, mas 
os assaltos estão crescendo.  
 E as câmeras de videomonitoramento? 
Claro que tem também uma integração da 
prefeitura com o Governo do Estado, mas as 
câmeras de videomonitoramento precisam ser 
responsivas, precisam ter gente ali por trás 
observando o movimento. Não é possível: nove 
lojas sendo arrombadas durante uma 
madrugada toda e, infelizmente, não teve a 
repressão da Polícia.  
 Outro ponto importante é a Guarda 
Municipal. Precisamos rediscutir isso na Serra 
também. A Guarda Municipal que está 
trabalhando, as informações que chegaram para 
mim é que em Jacaraípe trabalham até às 17h, 
18h. Esse período noturno é importante, 
precisamos ampliar o efetivo da Guarda 
Municipal.  

Deixo aqui também esse apelo ao 
prefeito da cidade, o prefeito Audifax. É 
importante essa união de todos! É importante 
essa união de todos, porque o que tem 
acontecido em Jacaraípe é inadmissível e, 
principalmente, atrapalha muito o turismo. Uma 
região que precisa de incentivo ao potencial 
turístico, uma violência dessa, com certeza, não 
vai deixar com que isso aconteça.  

Concedo um aparte ao querido amigo, 
deputado da Serra, deputado Alexandre 
Xambinho.  

O Sr. Alexandre Xambinho - (REDE) - 
Obrigado, nobre deputado Vandinho Leite.  

Realmente, isso vem acontecendo 
esporadicamente não somente em Jacaraípe. Já 
cheguei a abordar isso aqui no plenário da 
Assembleia. Esse tipo de crime virou moda na 
cidade da Serra, não só em Jacaraípe, mas em 
Barcelona, Porto Canoa, Laranjeiras, Vila Nova 
de Colares, Feu Rosa, Bairro de Fátima. É o tipo 
de crime que está acontecendo durante a 
madrugada.  
 Também tem o crime que acontece pela 
manhã abordando os trabalhadores que vão ao 
trabalho, estão no ponto de ônibus indo 
trabalhar, sempre os meliantes abordam 
roubando o celular.  

Hoje eu também recebi uma mensagem: 
era meio-dia, uma jovem indo estudar foi 
assaltada à luz do dia. Recebi inclusive o vídeo 
dela sendo abordada por dois meliantes no 
bairro Barcelona, ela indo para a escola.  
 Nós precisamos urgente aumentar o 
efetivo da Polícia Militar na cidade da Serra. Nós 
estamos discutindo isso na Comissão de 
Segurança Pública na cidade da Serra, que a 
gente tem na Assembleia Legislativa, para 
ampliar criando um 3.º Batalhão lá na região de 
Serra-Sede, mas nós precisamos ampliar o 
número de policiais na cidade para poder 
atender essa demanda que é grande na cidade, 
a maior cidade do estado do Espírito Santo, que 
tem um efetivo hoje de oitocentos policiais na 
rua, que não dá conta. 
 Nós temos a Guarda Municipal que tem 
auxiliado muito, mas, como você mesmo falou, 
a Guarda Municipal trabalha até às 22h. Então, 
ela não consegue trabalhar a madrugada e 
atender ao anseio da população. Nós 
precisamos estruturar mais a Guarda Municipal, 
o prefeito anunciou que no próximo mês vai 
estar contratando mais sessenta agentes que 
passaram no concurso. Eles vão entrar em 

treinamento, inclusive vão utilizar as 
dependências da Assembleia Legislativa para 
fazer parte do treinamento da parte teórica 
para depois estar indo para as ruas.  
 Acho que nós temos que avançar nessa 
discussão para o Governo do Estado investir 
na segurança pública na cidade da Serra para 
a gente reduzir mais ainda os índices. Como 
você mesmo falou, reduzimos na parte de 
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homicídio, mas agora nós temos que reduzir 
nessa área de patrimônio público contra a 
população que vem aumentando muito. Não só 
na cidade da Serra, porque esse tipo de crime a 
gente vê aí no jornal, no Bom Dia, todos os dias 
acontecendo na Praia do Canto, acontecendo 
em Cariacica, mas lá na Serra está demais e nós 
precisamos acabar com esse tipo de crime no 
nosso estado. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
Obrigado. Concedo aparte ao Delegado Danilo 
Bahiense. 
 
 O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 
Deputado Vandinho, gostaria de parabenizá-lo 
aí pelo pronunciamento e eu concordo 
plenamente com as palavras de V. Ex.ª. 

Inclusive no município de Serra nós 
estamos hoje com três delegacias desativadas: 
Serra-Sede desativada, André Carloni e Novo 
Horizonte.  Nós só temos uma delegacia distrital 
funcionando no município da Serra que é 
exatamente Jacaraípe.  

Então, as pessoas deixam inclusive de 
procurar o plantão da regional de Serra para 
registrar as ocorrências em Laranjeiras, porque 
chegando ali, aquela regional geralmente está 
cheia de ocorrências, cheia de viaturas com 
flagrantes, e as pessoas acabam desistindo.  
 Nós estivemos pessoalmente 
conversando com o prefeito Audifax, e ele nos 
encaminhou um ofício respondendo a um 
questionamento e ele se prontificou a custear as 
três unidades para que sejam reabertas.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - O 
aluguel, né?  
   
 O Sr. Delegado Danilo Bahiense - (PSL) - 
O aluguel, telefone, água e luz. Então, ele se 
prontificou a isso. Então, parabenizo V. Ex.ª pelo 
pronunciamento.  
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
Importante esse aceno do prefeito à Polícia 
Civil, ao Governo do Estado, com certeza é a 
infraestrutura necessária.  

É verdade também que o Governo 
poderia fazer isso, não é? O Governo tem 
dinheiro para fazer isso, mas, se não faz, a 
prefeitura também está colocando à disposição.  

Mas é um conjunto importante de ações 
necessárias, porque o que a gente viu esta 
madrugada em Jacaraípe, como disse aqui 
também o deputado Alexandre Xambinho, é 
uma prática recorrente na Serra.  
 É claro que o dessa madrugada foi 
demais, nove estabelecimentos é algo demais. 
Ao mesmo tempo, eles foram roubando um por 
um. Desse jeito, com nove estabelecimentos eu 
só me lembro de ter visto na greve da Polícia. 
Nove ao mesmo tempo, deputado Danilo, só na 
greve da Polícia! Não é isso?  

Então, muito obrigado, senhor 
presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - São 16h18min, continuamos 
na fase das Comunicações.  

Com a palavra o deputado Euclério 
Sampaio. (Pausa)  
 Não respondendo, deputado Capitão 
Assumção.  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, nobre deputado Adilson 
Espindula, continuo aqui na Serra ainda e, 
deputados de Serra, isso vai ser um prato cheio 
aqui para V. Ex.ᵃˢ.  

Queria que os nossos colaboradores 
focalizassem lá o vídeo e colocassem aí, porque 
é um momento Casagrande, momento Estado 
Presente. Pode focalizar, por favor, para eu 
começar aqui a falar. Tem problema não, não 
precisa aparecer a minha imagem, não. 
Enquanto a gente vai soltando o vídeo, eu vou 
falando aqui, vou narrando aqui.  
 

(É exibido vídeo 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
 Olha lá, são contêineres lá em 
Manguinhos! Isso é lá em Manguinhos. Olha só 
como os presos são tratados, olha os presos! 
Ah, não são presos, não! São policiais militares! 
Olha a viatura da Polícia Militar. Ali tem uma 
nomenclatura da Assembleia Legislativa, mas 
está escrito: Cadê o Estado Presente? 

São policiais militares tratados pior do 
que esses ratos que atormentam a vida dos 
capixabas. Pode continuar passando. 
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Importante que o governador, que está de férias 
lá em Portugal, deputado Vandinho Leite, 
provavelmente visitando a turma da EDP, é 
importante que a turma do Casagrande veja isso 
aí.  

Estão brincando de Segurança Pública 
tratando policial militar igual rato. Olha só, 
quarenta graus, quarenta, cinquenta graus de 
temperatura naquele container ali. Aí o policial 
militar, para quebrar o galho dos demais 
colegas, ele foi e colocou um chafariz ali em 
cima. Não dá para ver bem, mas colocou um 
chafariz improvisado para diminuir a 
temperatura. 

Esse é o Estado Presente que o senhor 
Renato Casagrande está dando para os policiais 
militares. Olha só que maravilha! Isso aí é no 
posto de Manguinhos. Essa denúncia aí é para 
que o Governo do Estado e o secretário de 
Segurança tome a sua iniciativa o mais rápido 
possível. Não tem cabimento os deputados 
pararem de fazer o que estão fazendo para 
poderem verificar as coisas que a Secretaria de 
Segurança tem que ver.  

Policial militar sendo tratado igual 
cachorro, não tem condição. Cachorros, com 
todo respeito, são tratados melhores que os 
policiais. Os ratos que roubam, matam e 
estupram, pior ainda. Isso aí está acontecendo 
lá no posto de Manguinhos. Olhem só: 
containers onde os policiais militares têm que 
trabalhar, numa temperatura de quarenta, 
cinquenta graus e o Estado Presente está aí. Olhe 
o Estado Presente que eu sempre estou falando 
aqui, senhor presidente. 

O capixaba precisa entrar no site da 
Secretaria de Segurança Pública e clicar no link: 
Estado Presente. Vai encontrar um arquivo em 
PDF de quarenta e uma laudas; mais nada!  

Se o capixaba quiser saber como anda a 

segurança pública, como anda o fajuto Estado 
Presente - eu tenho denunciado isso desde o 
começo do meu mandato - entre no site da 
Secretaria de Segurança Pública, clique no link: 
Estado Presente. Vai encontrar um arquivo em 
PDF cheio de ilusão, conto de fadas. Essa é a 
situação dos policiais militares em Manguinhos. 
Olhe só a tristeza, olhe só que loucura: 
containers onde o ar refrigerado está quebrado, 
aí o policial militar improvisou um chafariz para 
tentar, psicologicamente, diminuir a 
temperatura.  

Aí o governador foi passear lá no 
Portugal, preocupado com os policiais militares. 
Sem falar que ele deu para o funcionalismo 
público o Natal do século: 3,29% de aumento! 
Uma festa! Olhe só, o comércio capixaba está 
uma loucura, porque eles estão, assim, 
contagiados com a grana violenta que os 
funcionários públicos vão trazer para o 
comércio. É muito dinheiro!  

Casagrande, você está show de bola, 
hein? Não vai dar o abono, vai dar esse reajuste 
mentiroso de 3,29% e está tentando empurrar 
aqui para dentro da Assembleia uma alíquota de 
14%. Isso aí se chama sem-vergonhice no Estado 
que é nota A, que o senhor Casagrande não 
trabalhou para ter essa nota A. O senhor 
Casagrande não trabalhou para ter essa nota A e 
está puxando para ele uma vitória que não é 
dele. 

Então isso aqui é uma denúncia séria, 
porque o Governo do Estado e a Secretaria de 
Segurança Pública estão brincando de segurança 
com os capixabas. Muito obrigado, senhor 
presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o deputado 
Engenheiro José Esmeraldo. (Pausa) 

Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
Ambos não respondendo, deputado 

Doutor Hércules. (Pausa) 
Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 
Não respondendo, deputado Pr. Marcos 

Mansur. (Pausa) 
Não respondendo, deputado Sergio 

Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos ao deputado Adilson Espindula, 
que dirige a sessão neste momento, aos colegas 
que se fazem presentes ainda no plenário, aos 
funcionários da Casa e àqueles que nos assistem 
pela TV Assembleia. 

É claro que nós precisamos de reformas 
e a polêmica sobre a reforma previdenciária há 
pouco tempo, e agora está a reforma tributária, 
que eu já critiquei e continuo criticando porque 
uma reforma tributária, de fato, ela tem que 
diminuir a carga tributária, sobretudo sobre os 
mais pobres, e precisa ser feita uma revisão 
profunda sobre incentivos fiscais. Se isso não for 
feito, será mais um remendo. 
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 Chega ao Congresso agora a proposta do 
Governo Federal de uma reforma no pacto 
federativo. De novo, creio eu, que ali está um 
remendo. Por quê? Uma reforma do pacto 
federativo precisa ser feita dialogando e 
debatendo com os estados e municípios. Como 
é que se faz uma reforma do pacto federativo 
sem ouvir estados e municípios? Não pode ser 
simplesmente uma proposta e pronto!  

Agora, causa muita preocupação, 
embora todo o teor da PEC ainda não tenha sido 
divulgado, mas hoje a imprensa já dá conta de 
que nessa proposta está a possibilidade de se 
usar parte do dinheiro da educação e da saúde 
para pagar aposentados e pensionistas. Uma 
luta que nós temos de muito tempo aqui no 
Espírito Santo. E isso, além do meu espanto, isso 
desanima, porque aquilo que vem sendo feito 
errado por alguns estados como o Espírito 
Santo, que há anos não cumpre os vinte e cinco 
por cento obrigatórios da educação, usando 
parte disso para aposentados e pensionistas, 
agora se verifica que o Governo Federal dá essa 
sugestão. 

Ora, se o dinheiro que nós temos hoje já 
é muito pouco para a saúde e para a educação... 
Olha o caos que é a saúde na maioria dos 
estados e dos municípios! Olha o quanto a 
educação precisa de recursos para qualificar 
melhor os professores, para remunerar melhor 
os professores, para equipar as escolas, para 
manter os alunos nas escolas! Como, então, 
podemos pensar em usar dinheiro - o exíguo 
dinheiro que existe hoje para a educação e para 
a saúde também - e que parte disso possa ser 
usada para pagamento de aposentados e 
pensionistas?  

Propostas como essa são de uma falta de 
seriedade que é quase inacreditável! Ainda bem 
que hoje vários parlamentares, tanto no Senado 
quanto na Câmara Federal, já se manifestaram 
contra e disseram que acham que é muito difícil 
que algo assim prospere, e tomara que assim 
seja.  

E a sociedade precisa ficar alerta! 
Aqueles que são ligados à questão médica no 
país, à questão da saúde no país, os que estão 
ligados à questão da educação e toda a 
sociedade, porque se hoje a sociedade já carece 
de um atendimento médico-hospitalar muito 
melhor do que esse que existe, se hoje nós 

carecemos de escolas e de uma qualidade de 
educação muito melhor do que é a que existe, 
imagine se parte desse dinheiro pudesse ser 
utilizada para outra questão! 

Então não é possível que a gente aceite 
esse tipo de coisa. Não é possível de forma 
nenhuma! 

Eu ainda aproveito esse restinho de 
tempo que me resta para também repercutir a 
questão dos quatro anos do crime ambiental de 
Mariana, porque foi crime, sim, e muita coisa 
está por fazer, como já foi repercutido aqui hoje 
e como eu já falei também no início da sessão. 

E nós precisamos... A legislação, os 
órgãos fiscalizadores, não pode se abrir brecha, 
não pode se pensar em desmontar instituições 
como o Ibama e outros institutos fundamentais 
nessa questão da fiscalização e do controle das 
questões ambientais. 

A gente tem que aprimorar! Não dá para 
se pensar nisso! 

E eu fico pensando agora com essa 
questão do óleo. É uma outra questão: não foi 
provocada por empresas brasileiras, mas como 
o Brasil carece de evoluir ainda nessa questão 
ambiental! No caso desse vazamento do 
petróleo, em grande parte, noventa por cento, 
praticamente, do petróleo produzido no Brasil é 
produzido no mar, e espanta que os últimos 
Governos não tenham criado mecanismos para 
estar bem preparados para acidentes como 
esse.   

É claro que é uma coisa complicada e 
tudo o mais, mas há de se pensar nisto, porque 
acidentes como este vão poder ocorrer nas 
próprias plataformas de exploração de petróleo, 
aqui no Brasil mesmo. Então, que sirva de 
alerta. 

Presidente, eu aproveito para pedir a V. 
Ex.ª a recomposição de quorum, por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Ok. É regimental. Vamos 
então fazer a recomposição do quorum. 

 
(Procede-se ao registro das 
presenças)  
 

Considerando o disposto no art. 178 do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
determino a juntada do Projeto de Lei n.º 
736/2019, de autoria do deputado Doutor 
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Hércules, ao Projeto de Lei n.º 32/2019, de 
autoria do deputado Marcos Garcia, por 
versarem sobre matérias correlatas: 
determina a alimentação diferenciada de 
criança e adolescentes portadores de 
intolerância à lactose na merenda escolar, em 
instituições da rede estadual de ensino. 

Determino também a juntada do 
Projeto de Lei n.º 670/2019, de autoria do 
deputado Vandinho Leite, ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 39/2019, de autoria do 
mesmo deputado, por versarem sobre 
matérias correlatas: extingue os supersalários 
no âmbito do Estado do Espírito Santo, bem 
como extingue pagamento de auxílio-moradia 
para secretários de Estado e comissionados. 

 
(De acordo com o registrado 
no painel eletrônico, não 
responderam a chamada os 
senhores deputados 
Alexandre Xambinho, Carlos 
Von, 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, 
Freitas, Gandini, Hudson Leal, 
Iriny Lopes, Janete de Sá, 
Marcelo Santos, Marcos 
Garcia, Pr. Marcos Mansur, 
Raquel Lessa, Renzo 
Vasconcelos, Theodorico 
Ferraço, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 

 
(Registram presença os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Capitão Assumção, 
Luciano Machado e Sergio 
Majeski) 

 
Não há quorum para manutenção da 

sessão. Vou encerrá-la. Antes, porém, 
convoco as senhoras e os senhores deputados 

para a próxima, que será ordinária, amanhã, 
às 9h, para a qual designo 

 

Expediente: O que ocorrer.  
 

Ordem do Dia: A mesma pauta da 
presente sessão, exceto as matérias votadas 
na sessão de hoje, e mais, discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 87/2019. 

Em nome de todos os deputados que 
compõem este Poder Legislativo Estadual, os 
nossos sinceros agradecimentos a todos que 
nos acompanharam pela TV Assembleia esta 
sessão. Uma boa tarde a todos. 

Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a Ordem 
do Dia da próxima sessão é a 
seguinte: Discussão única, em 
regime de urgência, dos 
Projetos de Lei n.os 559/2019 e 
857/2019; discussão única, em 
regime de urgência, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 87/2019; discussão 
única dos Projetos de Lei n.os 
132/2019; Discussão especial, 
em 3ª sessão, do Projeto de 
Lei n.o  234/2018; discussão 
especial, em 3.ª 
sessão, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 
19/2019; discussão especial, 
em 3.ª sessão, dos Projetos de 
Lei n.os 585/2019, 620/2019, 
664/2019, 676/2019 e 
849/2019; discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 
59/2019 e discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de 
Resolução n.º 23/2018) 

 

 Encerra-se a sessão às dezesseis horas 
e trinta e três minutos. 
 

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

Identificador: 340035003400380035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Identificador: 340035003400380035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS 
Procurador-Geral 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

FERNANDO VAILANT SA PRADO CARREIRO 
Secretário de Comunicação Social 

 

DANILO SERGIO SALVADEO 
Chefe de Comunicação Social da Presidência 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral 

 

RICARDO BENETTI FERNANDES MOÇA 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

WANDERSON MELGAÇO MACEDO 
Diretor de Redação 

 

JOÃO MANOEL MIRANDA NUNES 
Diretor da Procuradoria 

 

OZIEL DOS SANTOS ANDRADE 
Diretor de Taquigrafia Parlamentar 

 

DORIMAR MANDATTO 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

ERYKA DA SILVA CORTELETTI 
Diretora de Documentação e Informação 

 

JOSÉ ROBERTO SILVA HERNANDES 
Diretor da Consultoria Temática 

 

LUIZ ANTONIO ROMEIRO IANNUZZI 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

SÉRGIO DE ASSIS LOPES 

Diretor de Segurança Legislativa 
 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 

 

RAFAEL NUNES CORREA 
Diretor de Controle Interno 

 

Identificador: 340035003400380035003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.


	CAPA DIR para  06.09.2019.pdf
	CAPA DIR para  19.02.2019.pdf
	Sem titulo



		2019-11-12T08:46:42-0300




