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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO HUDSON LEAL 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 096/2019 
 

Acrescenta Item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo n 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo título de Cidadão 
Espírito-santense ao Senhor 
PAULO HENRIQUE CAMARGOS 
TRAZZI 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º O anexo único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de Dezembro de 2018, passa vigorar 
acrescido de item com a seguinte redação 
 

“Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
Paulo Henrique Camargos 
Trazzi”.   

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

SALA DAS SESSÕES, em 12 de Novembro 
de 2019.  

 
HUDSON LEAL 

DEPUTADO ESTADUAL - REPUBLICANOS 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Dr. Paulo Henrique Carmargos Trazzi, nascido 
em 09.08.1981, em Miracema-RJ, filho de José 
Cravo Trazzi (juiz de direito) e Patrícia Maria 
Camargos Trazzi (professora e do lar), foi aos 
dois meses de idade para Niterói-RJ, onde 

cresceu e foi criado. Estudou no ensino 
fundamental no Curso Marly Cury e, no ensino 
médio, no Colégio Salesiano-Santa Rosa. Entre 
1999 e 2000, morou por um ano em Frankfurt, 
Alemanha, em intercâmbio organizado pelo 
Rotary Club. Após cursou direito na UERJ, de 
2002 a 2006. 
 

Foi técnico judiciário do Tribunal de Justiça de 
2004 a 2013, exercendo, dentre esse período, 
cargos como o de assessor do Desembargador 
Manoel Alberto Rebelo dos Santos de agosto de 
2005 a fevereiro de 2012 e o de assessor técnico 
do Conselho da Magistratura de fevereiro de 
2012 a fevereiro de 2013. 
Casou-se em 31 de outubro de 2009 com 
Fernanda Vieira Siqueira Trazzi. Em 01.06.2014 
nasce sua filha, Alice Siqueira Trazzi, e em 
18.02.2019, seu filho, Leonardo Siqueira Trazzi. 
Cursou Pós-Graduação em Direito 
Administrativo Econômico na Universidade 
Cândido Mendes (UCAM) entre 2008 e 2009. 
Ingressou no Ministério Público Federal em 
fevereiro de 2013, tendo como primeira lotação 
Corumbá-MS, onde permaneceu de abril de 
2013 a junho de 2014. Exerceu o magistério na 
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - 
Campus Pantanal - como professor colaborador 
na disciplina optativa “Direito Econômico e 
Regulação” no segundo semestre de 2013. 
Em julho de 2014, foi removido para Linhares-
ES, cidade em que permanece até hoje. 
Fez Curso de Especialização em Direito Aplicado 
ao Ministério Público na Escola Superior do 
Ministério Público da União (ESMPU) entre 2013 
e 2014. Cursou Mestrado em Sistemas Jurídicos 
Contemporâneos na Universidade de Roma “Tor 
Vergata” entre 2015 e 2017. Exerceu o 
magistério na Universidade Pitágoras - Unidade 
Linhares-ES - no Curso de Pós-Graduação em 
Direito Civil Constitucionalizado e o Novo 
Processo Civil na disciplina “Teoria geral do 
direito civil constitucionalizado”, em abril de 
2018. 
Ingressou na Força-Tarefa RIO DOCE do 
Ministério Público Federal em março de 2017 e 
na Força-Tarefa BRUMADINHO do Ministério 
Público Federal em janeiro de 2019. 
 

Foi finalista do III Prêmio República (2015) na 
Categoria Comunidades Tradicionais com a 
prática: “Atuação do Ministério Púbico Federal 
na Defesa dos Direitos Coletivos da Comunidade 
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Tradicional de Porto Esperança/MS”. Foi 
vencedor do VI Prêmio República (2018) na 
Categoria Comunidades Tradicionais com a 
prática: “Criação do Fórum Permanente de 
Diálogo entre Empreendimentos e Comunidade 
Indígena de Aracruz-ES”. Foi finalista e recebeu 
menção honrosa na 15ª edição do Prêmio 
Innovare (2018) com menção honrosa na 
Categoria Defensoria Pública com a iniciativa: 
“Eu quero ser ouvido! Atuação integrada da 
Defensoria Pública e do Ministério Público 
Federal no Espírito Santo garante direitos aos 
atingidos pelo desastre ambiental na Bacia do 
Rio Doce”. Foi vencedor do VII Prêmio República 
(2019) em duas categorias: na categoria Meio 
Ambiente e Patrimônio Cultural com a prática: 
“Força Tarefa Rio Doce no caso do rompimento 
da barragem de Fundão - atuação extrajudicial 
das demandas socioambientais e 
socioeconômicas”, e na categoria Comunidades 
Tradicionais com a prática: “TAC Autonomia 
Indígena”. 
 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

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 6.700 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a ANA LUCIA DA ROCHA 

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 Ana Lucia da 
Rocha Conceição. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.701 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Zacimba Gaba” a LUIZ CARLOS OLIVEIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com 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 Carlos 
Oliveira. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.702 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a SILVIO NASCIMENTO 

FERREIRA. 
 

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

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.703 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a ADRIANA MONTEIRO LIMA. 

 

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

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.704 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a MERYCIANE SILVA DE 

OLIVEIRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com 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 Meryciane Silva 
de Oliveira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.705 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Zacimba Gaba” a RENATA MARISA SILVA DA 
LUZ. 

 
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: 
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Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Renata Marisa 
Silva Da Luz. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.706 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a JOÃO EDUARDO DE SALLES 

NOBRE. 
 

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 Eduardo de 
Salles Nobre. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.707 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a RONALDO RIBEIRO 

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, 
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 Ronaldo Ribeiro 
Machado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.708 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a FERNANDA FIGUEREDO. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.709 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a MAXIMILIANO LADEIRA DA SILVA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
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atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
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 “Cavaleiro”, a Maximiliano 
Ladeira da Silva, 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 13 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 19/11/2019 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OF/GDJS/ALES/N.º 313/2019 - Ref: OJAP- 
220/19- Da Exmª Sra. Deputada Janete de Sá, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 22 de outubro 
de 2019, tendo em vista o atendimento de 

atividades parlamentares fora do recinto da 
Assembleia Legislativa. 
 

OF/GDJS/ALES/Nº 330/2019 - Ref: OJAP- 
226/19- Da Exmª Sra. Deputada Janete de Sá, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 05 de 
novembro de 2019, tendo em vista o 
atendimento de atividades parlamentares fora 
do recinto da Assembleia Legislativa. 
 
REQ/GDMS/ALES/Nº 309/2019 - Requer ao 
Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação que a 
Proposta de Emenda Constitucional nº 18/2019, 
seja inserida, como emenda aditiva à Proposta 
de Emenda Constitucional nº 08/2019 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI 405/17 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
EMENTA: Assegura o direito ao parto 
humanizado nos estabelecimentos públicos de 
saúde do Estado e dá providências correlatas. 
 
PROJETO DE LEI 433/17 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
EMENTA: “Estabelece a obrigatoriedade de 
fixação em obra pública paralisada de placa 
contendo exposição dos motivos da interrupção 
no Estado do Espírito Santo”. 
 
PROJETO DE LEI 229/18 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Regulamenta a definição de cão 
comunitário localizados no Estado do Espírito 
Santo e outras disposições correlatas. 
 
PROJETO DE LEI 234/18 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
publicidade no uso das aeronaves do Governo 
do Estado do Espírito Santo. 
 

PROJETO DE LEI 263/18 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a Lei nº 6.680, de 18 de maio de 
2001, que institui a apresentação da carteira de 
vacinação junto à rede escolar estadual. 
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PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
19/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Proposta de Emenda à Constituição 
Estadual - Acrescenta o §11, no art. 229 da 
Constituição Estadual. 
 
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
26/19 - Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski 
EMENTA: MODIFICA DISPOSITIVOS DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, ESTABELECENDO A OBRIGATORIEDADE 
DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARREIRA PARA 
O MAGISTÉRIO QUE EQUIPARE A 
REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES COM A DOS 
DEMAIS PROFISSIONAIS COM ESCOLARIDADE 
EQUIVALENTE. 
 
PROJETO DE LEI 102/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Dispõe sobre o atendimento 
prioritário a crianças, adolescentes, grávidas e 
membros do Conselho Tutelar nas delegacias de 
polícia do Estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências. 
 
PROJETO DE LEI 472/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Projeto de Lei que “Denomina “Atílio 
Pagoto Primo” a Quadra Poliesportiva da Escola 
Técnica, situada na localidade do Arrependido, 
Distrito da Sede do Município de Afonso 
Cláudio/ES”. 
 

PROJETO DE LEI 585/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Dispõe acerca da disponibilização 
permanente da relação dos contribuintes 
inscritos em dívida ativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 

PROJETO DE LEI 620/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos públicos e privados 
localizados no Estado do Espírito Santo 
inserirem, nas placas de Atendimento 
Prioritário, a prioridade especial aos maiores de 
oitenta anos e dá outras providências. 

PROJETO DE LEI 630/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Acrescenta itens ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, para incluir no 
calendário oficial de eventos do Estado do 
Espirito Santo a Bienal Rubem Braga realizada 
no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 
 
PROJETO DE LEI 636/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Dep. Luciano Machado 
EMENTA: Institui o Dia Estadual de Combate ao 
Feminicídio. 
 
PROJETO DE LEI 664/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
disponibilização de Código QR na placa 
informativa afixada em obra pública no Estado 
do Espírito Santo. 
 
PROJETO DE LEI 676/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski 
EMENTA: TORNA OBRIGATÓRIA A DIVULGAÇÃO 
DE DADOS AMBIENTAIS NO PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA PELO GOVERNO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
 
PROJETO DE LEI 690/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo único da Lei 
nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando 
de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DOS 
BOMBEIROS MILITARES DO ESPÍRITO SANTO. 
 

PROJETO DE LEI 699/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Projeto de Lei - Altera a Lei nº 10.849, 
de 29 de maio de 2018, que proíbe o uso, no 
Estado do Espírito Santo, de produtos, materiais 
ou artefatos que contenham quaisquer tipos de 
amianto ou asbesto ou outros minerais que, 
acidentalmente, tenham fibras de amianto em 
sua composição, e dá outras providências. 
 

PROJETO DE LEI 713/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Projeto de Lei - Dispõe sobre o prazo 
de fidelidade estipulado pelas prestadoras de 
serviço de Telefonia Fixa, Telefonia Móvel e de 
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Banda Larga, caso haja má prestação de serviço 
no âmbito do Espírito Santo, e dá outras 
providências. 
 
PROJETO DE LEI 739/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
EMENTA: Dispõe sobre a publicação, em sítio 
eletrônico da Secretaria Estadual de Saúde, das 
listas dos pacientes que aguardam por 
consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos 
estabelecimentos da rede pública de saúde do 
Estado do Espírito Santo ou conveniados. 
 
PROJETO DE LEI 768/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Obriga as Concessionárias de Serviços 
Públicos de água, luz, telefonia fixa, telefonia 
móvel e de internet a disponibilizarem, nas 
faturas de consumo, informações sobre débitos 
vencidos. 
 
PROJETO DE LEI 782/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Declara patrimônio imaterial do 
Estado do Espírito Santo a “Rota Vale do 
Inhame”. 
 
PROJETO DE LEI 796/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de Janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual dos Motoristas de Aplicativos a ser 
celebrado, anualmente, dia 19 de Setembro. 
 

PROJETO DE LEI 800/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública “Associação dos 
Pequenos Agricultores da Região de Pedra 
Bonita (APARPEB)”. 
 

PROJETO DE LEI 807/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Dispõe sobre a determinação da 
adoção de medidas de proteção a vítimas e 
testemunhas, nos procedimentos de inquéritos 
policiais e nos boletins de ocorrência, no âmbito 

do Estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências. 
 
PROJETO DE LEI 839/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Comissão de Educação 
EMENTA: Institui e inclui no Calendário Oficial 
do Estado o Abril Laranja - Mês de Valorização 
da Leitura. 
 
PROJETO DE LEI 846/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.973, de 15 de janeiro de 2019, instituindo Dia 
Estadual da Mobilização contra o Aquecimento 
Global, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a 
ser celebrado, anualmente, no dia 28 do mês de 
março. 
 
PROJETO DE LEI 849/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A EXCLUSÃO DE 
INFORMAÇÕES RELATIVAS À LOTAÇÃO DE 
SERVIDORAS DO ESTADO QUE ESTEJAM SOB O 
ALCANCE DE MEDIDAS PROTETIVAS 
DETERMINADAS PELO PODER JUDICIÁRIO, NO 
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO DO 
ESTADO. 
 
PROJETO DE LEI 855/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, para incluir no 
calendário oficial de eventos do Estado do 
Espirito Santo a Corrida AMAES Azul realizada 
nos municípios de Vitória e Vila Velha/ES. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 59/19 - 
Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
EMENTA: Susta os efeitos da Portaria nº 778-R, 
de 06 de junho de 2019 - PMES, que regula a 
exposição da imagem Institucional da Polícia 
Militar do Espírito Santo (PMES), por seus 
integrantes, ativos e inativos, nas redes e mídias 
sociais por meio de imagens, vídeos, áudios, 
textos ou outros meios análogos. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 74/19 - 
Análise Técnica 
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AUTOR: Deputado Dary Pagung 
EMENTA: Projeto de Decreto Legislativo que 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão ao Doutor José 
Lucas Batista Junior. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 76/19 - 
Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. José Edinaldo Alves de Sousa. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 77/19 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense a Sra. Elis Miele. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 78/19 - 
Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Hudson Leal 
EMENTA: Acrescenta Item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo n 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
santense ao Senhor José Alberto da Motta 
Correia. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 80/19 - 
Análise Técnica 
AUTOR: Mesa Diretora 
EMENTA: “Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Dario Pereira Paes Filho.” 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 85/19 - 
Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Inclusão do Título de Cidadão Espírito-
Santense do Sr. Crystian de Sousa Kuiper, no 
Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
Deputado Coronel Alexandre Quintino PL 
102/19; 585/19; 846/19;  

Deputado Dr. Rafael Favatto  PL 620/19; 739/19; 
839/19; 796/19; 
Deputado Gandini  PL 630/19; 636/19; 713/19; 
800/19; 
Deputado Freitas PEC 026/19; 699/19; 807/19; 
Deputada Janete de Sá  PL 472/19; 676/19; 
690/19; 849/19;; 
Deputado Marcelo Santos PEC 019/19; PDL 
059/19; PDL 074/19; PDL 076/19; PDL 077/19; 
PDL 078/19; PDL 080/19; PDL 085/19 
Deputado Vandinho Leite PL 768/19; 855/19; 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
PL 100/19 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
PL 63/19; 560/19; 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
PROJETO DE LEI 47/18 - Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: “Cria o selo anticorrupção a ser 
concedido a pessoas jurídicas de direito privado 
que adotarem práticas de boa conduta no 
Estado do Espírito Santo”. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 349/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Fica estabelecido que os alunos das 
Redes de Ensino Estadual que depredarem 
Patrimônio Público no Estado do Espirito Santo, 
ficam sujeitos as penalidades previstas nesta lei. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 14/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
*Empate na 27ª reunião 
 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
02/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: A presente proposta de Emenda 
Constitucional visa novamente alterar a redação 
do § 2º do artigo 57 da Constituição Estadual 
para diminuir para 20 (vinte) dias, o prazo 

Identificador: 340035003800320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=74
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=74
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=74
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=74
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=74
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=74
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=76
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=76
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=76
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=76
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=76
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=76
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=76
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=77
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=77
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=77
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=77
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=77
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=77
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=77
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=78
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=78
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=78
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=78
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=78
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=78
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=78
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=78
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=80
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=80
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=80
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=80
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=80
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=85
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=85
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=85
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=85
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=85
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=85
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=6&ano_proposicao=2019&proposicao=85
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=47
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=47
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=47
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=47
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=47
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=47
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=47
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=47
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=47
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2018&proposicao=47
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=349
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=349
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=349
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=349
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=349
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=349
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=349
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=349
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=349
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=349
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=349
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=3&ano_proposicao=2019&proposicao=2
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=3&ano_proposicao=2019&proposicao=2
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=3&ano_proposicao=2019&proposicao=2
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=3&ano_proposicao=2019&proposicao=2
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=3&ano_proposicao=2019&proposicao=2
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=3&ano_proposicao=2019&proposicao=2
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=3&ano_proposicao=2019&proposicao=2
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=3&ano_proposicao=2019&proposicao=2


Vitória-ES, quinta-feira, 14 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 9 

estipulado para o encaminhamento de 
respostas aos pedidos de informações aos 
Secretários de Estado, nos moldes da anterior 
redação deste artigo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 

 
PROJETO DE LEI 36/19 - Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Determina a realização de exames 
toxicológicos e de alcoolemia em todos os 
envolvidos em acidentes de trânsito 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/02/2019 
PRAZO DO RELATOR: 26/03/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/04/2019 
 
PROJETO DE LEI 34/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
empresas instaladas no Estado do Espírito Santo 
utilizarem, no mínimo, 50% da mão de obra 
para suas atividades, do Município onde 
estiverem instaladas, ou de outros municípios 
do Estado, caso não haja mão de obra suficiente 
no Município de sua instalação. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
PROJETO DE LEI 107/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Declara a prioridade especial aos 
Idosos com mais de 80 anos em relação aos 
demais idosos de menor idade, no âmbito 
Estadual. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 

 
PROJETO DE LEI 61/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Tipifica outros tipos de violência aos 
animais e dá outras providências 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 

PROJETO DE LEI 212/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Altera a Lei ordinária nº 6.868 de 14 
de novembro de 2001 que dispõe sobre o uso 
do Presídio Militar, localizado no Quartel do 
Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
PROJETO DE LEI 317/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Hudson Leal 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I a que se 
refere o art. 1º da Lei Ordinária nº 10.973, de 14 
de janeiro de 2019, instituindo o “DIA DO 
COMBATE AO CÂNCER COLORRETAL” no Estado 
do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 307/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre o direito do consumidor 
ao reembolso de ingressos de eventos que 
justificadamente não puder comparecer, no 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 

 
PROJETO DE LEI 327/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Projeto de Lei - Institui Mecanismos 
de Seguro Para Garantir o Interesse Público Nos 
Processos de Licitação e a Correta Aplicação dos 
Recursos Públicos no Âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 

 
PROJETO DE LEI 332/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Gandini 
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EMENTA: Determina o uso obrigatório de 
capacetes para os usuários de patinetes 
elétricos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 345/19  Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
estado do Espírito Santo e seus municípios de 
informar quais atrações e eventos são 
patrocinados com recursos públicos, 
determinando a publicidade dos custos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 93/19- Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigação das 
empresas prestadoras de serviços de TV a cabo, 
telefonia móvel e fixa, instituições financeiras, 
administradoras de cartão de crédito, 
provedores de internet, ou quaisquer outras 
que comercializem serviços de natureza 
contínua e periódica, a disponibilizar serviço de 
atendimento telefônico gratuito, através do 
prefixo 0800, bem como dispõe sobre o tempo 
máximo de atendimento que não deverá 
ultrapassar 30 minutos, incluído o tempo de 
eventual espera, sob pena de multa. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 19/07/2019 
 

PROJETO DE LEI 215/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre o desembarque mais 
seguro e acessível aos idosos usuários do 
Sistema de Transporte Coletivo no Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 
 

PROJETO DE LEI 348/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Freitas 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
cardápio em Método Braille nos Restaurantes, 
Bares, lanchonetes e congêneres em todo 
Estado do Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 
*PL 446/19 APENSADO AO PL 348/19 
 
PROJETO DE LEI 350/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Proíbe a cobrança abusiva na 
remarcação de passagens aéreas de voos que 
tenham como local de embarque do 
consumidor, os aeroportos localizados no 
estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 19/07/2019 
 
PROJETO DE LEI 354/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a responsabilidade por 
dano, na prestação indevida de serviços de 
telefonia móvel e fixa no estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 
 

PROJETO DE LEI 233/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a autorização legal para 
a execução da atividade de motorista autônomo 
de plataforma digital no Estado do Espírito 
Santo 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 
 

PROJETO DE LEI 262/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a ineficácia de cláusula 
penal de fidelidade em contrato de adesão 
realizado com concessionárias de telefonia 
móvel e fixa na hipótese em que o consumidor 
comprovar a perda de vínculo empregatício 
posterior à avença contratual. 

Identificador: 340035003800320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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ENTRADA NA COMISSÃO: 03/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/08/2019 

 
PROJETO DE LEI 310/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre o direito ao 
cancelamento da multa contratual por 
“fidelidade” às operadoras de telefonia, quando 
da perda do trabalho ou emprego do 
consumidor. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/08/2019 

 
PROJETO DE LEI 410/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE 
PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA SAÚDE À 
DOENÇA URTICÁRIA AQUAGÊNICA, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 417/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR:  Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a avaliação periódica das 
estruturas físicas das escolas da rede pública 
estadual de ensino no âmbito do estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 16/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 373/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Veda a compra, venda, fornecimento 
e consumo de bebidas alcoólicas nas instituições 
de ensino, públicas e privadas, incluindo aquelas 
voltadas ao Ensino Superior, e proíbe, 
expressamente, as chamadas festas "open bar", 
nestas mesmas instituições, no Estado do 
Espírito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 10/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 418/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Institui o Programa de Guarda 
Temporária de Crianças e Adolescentes (Família 
Acolhedora), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 

 
PROJETO DE LEI 423/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o Dia do Combate a Cristofobia 
e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 

 
PROJETO DE LEI 431/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Altera a redação do Anexo Único a 
que se referem os artigos. 1º e 2º da Lei 
Ordinária nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
para inclusão da Utilidade Pública da Associação 
Cultural Esportiva e Recreativa Beatos do 
Espírito Santo - ACERBES, com sede no 
município de Vila Velha/ES 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 

 
PROJETO DE LEI 225/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Denomina Rodovia Domenico 
Carraretto a Rodovia Rural do Programa 
Caminhos do Campo, que liga o Distrito de 
Demétrio Ribeiro a Barra do Triunfo, no 
Município de João Neiva/ES. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/07/2019 

Identificador: 340035003800320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=262
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=262
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=262
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=310
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=310
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=310
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=310
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=310
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=310
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=310
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=310
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=310
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=310
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=310
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=410
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=410
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=410
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=410
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=410
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=410
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=410
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=410
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=410
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=410
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=410
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=417
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=417
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=417
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=417
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=417
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=417
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=417
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=417
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=417
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=417
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=417
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=373
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=373
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=373
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=373
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=373
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=373
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=373
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=373
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=373
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=373
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=373
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=373
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=373
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=373
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=418
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=418
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=418
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=418
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=418
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=418
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=418
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=418
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=418
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=418
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=418
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=423
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=423
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=423
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=423
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=423
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=423
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=423
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=423
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=423
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=431
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=431
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=431
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=431
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=431
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=431
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=431
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=431
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=431
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=431
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=431
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=431
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=431
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=431
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=225
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=225
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=225
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=225
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=225
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=225
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=225
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=225
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=225
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano_proposicao=2019&proposicao=225


12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 14 de novembro de 2019 

PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 424/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Dispõe sobre a penalização à 
veiculação de publicidade ou propaganda 
misógina, sexista ou estimuladora de agressão e 
violência sexual contra a mulher no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 449/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Cria o Programa Estadual de Proteção 
à Saúde do Trabalhador Rural, através do uso de 
protetor solar, a fim de inibir a incidência do 
câncer de pele. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 490/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre o acesso ao programa de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 
instituições de ensino não integrantes da rede 
pública estadual. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 260/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a promoção de ações de 
valorização a mulheres e meninas para 
prevenção e combate à violência contra 
mulheres. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 69/19 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: CRIA O SISTEMA DO CERCO 
INTELIGENTE DE SEGURANÇA METROPOLITANA 
DA GRANDE VITÓRIA DÁ PROVIDÊNCIAS. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 118/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
presença de Guia de Turismo Categoria Regional 
- ES em atendimento a grupos e excursões de 
turistas no Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 412/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre o atendimento 
prioritário à pessoa com fibromialgia nos 
estabelecimentos públicos e privados, no Estado 
do Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 419/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de sinalização de piso tátil nas 
dependências dos órgãos e entidades da 
administração pública direta, indireta, 
fundacional e nas empresas concessionárias de 
serviços públicos do Estado, e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 438/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a aplicação de multa 
para os proprietários de linhas telefônicas de 

Identificador: 340035003800320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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cujos aparelhos sejam originados trotes para o 
CIODES - Centro Integrado Operacional de 
Defesa Social, no âmbito do Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 420/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre o pagamento da tarifa 
de pedágio por meio de cartão de débito ou de 
crédito, no Estado do Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 439/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a instituição do Sistema 
Colaborativo de Segurança e Monitoramento e 
dá outras providências, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 495/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA:  Autoriza o Poder Executivo a destinar 
10% (dez por cento) do valor arrecadado com 
multas por infração à legislação do trânsito nas 
rodovias estaduais para as entidades 
filantrópicas sem fins lucrativos que prestam 
assistência médica hospitalar no Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

PROJETO DE LEI 371/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Autoriza o Estado do Espirito Santo a 
fazer uso de veículos automotores apreendidos 

em decorrência da prática de ilícitos penais ou 
de infrações administrativas, e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 376/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre o custeio, por parte dos 
condenados que cumpre pena, em regime 
fechado ou semiaberto, das despesas inerentes 
a sua manutenção em estabelecimentos penais 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 379/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Institui o selo “Espírito Santo por uma 
Nova Vida”, destinado ao reconhecimento 
daqueles que contribuem para o aumento do 
número de doadores de órgãos e tecidos, bem 
como para o desenvolvimento técnico-científico 
em transplantes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 

 
PROJETO DE LEI 506/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: "Estabelece normas gerais sobre 
transporte de carga de blocos de rochas ou 
outros materiais pesados, e dispões 
penalidades". 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 

 
PROJETO DE LEI 234/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Renzo Vaconcelos 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a capacitação em 
primeiros socorros dos professores e 

Identificador: 340035003800320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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funcionários de escolas privadas no Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
*PL 540/19 APENSADO AO 234/19 
 
PROJETO DE LEI 238/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Projeto de Lei que faculta aos 
consumidores instalarem medidores paralelos 
para aferir o quantitativo gasto na utilização dos 
serviços de energia elétrica no Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 363/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a instalação de sistemas 
de sirenes de alerta em áreas de risco mapeadas 
no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 

 
PROJETO DE LEI 399/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de câmeras de monitoramento em 
Estabelecimentos de Ensino Particular, como 
Creches ou Similares, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 

 
PROJETO DE LEI 109/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Permite a aplicação dos recursos 
decorrentes da Lei nº 8.308, de 12.6.2006, em 
despesas com obras para recuperação de danos 

causados em praias pela ação do mar, na forma 
que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 150/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: obrigatoriedade da execução do Hino 
Nacional e do Hino do Espírito Santo, além de 
outros de exaltação à pátria, em todas as 
escolas públicas e privadas de ensino 
fundamental e de ensino médio no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 250/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obrigam os hospitais públicos e 
privados, clínicas, consultórios e congêneres a 
comunicarem às delegacias de policia quando 
ocorrer atendimento em suas unidades de 
Pronto Atendimento os casos de idosos, 
mulheres, crianças e adolescentes vitimas de 
agressões físicas e sexuais no Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 

 
PROJETO DE LEI 305/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
comunicação de nascimentos sem identificação 
de paternidade à defensoria pública. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 

 
PROJETO DE LEI 536/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
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EMENTA: "Dispõe sobre a prioridade para 
atendimento e emissão de laudos pelo Instituto 
Médico Legal - IML, e dá outras providências." 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
PROJETO DE LEI 461/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece sanções a alunos em caso 
de agressão aos Professores, Servidores ou 
Empregados da Educação nas Instituições de 
Ensino e Congêneres, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 07/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 27/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 533/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Altera o Anexo I, da Lei Ordinária nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, para Instituir 
o Dia do Estadual do Reflorestamento no Estado 
do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 07/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 27/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 441/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a aplicação de multa 
para os proprietários de linhas telefônicas de 
cujos aparelhos sejam originados trotes para o 
SAMU - Serviço de Assistência Médica de 
Urgência, no âmbito do Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 27/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 390/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Determina a gratuidade de inscrição 
em concursos públicos estaduais para doadores 
de sangue no Estado do Espírito Santo. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 14/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 27/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/09/2019 
 
* PROJETO DE LEI 492/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Estabelece a isenção da taxa de 
inscrição em concursos públicos para os 
doadores de sangue, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019  
Apensado ao PL 390/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 528/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição da venda de 
"combos" de TV, internet e telefonia por 
assinatura e dá  
ENTRADA NA COMISSÃO: 14/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 27/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 445/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre o prazo para divulgação 
da lista de material didático pedagógico, de uso 
individual do aluno, exigida pelas instituições 
privadas de ensino do Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 15/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 531/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre o Programa "De Olho no 
Vencimento" a ser implementado por adesão 
em todo o Comércio Varejista no Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 15/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 534/19 - Despacho 
Denegatório 
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AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a prestação de auxilio às 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida 
nos estabelecimentos comerciais. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 15/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 494/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Torna obrigatória a impressão ou 
bordagem do prazo de validade nos coletes a 
prova de balas adquiridos pelo Governo do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 556/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Projeto de Lei que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de tratamento de assepsia da 
areia contida nas áreas destinadas ao lazer e 
recreação infantil. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 82/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a instalação de coletores 
de pilhas e baterias nas praças de pedágio do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 141/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Declara o Município de Alfredo Chaves 
Capital do Turismo de Aventura no Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 157/19 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a prioridade na 
marcação de consultas dermatológicas e 
psicológicas às pessoas com vitiligo no estado 
do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019  
 
PROJETO DE LEI 295/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a Lei nº 10.634, de 05 de abril 
de 2017, que proíbe a inserção, no âmbito do 
Estado, da expressão “não nos 
responsabilizamos por objetos deixados no 
interior do veículo”, ou de expressão similar, em 
placas informativas, tíquetes, bilhetes ou 
cupons em estacionamentos de qualquer 
natureza, e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 313/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre o cadastro e acesso de 
pessoas a boates e casas de espetáculos e dá 
outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 451/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR:  Deputado Gandini 
EMENTA: Projeto de Lei - Dispõe sobre a 
proibição comercial de renovação automática 
de contrato de prestação de serviços por 
assinatura. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 460/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Determina a comunicação, por parte 
dos Condomínios Residenciais, Conjuntos 
Habitacionais e Congêneres sobre os casos de 

Identificador: 340035003800320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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agressões domésticas contra mulheres, na 
forma que especifica, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 468/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Claudio Vereza 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: “Dispõe sobre o direito dos cidadãos 
espírito-santenses ao recebimento de alertas 
sobre as condições do ar na forma em que 
especifica.” 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 474/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Institui o programa estadual de 
incentivo a hortas domésticas e comunitárias 
para população carente em áreas urbanas e 
rurais, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 437/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga os fornecedores de produtos 
farmacêuticos ao consumidor final, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo, a manter recipiente 
próprio para a coleta de medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, 
deteriorados ou com prazo de validade 
expirado, e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 07/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigação das 
empresas concessionárias de rodovias em 
atividade no Estado do Espírito Santo a 
realizarem o resgate e a assistência de 
emergência de animais acidentados nas 
rodovias e estradas por elas administradas, e dá 
outras providências 

ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 385/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Determina aos hospitais e clínicas que 
realizam biópsia de próstata e mama feminina, a 
entregarem o resultado da histopatologia no 
prazo determinado, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 413/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Institui a obrigatoriedade de 
implantação de sistema para a captação e 
retenção de águas pluviais, em telhados, 
coberturas, terraços e pavimentos descobertos 
de lotes, edificados ou não, que tenham área 
impermeabilizada superior a quinhentos metros 
quadrados 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 414/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Altera o Art. 1º, da Lei nº 4.956 de 
1.994, acrescentando o Inciso VI, incluindo 
doadores de sangue como beneficiários de 
atendimento prioritário. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 435/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre o horário de ligações por 
Empresas de Cobrança, Telemarketing, Bancos 
ou afins, através de SMS, Whatsapp, Ligação 
Telefônica ou qualquer outro meio, no âmbito 
do Estado do Espirito Santo. Fica alterado o 
artigo 1º, da Lei de nº 10.626/2017 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 

Identificador: 340035003800320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 430/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Obriga as empresas concessionárias e 
permissionárias de transporte público 
intermunicipal à instalação de aviso sonoro 
informando sobre paradas em pontos de ônibus 
de grande circulação no Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 480/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade da 
oferta de brinquedos e equipamentos de lazer 
adaptados para pessoas com deficiência, 
inclusive visual ou com mobilidade reduzida em 
Parques Públicos do Estado. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 572/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Projeto de lei que torna obrigatório o 
aplicativo eletrônico cidadão ao Poder Executivo 
estadual de modo a facilitar à população acesso 
às informações das atividades do Poder 
Executivo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 508/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Dispõe sobre a criação do Banco 
Estadual de Cadeiras de Rodas, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 

PROJETO DE LEI 604/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 

AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo a 
Semana Estadual de Conhecimento dos 
Benefícios Medicinais das Areias Monazíticas. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 562/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Altera a Lei nº 9.788 de 18 de janeiro 
de 2012 para incluir os produtos desprovidos de 
agrotóxicos entre os de exposição de destaque 
obrigatória nos supermercados, hipermercados 
e estabelecimentos similares. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 

 
PROJETO DE LEI 641/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Requer Acrescenta item ao Anexo (I) 
único da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 
2019, instituindo o “Dia de Doar”, a ser 
celebrado na terça-feira subsequente ao Dia 
Nacional de Ação de Graças. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 

 
PROJETO DE LEI 123/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Altera a Lei nº 7.737, de 05 de abril de 
2004, que institui a ½ (meia) entrada em locais 
públicos de cultura, esporte e lazer para 
doadores de sangue e órgãos, e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 17/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 24/09/2019 
 
PROJETO DE LEI 120/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Gandini 

Identificador: 340035003800320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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EMENTA: Denomina “Major Carlos Alex 
Cardoso” o Oitavo Batalhão (8º BPM) Polícia 
Militar do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 475/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a divulgação, em 
delegacias de polícia, do direito ao 
ressarcimento do IPVA, das vítimas de roubo ou 
furto de veículo automotor terrestre no âmbito 
do estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 503/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Inclui trecho de estrada municipal no 
Plano Rodoviário Estadual, trecho entre 
Pinheiros a Pedro Canário. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 
 

PROJETO DE LEI 529/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Ficam as empresas prestadoras de 
transporte público interestadual obrigadas a 
aceitar o pagamento em dinheiro dos usuários 
em todo o sistema de coletivos, sem qualquer 
restrição, no âmbito do Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 
 

PROJETO DE LEI 600/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual do Produtor Rural Capixaba. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 

PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 
 

PROJETO DE LEI 554/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Estabelece critérios para venda de 
produtos químicos precursores ou capazes de 
serem empregados na preparação de drogas, e 
dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 582/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos de hospedagem manterem 
funcionário com qualificação técnica para 
procedimentos de segurança em situações de 
risco e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 633/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a isenção do pagamento 
de valores a título de inscrição em concursos 
públicos, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
para os eleitores convocados e nomeados, que 
tenham prestado serviço eleitoral. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 
 

PROJETO DE LEI 652/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: PROJETO DE LEI que Declara o 
Bauernmalerei Patrimônio Cultural Imaterial no 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 669/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 

Identificador: 340035003800320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual do Embalador. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 514/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade dos 
Planos de Saúde, Hospitais, Clínicas Médicas e 
Congêneres afixar informativo nas plataformas 
digitais e nos locais de atendimento, prazos 
máximos para marcação de consultas e 
autorização de demais procedimentos, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 
 
PROJETO DE LEI 532/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
utilização de materiais biodegradáveis na 
composição de utensílios descartáveis 
destinados ao acondicionamento e ao manejo 
de alimentos prontos para o consumo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 
 

PROJETO DE LEI 624/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a reserva de vagas de 
empregos nas empresas prestadoras de serviço 
ao Estado do Espírito Santo para as mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 15/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/10/2019 
 

PROJETO DE LEI 595/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a divulgação, pelos 
órgãos e entidades da administração pública 

direta e indireta do Estado, de informações 
sobre obras públicas cuja execução esteja em 
andamento 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 15/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/10/2019 
 

PROJETO DE LEI 558/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Obriga os estabelecimentos públicos e 
privados localizados no Estado do Espírito Santo 
a inserirem nas placas de Atendimento 
Prioritário o Símbolo Mundial de 
Conscientização do Transtorno do Espectro 
Autista, e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 22/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 29/10/2019 
 

PROJETO DE LEI 744/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre o aproveitamento de 
armas de fogo apreendidas em operações 
realizadas pelas Polícias Civil e Militar do Estado 
de Espírito Santo e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 29/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 05/11/2019 
 
PROJETO DE LEI 746/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.973, de 15 de janeiro de 2019, instituindo a 
Semana Estadual de Prevenção e Combate à 
Depressão no âmbito do Estado do Espírito 
Santo, a ser comemorada, anualmente, na 
primeira semana do mês de setembro. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 19/11/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/11/2019 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 03/18 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: MODIFICA DISPOSITIVOS DO 
REGIMENTO INTERNO AMPLIANDO A 
TRANSPARÊNCIA DAS VOTAÇÕES SIMBÓLICAS E 

Identificador: 340035003800320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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ALTERA TRECHO PARA EVITAR INTERPRETAÇÕES 
DIVERSAS. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 04/18 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: MODIFICA DISPOSITIVOS DO 
REGIMENTO INTERNO, DISPONDO SOBRE O 
DESCONTO NA REMUNERAÇÃO EM CASO DE 
FALTA ÀS REUNIÕES DAS COMISSÕES. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 17/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Fica vedada a nomeação, no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, para todos os cargos em comissão de 
livre nomeação e exoneração, de pessoas que 
tiverem sido condenadas nas condições 
previstas na Lei Federal nº 11.340, de 07 de 
Agosto de 2006 - Lei Maria da Penha. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 18/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Freitas 
EMENTA: Acrescenta o inciso XIV no art. 4º da 
Resolução nº 1.775, de 29 de junho de 1995, 
que instituiu o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 22/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Projeto de Resolução nº /19, que 
altera a Resolução nº 2.555, de 28 de maio de 
2008, que dispõe sobre a criação do Procon-
Assembleia e dá outras providências. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 10/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 15/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Inclui o § 3º no artigo 17 do 
Regimento Interno para vincular o 
funcionamento de Frente Parlamentar à 
respectiva Comissão Permanente que possua 
atribuição regimental para tratar do assunto 
proposto pela Frente. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 04/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 11/06/2019 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 43/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR:  Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Altera o art. 45 da Resolução nº 
2700/2009, Regimento Interno. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 

3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 

Obs: Pauta gerada em 13/11/2019, às 
13h30min, sujeita a alteração até a data da 
reunião.  
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 
 

PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 
ANJOS  
MEMBROS:  Deputado JOSÉ ESMERALDO 
 Deputado FABRÍCIO GANDINI 
 Deputado ALEXANDRE XAMBINHO  
 Deputado DR. RAFAEL FAVATTO 
 Deputado MARCOS GARCIA 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 18/11/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

Identificador: 340035003800320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
1) Ofício nº 12/2019, da Ales, referente ao 
Oficio do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando o Relatório Trimestral de 
Atividades do 3º Trimestre de 2019.   
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 
- Projeto de Lei - nº 111/ 2019 
Autor: Dr. Rafael Favatto 
Ementa: “Fica criado no Estado a Rota Caminhos 
dos Jesuítas”. 
Relator: Deputado Fabrício Gandini 
Entrada na Comissão: 13/11/2019 
Prazo do Relator: 02/12/2019 
Prazo da Comissão: 09/12/2019 
 
Projeto de Lei - nº 273/ 2019 
Autor: Carlos Von 
Ementa: “Proíbe os estabelecimentos do setor 
hoteleiro do Estado do Espirito Santo    a 
utilizarem placas informativas com os dizeres 
que especifica”. 
Relator: Deputado Enivaldo dos Anjos 
Entrada na Comissão: 13/11/2019 
Prazo do Relator: 02/12/2019 
Prazo da Comissão: 09/12/2019 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
 - Discussão e Votação do Relatório referente 
ao Plano Plurianual (PPA  2020-2023) 
 
Mensagem do Governador nº 9/2019 
Autor: Governador do Estado ES 
Ementa: Mensagem nº 52/2019- Encaminha 
Prestação de Contas do Governo Estadual, 
referente ao exercício de 2018”. 

Relator: Deputado EUCLERIO SAMPAIO 
Entrada na Comissão: 10/05/2019 
Prazo do Relator: 10/06/2019 
Prazo da Comissão: 17/06/2019 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 
Obs. Pauta gerada no dia 12/11/2019 às 12h02 
sujeita a alteração até a hora da Reunião. 
 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI  
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Deputada Judith Leão Castelo 
Ribeiro 
DATA: 18/11/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 13 horas 

 
PAUTA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
E-mail recebido pelos professores da rede 
estadual de ensino, relatando problemas nas 
Escolas Vivas. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
Deliberar convite ao Secretário de Estado de 

Identificador: 340035003800320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Educação, Vitor de Ângelo, para discorrer sobre 
o tema “Orientação quanto à promoção de 
alunos no Conselho de Classe após 
Recuperação Final no ano letivo de 2019” 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
Presença dos representantes da Secretaria de 
Estado de Educação do Espírito Santo, para 
discorrer sobre o tema “Orientação quanto à 
promoção de alunos no Conselho de Classe 
após Recuperação Final no ano letivo de 2019”.  
 
 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 19/11/2019 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Ofício nº 391/2019 da Presidente do Conselho 
Regional de Serviço Social da 17ª Região/ES, 
Pollyana Tereza Ramos Pazolini, encaminhando 
Moção de Repúdio contra a Instituição da 
Fundação Pública na Secretaria de Estado da 
Saúde do Espírito Santo; 
 
- Email de ordem da Exm.ª Sr.ª Promotora de 
Justiça de Domingos Martins, Dr.ª Noranei Ingle, 
encaminhando a decisão de arquivamento da 
Notícia Fato MP/ES nº 2019.0018.0213-45, 
tendo em vista a manifestação do Secretário 
Municipal de Saúde acerca da capacitação dos 
condutores e das condições da ambulâncias 
daquela municipalidade; 
 
- Email do Sr. Francesco de Agázio, Ativista 
Social, encaminhando proposta de Projeto de 

Lei que estabelece que as Tintas para interiores 
e exteriores com valor igual ou abaixo de 0,5 g/l 
para as construções residenciais e não civis 
recebam o SELO VERDE - Green Seal, tendo em 
vista que o Ministério da Saúde por meio da 
Resolução nº 9 de 16/01/2003, sugere que 
sejam utilizados componentes com baixa 
concentração e COV’s; 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
 
- A Comissão de Saúde recebe a visita do Sr. 
Néviton Coradine, Diretor da empresa Primer 
Prioridade, a Vida, que irá discorrer sobre o 
tema “O Trabalho de Urgência e Emergência 
desenvolvido pela Primer Prioridade, a Vida”, 
por solicitação do Exmo. Sr. Deputado Doutor 
Hércules; 
 

- DELIBERAR visita do Sr. João Estevão Silveira 
Filho, Assessor Especial e Presidente da 
Comissão de Acessibilidade do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo, na Reunião 
Ordinária desta Comissão do dia 17 de 
dezembro, terça-feira, às 9 horas, no Plenário 
Rui Barbosa, nesta Casa de Leis, que irá 
discorrer sobre o tema “Doenças da Visão e 
Legislação Específica”; 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 

- A Comissão de Saúde estará recebendo em 
Reunião Extraordinária, no dia 19 de novembro, 
terça-feira, às 10 horas, no Plenário Rui Barbosa, 
nesta Casa de Leis, a visita da Dr.ª Clenir Sani 
Avanza, Advogada, Secretária Municipal de 
Saúde de Aracruz e Coordenadora Executiva do 
7º COMEDJUS, para apresentar a “Prestação de 
Contas do 7º Congresso Médico, Jurídico e da 
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Saúde”, por solicitação do Exmo. Sr. Deputado 
Doutor Hércules; 
 
- A Comissão de Saúde estará recebendo na 
Reunião Ordinária do dia 26 de novembro, 
terça-feira, às 09 horas, no Plenário Rui Barbosa, 
nesta Casa de Leis, a visita da Dr.ª Rúbia Miossi, 
Médica Infectologista do Hospital Universitário 
Cassiano Antônio de Moraes - HUCAM, que irá 
discorrer sobre o tema “Doenças dos Pombos”, 
por solicitação do Exmo. Sr. Deputado Dr. Emílio 
Mameri; 
 
- A Comissão de Saúde convida a todos para 
participar da Audiência Pública para debater o 
tema “O Atendimento às pessoas vivendo com 
HIV/AIDS no Estado do Espírito Santo”, a 
realizar-se no dia 02/12/19, segunda-feira, às 19 
horas, no auditório “Augusto Ruschi”, nesta 
Casa de Leis; 
 
- A Comissão de Saúde convida a todos para 
participar da Audiência Pública para debater o 
tema “A Situação do fornecimento de cadeiras 
de rodas pelo SUS no Estado do Espírito Santo”, 
a realizar-se no dia 03 de dezembro, terça-feira, 
às 19 horas, no plenário “Dirceu Cardoso”, nesta 
Casa de Leis; 
 
Pauta atualizada no dia 12/11/19, às 14:10 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
______________________________________ 
 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DR. EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Extraordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 19/11/2019 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 10 horas 

 
PAUTA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
 

A Comissão de Saúde recebe a visita da Dr.ª 
Clenir Sani Avanza, Advogada, Secretária 
Municipal de Saúde de Aracruz e Coordenadora 
Executiva do 7º COMEDJUS, para apresentar a 
“Prestação de Contas do 7º Congresso Médico, 
Jurídico e da Saúde”, por solicitação do Exmo. 
Sr. Deputado Doutor Hércules. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem.  
 
Obs.: Pauta gerada no dia 12/11/19, às 14:17 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 
ANJOS 
VICE-PRESIDENTE: Deputada IRINY LOPES 
REUNIÃO: Extraordinária /Audiência Pública 
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 19/11/2019 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13min 

 
PAUTA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
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Não houve no período. 

 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
Não houve no período. 
 
D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
Reunião Extraordinária para tratar acerca da 
“Superlotação nas Unidades de Internação, no 
Estado do Espírito Santo”. 
 

CONVIDADOS: 
 

- Dr. Hugo Fernandes (Defensor Público) 
- Dra. Nara Borgo Cypriano Machado (Secretária 

de Estado de Direitos Humanos) 
- Bruno Pereira Nascimento (Diretor-Presidente 

do IASES) 
- Bruno Lamas (Secretário de Estado de 

Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 
Social - SETADES) 

- Alessandra Zardo  Venturim (Presidente do 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 
Adolescente - CRIAD) 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem.  
 
_______________________________________ 
 

PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 
ANJOS 
VICE-PRESIDENTE: Deputada IRINY LOPES 
REUNIÃO: Extraordinária /Audiência Pública 
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 19/11/2019 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 18h30min 
 

PAUTA DA 12ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA/AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

1 - EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
Não houve no período. 
 
D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
Audiência Pública para debater: “O Espírito 
Santo tem Povo de Santo sim, Reexistir das 
Religiões Afro-brasileiras” tendo como 
proponente a Excelentíssima Senhora Deputada 
Iriny Lopes. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem.  
 
 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 

MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Pastor MARCOS 
MANSUR 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 21/11/2019 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 10 horas 

 

PAUTA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
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PROJETO DE LEI Nº 67/2019 
Autor: Deputado ENIVALDO DOS ANJOS 
Ementa: Dispõe sobre retirada de postes, 
alinhamento e a retirada de fios em desuso e 
desordenados existentes em postes de energia 
elétrica e dá outras providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº 16/2019 
Autor: Deputado SERGIO MAJESKI 
Ementa: Regulamenta placas informativas 
colocadas em obras públicas realizadas pelo 
Governo do Estado, por empreiteiras ou 
concessionárias de serviço público. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
As que ocorrerem. 
 
3 - COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 
 

 

CPI DOS CRIMES CIBERNÉTICOS 

 

PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CAPITÃO 
ASSUMÇÃO 
RELATOR: Deputado DELEGADO DANILO 
BAHIENSE 
REUNIÃO: 10ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 18/11/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 10 horas 

 
PAUTA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não há. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
Reunião Extraordinária da CPI dos Crimes 
Cibernéticos. 
 
Debate: sobre Registro de Domínios - Serviços 
Nateados (CGNAT), para melhoria no sistema de 
rastreamento, facilitando a investigação dos 
crimes praticados pela internet.   
 
CONVIDADOS: 
 
Deputada Federal Dra. Soraya Manato 
Dra. Sandra Lengruber - Promotora de Justiça - 
Centro de Apoio Operacional da Defesa dos 
Direitos do Consumidor 
Gilberto Sudré - Especialista em Tecnologia e 
Segurança da Informação 
 
CONVOCADOS: 
 
Dr. Brenno Andrade de Souza Silva - Delegado 
responsável pela Delegacia Especializada de 
Repressão aos Crimes Cibernéticos 
Representante da Anatel - Unidade Operacional 
do ES 
 
OBS: Estas informações foram recebidas até as 
12h do dia 13/11/2019, estando sujeitas a 
alterações até a data da reunião. 
 
 

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS 
RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ES 

 

PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE  
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado CAPITÃO 
ASSUMÇÃO 
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 21/11/2019 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 15 horas 

 
PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 

PARLAMENTAR EM DEFESA DOS RODOVIÁRIOS 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
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1 - EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
- Não houve no período 
 
2 - COMUNICAÇÕES: 
 
Tema da reunião: Lançamento e Audiência 
Pública da Frente Parlamentar em Defesa dos 
Rodoviários do ES. 
 
3 - CONVIDADOS: 
 
- Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários do ES; 
- Secretaria de Estado dos Transportes e Obras 
Públicas - (SETOP); 
- Ministério Público do Trabalho do ES - 
(MPTES); 
- TRT 17ª Região; 
- Sindicato das Empresas de Transporte 
Metropolitano da Grande Vitória - (GVBus); 
- Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros do ES; 
- Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Transportes e Logística - (CNTTL); 
- Instituto de Proteção e Defesa dos Usuários 
dos Transportes Coletivos, Consumidores e 
Cidadãos do ES - (IDUC); 
- DETRAN; 
- CETURB; 
- Defensoria Pública do ES. 
 
 

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DAS 
BACIAS DOS RIOS JUCU E SANTA MARIA 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado JOSÉ 
ESMERALDO 
LOCAL: Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Tuffy Nader 
DATA: 20/11/2019 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 19 horas 

 
PAUTA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA FRENTE 

PARLAMENTAR EM DEFESA DAS BACIAS  
DOS RIOS JUCU E SANTA MARIA 

 
1 - EXPEDIENTE: 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
- Não há. 
 

2 - COMUNICAÇÕES: 
 

Audiência Pública sobre “APRESENTAÇÃO DO 
ANTIPROJETO DA PONTE DA MADALENA”. 
 

3 - CONVIDADOS: 
 

Max Filho - Prefeito Municipal de Vila Velha; 
Jóse Dalton Resende Magalhães Cardoso - 
Presidente do Comitê da Bacia hidrográfica 
(CBH) do Rio Jucu; 
Carolina Jabour de França - Secretária Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade de 
Vila Velha; 
José Vicente de Sá Pimentel - Secretário 
Municipal de Meio Ambiente de Vila Velha; 
Denivaldo Falcão - Presidente da Associação de 
Moradores da Barra do Jucu; 
Elber dos Reis Tesch - Representante da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos; 
Alaimar Fiuza - Diretor - Presidente do IEMA; 
Paulo Foletto - Secretário de Estado da 
Agricultura, Abastacimento, Aquicultura e 
Pesca; 
Davi Diniz Carvalho - Secretário de Estado Chefe 
da Casa Civil; 
Jonas Renato Rosa Cabral - Representante da 
Companhia Espírito Santense de Saneamento - 
CESAN; 
Fábio Damasceno - Secretário de Estado de 
Mobilidade e Infraestrutura; 
Dorval de Assis Uliana - Secretário de Estado de 
Turismo;  
Eder Pontes - Procurador-Geral de Justiça do 
MPES; 
Gustavo Sena Miranda - Promotor de Justiça do 
Meio Ambiente do Ministério Público do Espírito 
Santo; 
Nícia Regina Sampaio - Promotora de Justiça do 
Meio Ambiente do Ministério Público do Espírito 
Santo; 
Kennia Garllon Kirmse Smarçaro - Promotora 
Chefe da Promotoria Criminal do Ministério 
Público de Vila Velha; 
Fabiana Fontanella - Promotora de Chefe da 
Promotoria Cível do Ministério Públicode Vila 
Velha; 
Marcelo Lemos Vieira - Promotor de Justiça e 
dirigente do Centro de Apoio Operacional da 
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Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público 
do Espírito Santo; 
Edmar Gomes Machado - Procurador Chefe do 
Ministério Público Federal do Espírito Santo; 
Ivan Carlini - Presidente da Câmara Municipal de 
Vila Velha e demais Vereadores; 
Eduardo Pignaton - Presidente da Associação 
Barrense de Canoagem; 
Hélio de Castro - Presidente do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Jucu; 
Fábio Ahnert - Diretor da Agência Estadual de 
Recursos Hídricos - AGERH; 
Márcio Passos Costa Furtado - Superintendente 
do Patrimônio da União do Espírito Santo; 
Raphael Trés - Presidente do CETURB; 
Dr. Cesar Musso - Presidente da Associação 
Vilavelhense de Proteção Ambiental (AVIDEPA); 
Cristina Puppim - Presidente do Movimento 
Vida Nova Vila Velha - Movive; 
Coronel BM Alexandre dos Santos Cerqueira - 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do 
Espírito Santo; 
- Vereadores do Município de Vila Velha. 
 

 
FRENTE PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DO 

TAC DO PÓ PRETO 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado 
ALEXANDRE XAMBINHO 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 21/11/2019 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 17 horas 

 
PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 

PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DO TAC DO 
PÓ PRETO 

 
1 - EXPEDIENTE:  

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
- Não houve no período. 
 
2 - COMUNICAÇÕES: 
 
“Apresentação das Pesquisas e Estudos das 
Questões Atmosféricas e Qualidade do Ar na 
Grande Vitória”  

3 - PALESTRANTE: 
 
Neyval Costa Reis Júnior - Professor e Pró Reitor 
de Ensino e Pesquisa da UFES e membro do 
Núcleo de Qualidade do AR. 
 
 

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS 
MOTORISTAS DE APLICATIVO DO ESPÍRITO 

SANTO 

 
PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI  
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 22/11/2019 
DIA DA SEMANA: sexta-feira 
HORÁRIO: 09 horas e 30 min 

 
PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 

PARLAMENTAR EM DEFESA DOS MOTORISTAS 
DE APLICATIVOS DO ESPÍRITO SANTO 

 
1 - EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
- Não houve no período 

 
2 - COMUNICAÇÕES: 
 
“Reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos 
Motoristas de Aplicativos do Espírito Santo”. 

 
3 - CONVIDADOS: 
 
Audifax Barcelos - Prefeito Municipal de Serra; 
Miriam Guidine - Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Urbano de Serra; 
Maximilano Werneck de Souza - Secretário 
Municipal de Defesa Social de Serra; 
Brenno Andrade de Souza Silva - Delegado 
Responsável pela Delegacia Especializada de 
Repressão aos Crimes Cibernéticos; 
Luiz Fernando Muller - Presidente da 
Associação dos motoristas de Aplicativos do ES; 
Márcio Eugênio Sartório - Comandante da 
Polícia Ostensiva Metropolitana - CPOM; 
Paulo Massi Dallari - diretor de Relações 
Institucionais da 99 Tecnologia Ltda; 
Pedro Santos - Políticas Públicas da UBER. 
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AGENDAS 
 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Diretoria das Comissões Parlamentares - DCP 

Coordenação Especial das Comissões Temporárias e Órgãos 
Especiais - CECTOE 

 

AGENDA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DAS 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

PERÍODO DE 18 a 22/11/2019 
 

DATA LOCAL HORÁRIO COMISSÃO TIPO 
COORDENADOR/ 

RESPONSÁVEL 
TEL 

RECURSOS 

18 
11 

Segun
da-

feira 

Plenário 
“Dirceu 

Cardoso” 
10h 

CPI dos Crimes 
Cibernéticos 

10ª 
Reunião 
Extraordi

nária 

Miguel  
Karina 
Sandra 
Mara 
3878 

Comunicação 
Social, Som, TV 

ALES, 
segurança, 
taquigrafia, 

procuradoria e 
consultoria 

temática 

20 
11 

Quarta
-feira 

Escola 
Municipal 
de Ensino 
Fundame
ntal Tuffy 

Nader 

19h 

FP em defesa 
das bacias dos 

rios Jucu e 
Santa Maria 

Reunião 

Miguel 
Marise 
Juliana 
3878 

Comunicação 
Social, Som, TV 
ALES, segurança 

21 
11 

Quinta
-feira 

Plenário 
“Dirceu 

Cardoso” 
15h 

FP em defesa 
dos rodoviários 
do Estado do ES  

Reunião  

Miguel 
Marise 
Juliana 
3878 

Comunicação 
Social, Som, TV 
ALES, segurança 

21 
11 

Quinta
-feira 

Plenário 
“Rui 

Barbosa” 
17h 

Frente 
Parlamentar de 
Fiscalização do 

TAC do Pó Preto 

Reunião 

Miguel 
Marise 
Juliana 
3878 

Comunicação 
Social, Som, TV 
ALES, segurança 

22 
11 

Sexta-
feira 

Plenário 
“Rui 

Barbosa” 

9h30mi
n 

FP em defesa 
dos motoristas 
de aplicativos 

do ES 

Reunião 

Miguel 
Marise 
Juliana 
3878 

Comunicação 
Social, Som, TV 
ALES, segurança 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

LUCIANO MACHADO 
1ª Secretário 

Dr. EMÍLIO MAMERI 
2º Secretário 

 

Carlos Eduardo Casa Grande - Secretário Geral da 
Mesa - SGM 

Paulo Marcos Lemos - Diretor das Comissões 
Parlamentares - DCP 

Miguel Pedro Amm Filho - Coordenador Especial 
das Comissões Temporárias e Órgãos Especiais - 

CECTOE 
 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 
 

LEI Nº 11.071 
 

Permite a realização de sorteios com 
premiações e operações assemelhadas por 

parte de entidades sem fins lucrativos, 
legalmente constituídas, na forma que 

especifica. 
 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica permitida, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, a realização de sorteios com 
premiações e operações assemelhadas por 
parte de entidades sem fins lucrativos, 
legalmente constituídas, para efeito de 
arrecadação de recursos que serão investidos 
exclusivamente em ações de interesse público, 
em benefício da sociedade capixaba. 
 

Parágrafo único. O valor total das premiações, 
por sorteio ou operação assemelhada, fica 
limitado a 10 (dez) salários mínimos vigentes. 
 

Art. 2º No início dos eventos constantes no art. 
1º, obrigatoriamente, deverá ser apresentada 
prestação de contas detalhada dos recursos 
arrecadados no sorteio ou operação 
assemelhada anterior, com comprovação das 
ações de interesse público realizadas em 
benefício da sociedade capixaba, de modo a 
facilitar a fiscalização por parte da população e 
dos órgãos públicos competentes. 
 

Parágrafo único. A prestação de contas prevista 
no caput deste artigo deverá ser encaminhada, 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar de 
sua apresentação, para a Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, objetivando a 
fiscalização das disposições contidas nesta Lei e 
nas demais normas vigentes. 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 13 de 
novembro de 2019.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

Identificador: 340035003800320030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 14 de novembro de 2019 

ATO Nº 2279 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

CONCEDER LICENÇA ao Deputado 
MARCELO SANTOS, para tratamento de saúde, 
no dia 11/11/2019, na forma do Art. 305, inciso 
II, do Regimento Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2278 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
no exercício de suas atribuições legais,  
 

Considerando a Resolução nº 5.084, de 
24 de outubro de 2017; 
 

RESOLVE: 
  
Art. 1º Nos termos do caput do art. 1º da 
Resolução nº 5.084, de 24 de outubro de 2017, 
ficam destinadas 16 (dezesseis) vagas de estágio 
de complementação educacional para serem 
exercidas especificamente junto à Secretaria de 
Comunicação Social da Ales. 

 
Parágrafo único. As vagas de estágio de que 
trata este artigo ficam distribuídas por área, da 
seguinte forma: 
 
I - 07 (sete) vagas na área de cinegrafia; 
 
II - 02 (duas) vagas na área de edição de 
imagens; 

III - 01 (uma) vaga na área de controle mestre; 
 
IV - 01 (uma) vaga na área de fotografia; 
 
V - 02 (duas) vagas na área de reportagem; 
 
VI - 01 (uma) vaga na área de produção; 
 
VII - 01 (uma) vaga na área de documentação 
audiovisual; 
 
VIII - 01 (uma) vaga na área de design gráfico. 
 
Art. 2º O estudante interessado em uma das 
vagas de que trata este Ato deverá ter no 
mínimo 16 (dezesseis) anos de idade. 
 
Art. 3º O estudante interessado em uma das 
vagas de estágio na área de cinegrafia, edição 
de imagens, controle mestre, fotografia, 
documentação audiovisual ou design gráfico 
deverá estar regularmente matriculado em 
curso técnico ou superior na respectiva área. 
 
Art. 4º O estudante interessado em uma das 
vagas de estágio na área de reportagem ou 
produção deverá estar regularmente 
matriculado, a partir do 3º período, em curso 
superior na respectiva área. 
 
Art. 5º A realização do estágio não acarretará 
vínculo empregatício de qualquer natureza e 
dar-se-á mediante Termo de Compromisso de 
Estágio celebrado entre o estagiário, a 
Instituição de Ensino e a Ales, representada pelo 
Diretor Geral da Secretaria, depois de 
autorizado pela Mesa Diretora, observando-se 
as regras contidas nas normas legais e 
regulamentares pertinentes, no qual constará 
no mínimo: 
 

I - identificação e assinatura do estagiário, da 
Ales, da Instituição de Ensino, nome do curso e 
nível de escolaridade do estagiário; 
 

II - menção de que o estágio não acarretará 
qualquer vínculo empregatício; 
 

III - valor da bolsa mensal; 
 

IV - carga horária semanal máxima de 20 (vinte) 
horas, compatível com o horário escolar; 
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V - duração do estágio, obedecido o período 
mínimo de 01 (um) ano, não podendo 
extrapolar o prazo máximo total de 24 (vinte e 
quatro) meses, salvo nos casos de pessoas com 
deficiência conforme definido na Lei Federal nº 
11.788, de 2008; 
 
VI - obrigação de cumprir as normas 
disciplinares de estágio e de preservar o sigilo 
das informações a que tiver acesso na Ales. 
 
Parágrafo único. O Diretor-Geral da Secretaria 
fará publicar no Diário do Poder Legislativo o 
resumo do Termo de Compromisso de Estágio 
previsto neste Ato, remetendo cópia em sua 
íntegra à Secretaria de Gestão de Pessoas. 
 
Art. 6º O estágio tem por objetivo propiciar ao 
estudante a complementação do ensino e 
aprendizagem, constituindo instrumento de 
integração, em termos de treinamento prático, 
de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico 
e de relacionamento humano. 
 
§ 1º O estágio não cria vínculo empregatício de 
qualquer natureza. 
 
§ 2º A jornada de atividade em estágio é de 04 
(quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas 
semanais, compatível com o horário escolar. 
 
§ 3º A duração do estágio de que trata este Ato 
será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado 
por até mais 01 (um) ano, a critério da 
Administração. 

 
§ 4º O estagiário fará jus ao recebimento de 
uma Bolsa de Complementação Educacional, 
nos termos do § 1º do art. 108 da Resolução nº 
2.890, de 23 de dezembro de 2010. 

 
§ 5º O estagiário fará jus a um seguro contra 
acidentes pessoais para caso de morte ou 
invalidez permanente, em seu nome. 

 
§ 6º O estagiário perceberá auxílio transporte 
proporcionalmente aos dias efetivamente 
trabalhados. 
 
§ 7º É assegurado ao estagiário, sempre que o 
estágio tenha duração igual ou superior a 01 

(um) ano, período de recesso remunerado de 30 
(trinta) dias, a ser gozado preferencialmente 
durante suas férias escolares. 
 
§ 8º Os dias de recesso de que trata o § 7º deste 
artigo serão concedidos de maneira 
proporcional, nos casos de o estágio ter duração 
inferior a 01 (um) ano. 
 
Art. 7º São deveres do estagiário: 
 
I - iniciar o estágio somente após a entrega do 
Termo de Compromisso de Estágio devidamente 
assinado; 
 
II - aceitar a orientação técnico-administrativa 
da chefia imediata, do supervisor do estágio, 
dos servidores de sua lotação e dos servidores 
do setor de gestão de pessoas da Ales; 
 
III - cumprir a programação do estágio e realizar 
as atividades que lhe forem atribuídas; 
 
IV - observar a vestimenta adequada à sua 
atividade e ao decoro do Poder Legislativo, nos 
termos que dispuser a regulamentação; 
 
V - observar a linguagem adequada no 
tratamento com a chefia imediata, supervisor, 
servidores e público em geral; 
 
VI - ser assíduo e pontual; 
 
VII - zelar pela preservação do patrimônio 
público; 

 
VIII - cumprir as normas e regulamentos 
internos; 
 
IX - manter discrição nas dependências da Ales; 

 
X - ser sigiloso no que se refere aos assuntos de 
que tenha tomado conhecimento em 
decorrência do estágio; 
 
XI - submeter-se aos processos de avaliação de 
desempenho profissional e acadêmico; 

 
XII - comunicar ao setor de gestão de pessoas a 
desistência do estágio ou qualquer alteração 
ocorrida no mesmo; 
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XIII - apresentar histórico escolar e 
comprovante de matrícula nos períodos 
estipulados; 

 
XIV - cumprir as determinações constantes 
neste Ato, no Termo de Compromisso e nas 
normas legais e regulamentares pertinentes; 

 
XV - entregar à Administração da Ales, por 
ocasião do desligamento, crachá e demais itens 
recebidos para a realização do estágio. 

 
Art. 8º Ocorrerá o desligamento do estagiário 
nos seguintes casos: 
 
I - automaticamente, após o término do prazo 
estipulado no Termo de Compromisso, ou de 
sua prorrogação quando for o caso; 
 
II - a qualquer tempo por interesse da 
Administração Pública; 
 
III - depois de decorrida a terça parte do tempo 
previsto para a duração do estágio, se 
comprovada a insuficiência na avaliação pela 
chefia do setor a que estiver subordinado; 
 
IV - a pedido do estagiário; 
 
V - em decorrência de descumprimento de 
qualquer compromisso constante do Termo de 
Compromisso, das normas legais e 
regulamentares pertinentes; 
 
VI - pelo não comparecimento, sem motivo 
justificado, por mais de 05 (cinco) dias, 
consecutivos ou não, no período de 01 (um) 
mês, ou por 30 (trinta) dias durante o período 
de 01 (um) ano; 
 
VII - pela interrupção ou reprovação no curso da 
Instituição de Ensino a que pertença o 
estagiário, sendo-lhe vedado estagiar 
novamente na Ales pelo prazo de 06 (seis) 
meses; 
 
VIII - por solicitação justificada da Instituição de 
Ensino. 
 
Art. 9º Fica revogado Ato da Mesa Diretora nº 
2.047/2017.  

Art. 10º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 2280 
 

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, WERLEN DE OLIVEIRA GON, do 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Renzo Vasconcelos, 
contida no processo nº 193523/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2281 

 

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, GISELLE CONCEIÇÃO BARBOSA 
ALMEIDA, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2282 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, WERLEN DE OLIVEIRA GON, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Renzo 
Vasconcelos, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
193523/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2283 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR a servidora efetiva ERNESTA 
ALMONFREY, matrícula nº 200633, ocupante do 
cargo de Técnico Legislativo Júnior, para o 
exercício da Função Gratificada – FG3, de 
Desenvolvimento das Atividades de elaboração 
e Acompanhamento do Manual de Redação 
Parlamentar e Legislativa para Padronização da 
Produção Legislativa - Diretoria de Redação, nos 
termos da Resolução 2890, de 13/12/2010, sem 
prejuízo das atribuições inerentes ao seu cargo. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2284 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Segurança 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2.222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, a 
servidora: 

NOME MATRÍCULA CARGO 

NOEMIR 
GOMES 

203213 
TÉCNICO 

LEGISLATIVO 
SÊNIOR 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2285 
 

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

CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Recepção 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, as 
servidoras: 
 

NOME MATRÍCULA CARGO 

MARIA JOSE 
MARIANI 

201158 
TÉCNICO 

LEGISLATIVO 
JÚNIOR 

NILZABETE 
SILVA DE 
ARAUJO 

028528 
TÉCNICO 

LEGISLATIVO 
JÚNIOR 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 

Fica rescindido, a partir de 06/11/2019, 
de acordo com a cláusula primeira, do Termo de 
Compromisso de Estágio de Complementação 
Educacional, firmado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e o 
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estagiário da Faculdade DOCTUM de Guarapari, 
BERNARDO BOURGUIGNON SANTORIO. 
 

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

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor Geral da Secretaria 
 
 

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

 

PORTARIA Nº 275 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

35409 

CLAUDIA 
MARCAL 
RODRIGUES 
CRUZ 

2018 
30/03/2020 

a 
08/04/2020 

25/11/2019 
a 

04/12/2019 

10 (dez) dias 
restantes 

35409 

CLAUDIA 
MARCAL 
RODRIGUES 
CRUZ 

2019 
13/03/2020 

a 
27/03/2020 

05/12/2019 
a 

19/12/2019 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 276 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

208890 
LIDIANI 
MURILLO 
DOS SANTOS 

2019 
06/12/2019 

a 
20/12/2019 

17/03/2020 
a 

31/03/2020 

15 (quinze) 
dias 

35716 

RITA DE 
CASSIA 
BRAGGIO 
BODART 

2017 
06/11/2019 

a 
05/12/2019 

06/11/2020 
a 

05/12/2020 

30 (trinta) 
dias 

209602 
SAMARA 
XAVIER 
SIGESMUNDO 

2019 
11/11/2019 

a 
10/12/2019 

07/02/2020 
a 

21/02/2020 
e 

17/07/2020 
a 

31/07/2020 

30 (trinta) 
dias 

206302 
TATIANA 
FERREIRA 
BELING 

2019 
05/08/2020 

a 
19/08/2020 

24/07/2020 
a 

07/08/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

203941 
VERA TADDEI 
LYRA 

2019 
20/11/2019 

a 
19/12/2019 

02/01/2020 
a 

31/01/2020 

30 (trinta) 
dias 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 277 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

207981 
DENISE 
AQUINO DOS 
SANTOS 

2019 
02/01/2020 

a 
16/01/2020 

10/01/2020 
a 

24/01/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

16600 

MARIA DE 
LOURDES 
ZAMPROGNO 
DARIO 

2016 
02/01/2020 

a 
31/01/2020 

01/07/2020 
a 

31/07/2020 

30 (trinta) 
dias 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 278 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
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PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares do servidor abaixo relacionado: 

 
Matrícula Servidores Exercício 

Período 
marcado 

A partir de 
Marcar 

para 
Quantidade 

de dias 

206245 
RONALD 
DE ANGELI 
MONTEIRO 

2019 
05/11/2019 

a 
04/12/2019 

12/11/2019 
06/01/2020 

a 
28/01/2020 

23 (vinte 
e três) 

dias 
restantes 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 279 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares do 
servidor abaixo relacionado: 
 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

200747 
EDUARDO 
PEDRA 
REIS 

2019 
16/09/2019 

a 
30/09/2019 

02/12/2019 
a 

16/12/2019 

15 (quinze) 
dias 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 280 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 

 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

207533 

EMILIANE 
DELBONI DE 
FREITAS 
CALDEIRA 

2017 
16/12/2019 

a 
20/12/2019 

05/10/2020 
a 

09/10/2020 

05 (cinco) 
dias 

restantes 

207533 

EMILIANE 
DELBONI DE 
FREITAS 
CALDEIRA 

2018 
02/01/2020 

a 
16/01/2020 

13/10/2020 
a 

27/10/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

209573 

JUAREZ 
RODRIGUES 
DE LIMA 
FILHO 

2019 
09/12/2019 

a 
23/12/2019 

02/12/2019 
a 

16/12/2019 

15 (quinze) 
dias 

203247 

MARIA DAS 
GRACAS DE 
ANDRADE 
ABI HARB 
SANTOS 

2019 
27/02/2020 

a 
12/03/2020 

16/03/2020 
a 

30/03/2020 

15 (quinze) 
dias 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 281 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

MARCAR as férias regulamentares do 
servidor abaixo relacionado: 

 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 
marcado 

Quantidade 
de Dias 

209625 
JOELMA 
COSTALONGA 

2019 
20/01/2020 

a 
18/02/2020 

30 (trinta) 
dias 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
ERRATA 

 
 Na Portaria nº 219, publicada em 
19/09/2019, na parte referente ao servidor 
BRUNO FRITZ FREITAS; 
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onde se lê: 
 
“[…] marcar 07 (sete) dias restantes 
para o período de 22/11/2019 a 
28/11/2019 […]” 
 
leia-se: 
 
“[...] marcar 08 (oito) dias restantes 
para o período de 22/11/2019 a 
29/11/2019 [...]” 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

12 de novembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DA RESCISÃO AO CONVÊNIO  
Nº 003/2017 

 
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 Rescisão do Convênio, conforme descrito 
abaixo: 
 
CEDENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA. 
 
CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
 
OBJETO: Rescisão ao Convênio nº 003/2017, 
acerca da Cessão do Servidor HELCIO SOARES 
BENFICA, matrícula 117048, ocupante do 
quadro pessoal da CEDENTE. 
 
PROCESSO: 170025. 
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

RESUMO DO TERMO DE FOMENTO Nº 
001/2019 

 
A Subdireção Geral da Secretaria - Supervisão do 
Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o parágrafo único 
do artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna pública a celebração do Termo de 
Fomento nº 001/2019 conforme descrito 
abaixo: 
 
PARTÍCIPE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
PARTÍCIPE: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
OBJETO: Cooperação financeira para a 
realização do 8º Congresso Gestão das Cidades 
que será realizado nos dias 27 e 28 de 
novembro de 2019. 
 
VALOR: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
 
VIGÊNCIA: A partir da data de sua assinatura. 
 
PROCESSO: 192748. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa em, 

13 de novembro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria  

 
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

A Subdireção Geral da Secretaria - Supervisão do 
Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo torna 
pública a Ratificação de Dispensa e 
Inexigibilidade de Chamamento Público, 
conforme descrito abaixo: 
 
Processo nº 192748 - Fica ratificada a 
Inexigibilidade do Chamamento Público para 
celebração do Termo de Fomento, autorizado 
pelo Presidente da Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo, com objetivo de cooperação 
financeira com repasse de valor de R$ 30.000,00 
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(trinta mil reais), nos termos do Art. 31 e 32 da 
Lei nº 13.204/2015, a fim de apoiar a realização 
do 8º Gestão das Cidades, evento este que 
ocorrerá entre os dias 27 e 28 de novembro 
2019, firmado com a Associação de Municípios 
do Estado do Espírito Santo - AMUNES, inscrita 
sob o CNPJ: 31.699.119/0001-28, considerada 
de utilidade pública, conforme Lei nº 
10.976/2019. 
 

Justificativa: Contribuição para o 
aprimoramento das administrações municipais, 
com troca de experiências, informações e 
conhecimentos para que os gestores elaborem e 

apliquem estratégias e diretrizes capazes de 
fomentar e fortalecer o desenvolvimento de 
suas cidades. 
 
JUSTIFICATIVA DA DISPENSA E 
INEXIGIBILIDADE DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
NOS TERMOS DA LEI Nº 13.204/2015.  
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

COMUNICADO 
 
 

 
 

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

 

 

 
• QUINTA-FEIRA - 14.11.19 • 

 
HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 AUDIÊNCIA PUBLICA DA 
COMISSÃO DE SAÚDE 

Prestação de Contas  

06h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 

06h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Finanças 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vamos falar sobre: Desmama racional melhora 
bem estar animal. Os bezerros de corte, com cerca de oito meses de 
idade, são separados da vaca apenas por um corredor, em pastos 
diferentes, onde a mãe e o filho mantêm contato visual, auditivo e 
olfativo. Essa forma de desmama, chamada de racional, diminui o 
estresse causado pela separação e melhora o bem-estar. Existem 
diversos métodos de desmama. No tradicional, o bezerro é apartado 
da mãe e levado a locais distantes, para que não haja nenhum tipo de 
contato. Para minimizar o estresse, é comum o pecuarista colocar 
algumas vacas (que não são suas mães) junto aos bezerros para 
servirem de "madrinhas". No entanto, os problemas causados pela 
separação continuam. Assista também outras noticias 

07h35 A GRANDE REPORTAGEM A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. Esta 
reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação dos 
recursos hídricos 

08h00 STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ decide sobre prazo para 
devolução de quantia paga por produto com defeitos sucessivos. As 
relações de consumo entre companhias aéreas e passageiros. E ainda: 
Ministros do STJ entendem que exposição imprópria de pessoa com 
deficiência fere a dignidade do ser humano e leva ao pagamento de 
indenização por danos morais 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Justiça 

10h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Segurança 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. Esta 
reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação dos 
recursos hídricos 

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 Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última obra é 
o romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de dois irmãos 
pelo interior do Espírito Santo em busca de um carro que pertenceu 
ao pai. A obra é um convite para o leitor cruzar estradas capixabas e 
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mergulhar na busca de sua própria existência 

13h30 CONEXÃO ELEITORAL No programa dessa semana você vai ver: ouvidoria do TSE realizou 
mais de dois mil atendimentos em setembro, e ainda lista atualizada 
de filiados partidários já está disponível já está no site do Tribunal 

14h00 CIÊNCIA E LETRAS A Potência Política do Corpo 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO ES Trabalhos Do Tribunal De Contas Do Espirito Santo 

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 Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última obra é 
o romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de dois irmãos 
pelo interior do Espírito Santo em busca de um carro que pertenceu 
ao pai. A obra é um convite para o leitor cruzar estradas capixabas e 
mergulhar na busca de sua própria existência 

19h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE JUSTIÇA 

Discussão do projeto que cria a carteira de identificação do autista. 

20h30 STJ : STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ decide sobre prazo para 
devolução de quantia paga por produto com defeitos sucessivos. As 
relações de consumo entre companhias aéreas e passageiros. E ainda: 
Ministros do STJ entendem que exposição imprópria de pessoa com 
deficiência fere a dignidade do ser humano e leva ao pagamento de 
indenização por danos morais. 

21h00 MPF-INTERESSE PÚBLICO MPF contesta liberação da pesca no Rio Doce. 
Mulheres grávidas ou que estão amamentando não precisam 
apresentar atestado médico para evitar trabalhar em locais 
insalubres. E ainda, os incômodos da poluição sonora. 

21h30 CIÊNCIA E LETRAS A potência política do corpo.  

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 A GRANDE REPORTAGEM A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. Esta 
reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação dos 
recursos hídricos 

22h45 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 

23h15 DEDO DE PROSA Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última obra é 
o romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada de dois irmãos 
pelo interior do Espírito Santo em busca de um carro que pertenceu 
ao pai. A obra é um convite para o leitor cruzar estradas capixabas e 
mergulhar na busca de sua própria existência 

23h45 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. 

 
 

Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo 
 
OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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• SEXTA-FEIRA 15.11.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV O Dia de Campo na TV vamos falar sobre: Desmama racional melhora 
bem estar animal. Os bezerros de corte, com cerca de oito meses de 
idade, são separados da vaca apenas por um corredor, em pastos 
diferentes, onde a mãe e o filho mantêm contato visual, auditivo e 
olfativo. Essa forma de desmama, chamada de racional, diminui o 
estresse causado pela separação e melhora o bem-estar. Existem 
diversos métodos de desmama. No tradicional, o bezerro é apartado 
da mãe e levado a locais distantes, para que não haja nenhum tipo de 
contato. Para minimizar o estresse, é comum o pecuarista colocar 
algumas vacas (que não são suas mães) junto aos bezerros para 
servirem de "madrinhas". No entanto, os problemas causados pela 
separação continuam. Assista também outras noticias 

00h50 A GRANDE REPORTAGEM A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. Esta 
reportagem apresenta as principais formas de poluição e as 
consequências sociais, ambientais e econômicas da contaminação dos 
recursos hídricos 

01h15 CONEXÃO ELEITORAL No programa dessa semana você vai ver: ouvidoria do TSE realizou 
mais de dois mil atendimentos em setembro, e ainda lista atualizada 
de filiados partidários já está disponível já está no site do Tribunal 

01h45 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE SAÚDE 

Integração do Sistema Transcol e o Fim Gratuidade Para Pessoas com 
HIV 

04h00 REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR 

Combate à Violência nos Transportes Coletivos 

06h35 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Educação 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Conheça a farinha de banana verde, uma opção prática e nutritiva 
para prevenir problemas como a diabetes tipo 2, doenças do intestino 
e obesidade 

07h35 PARLAMENTO BRASIL No Mato Grosso servidores públicos estaduais que são pais de filhos 
com deficiência têm direito à jornada reduzida desde o fim do ano 
passado. Projeto de Lei em análise no Senado pretende inserir na 
Legislação a proteção aos polinizadores, que tem sofrido com o uso de 
agrotóxicos.E ainda, os planos de saúde são os campeões de 
reclamação no ranking do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor. 

08h00 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborda o seguinte tema: Feminicidio 

08h30 UTILIDADE PÚBLICA Direito a Paternidade 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA 
COMISSÃO DE SAÚDE  

Hospital e Maternidade Cidade Saúde 

12h00 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. 

12h30 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a atuação do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca do tema 
“Segurança Pública”, além de abordar os processos criminais, 
investigações e como a população pode colaborar com este serviço 

13h00 DEDO DE PROSA A morte é tema do livro "O abismo do inexplicável em Memórias 
Póstumas de Brás Cubas”. A obra, do pesquisador e professor Thiago 
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Ribeiro, é resultado da dissertação de Mestrado em Letras, na 
Universidade Federal do Espírito Santo. 

13h30 PARLAMENTO BRASIL No Mato Grosso servidores públicos estaduais que são pais de filhos 
com deficiência têm direito à jornada reduzida desde o fim do ano 
passado. Projeto de Lei em análise no Senado pretende inserir na 
Legislação a proteção aos polinizadores, que tem sofrido com o uso de 
agrotóxicos. E ainda, os planos de saúde são os campeões de 
reclamação no ranking do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor. 

14h00 MPF: INTERESSE PÚBLICO Acompanhe uma reportagem especial sobre um dos principias 
dilemas enfrentados no mundo todo, a geração de lixo. E ainda: cerca 
de 25 mil pessoas foram traficadas no mundo em 2016. 

14h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

15h00 TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESPIRITO SANTO 

Trabalhos Do Tribunal De Contas Do Espirito Santo 

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 PROS A morte é tema do livro "O abismo do inexplicável em Memórias 
Póstumas de Brás Cubas”. A obra, do pesquisador e professor Thiago 
Ribeiro, é resultado da dissertação de Mestrado em Letras, na 
Universidade Federal do Espírito Santo 

19h00 SESSÃO SOLENE Homenagem ao Dia do Professor 

21h00 MPF-INTERESSE PÚBLICO Acompanhe uma reportagem especial sobre um dos principias 
dilemas enfrentados no mundo todo, a geração de lixo. E ainda: cerca 
de 25 mil pessoas foram traficadas no mundo em 2016 

21h30 CIÊNCIA E LETRAS Saberes e Práticas 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 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 

22h45 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a atuação do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca do tema 
“Segurança Pública”, além de abordar os processos criminais, 
investigações e como a população pode colaborar com este serviço 

23h15 DEDO DE PROSA A morte é tema do livro "O abismo do inexplicável em Memórias 
Póstumas de Brás Cubas” A obra, do pesquisador e professor Thiago 
Ribeiro, é resultado da dissertação de Mestrado em Letras, na 
Universidade Federal do Espírito Santo 

23h45 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 

 

Legenda: (V) - AO VIVO 
 
OBS.: A programação da TV ASSEMBLEIA ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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• SÁBADO 16.11.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV Conheça a farinha de banana verde, uma opção prática e nutritiva 
para prevenir problemas como a diabetes tipo 2, doenças do intestino 
e obesidade 

00h50 PARLAMENTO BRASIL No Mato Grosso servidores, públicos estaduais que são pais de filhos 
com deficiência têm direito à jornada reduzida desde o fim do ano 
passado. Projeto de Lei em análise no Senado pretende inserir na 
Legislação a proteção aos polinizadores, que tem sofrido com o uso de 
agrotóxicos.E ainda, os planos de saúde são os campeões de 
reclamação no ranking do Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor. 

01h15 CONEXÃO CIÊNCIA  O programa aborda como a nanotecnologia pode ser aplicada ao 
agronegócio e quais as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na 
área. Cauê Ribeiro, pesquisador da Embrapa, fala sobre o tema 

01h45 AUDIÊNCIA PÚBLICA 
COMISSÃO DE SAÚDE 

Hospital e  Maternidade Cidade Saúde 

04h55 SESSÃO ESPECIAL Assembleia de Deus No Espirito Santo 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Conheça duas avaliações de desempenho de bovinos realizadas pela 
Embrapa no Brasil centra e ainda, o teste de desempenho de touros 
jovens que estão selecionando animais superiores na produção de 
leite e carne zebovinas 

07h35 A GRANDE REPORTAGEM O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências do 
crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis fósseis, 
como a gasolina e o diesel. A reportagem mostra como os meios 
alternativos, a exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, 
se apresentam de forma eficaz na melhoria da mobilidade e redução 
de impactos ao meio ambiente 

08h00 SABORES Nesta edição do Programa Sabores, nós vamos falar da "Comida de 
Boteco", que, além de remeter a sabores variados e deliciosos, 
também lembra um ambiente democrático, de descontração e, quase 
sempre, uma reunião entre amigos. Vamos entrevistar, inclusive, 
criadores de pratos campeões de festival com esse tema 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Educação 

10h30 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 

11h15 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Comissão de Saúde 

12h00 SABORES Nesta edição do Programa Sabores, nós vamos falar da "Comida de 
Boteco", que, além de remeter a sabores variados e deliciosos, 
também lembra um ambiente democrático, de descontração e, quase 
sempre, uma reunião entre amigos. Vamos entrevistar, inclusive, 
criadores de pratos campeões de festival com esse tema 

12h30 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a atuação do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca do tema 
“Segurança Pública”, além de abordar os processos criminais, 
investigações e como a população pode colaborar com este serviço 

13h00 DEDO DE PROSA O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do romance 
policial "Martyn o detetive e o sumiço dos encrenqueiros”, pode ser 
conferido nesta edição do programa Dedo de Prosa 

13h30 UNIDIVERSIDADE Violência Política no Brasil 

14h00 SOM DA TERRA No Som da Terra desta semana você vai conhecer o trabalho da 
cantora e atriz Monique Rocha, num espetáculo em homenagem a 
Clara Nunes. 
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14h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

15h00 A GRANDE REPORTAGEM O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências do 
crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis fósseis, 
como a gasolina e o diesel. A reportagem mostra como os meios 
alternativos, a exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, 
se apresentam de forma eficaz na melhoria da mobilidade e redução 
de impactos ao meio ambiente 

15h30 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Agricultura 

18h00 COM A PALAVRA “Com a Palavra” tem a presença do Deputado Carlos 
Von/Avante. Formado em administração e gestão financeira, o 
Deputado Carlos Von é empresário do setor imobiliário. Ele foi eleito 
para o primeiro mandato eletivo em 2018 com cerca de 14 mil votos 
pelo Avante. No programa ‘Com a Palavra’ faz um balanço dos 
primeiros dos três primeiros trimestres de trabalho na Ales com 
destaque para os potenciais turísticos do estado e sobre alguns dos 
seus projetos de lei como o “Selo Amigo do Artesanato”, alertas para 
altos níveis de pó preto, criação da semana de conscientização quanto 
ao uso saudável de internet 

18h30 DEDO DE PROSA O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do romance 
policial "Martyn o detetive e o sumiço dos encrenqueiros”, pode ser 
conferido nesta edição do programa Dedo de Prosa 

19h00 SESSÃO SOLENE Homenagem aos Radialistas 

21h30 A GRANDE REPORTAGEM O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências do 
crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis fósseis, 
como a gasolina e o diesel. A reportagem mostra como os meios 
alternativos, a exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, 
se apresentam de forma eficaz na melhoria da mobilidade e redução 
de impactos ao meio ambiente 

22h00 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

22h30 SABORES Nesta edição do Programa Sabores, nós vamos falar da "Comida de 
Boteco", que, além de remeter a sabores variados e deliciosos, 
também lembra um ambiente democrático, de descontração e, quase 
sempre, uma reunião entre amigos. Vamos entrevistar, inclusive, 
criadores de pratos campeões de festival com esse tema 

22h45 SOM DA TERRA No Som da Terra desta semana você vai conhecer o trabalho da 
cantora e atriz Monique Rocha, num espetáculo em homenagem a 
Clara Nunes 

23h15 DEDO DE PROSA O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do romance 
policial "Martyn o detetive e o sumiço dos encrenqueiros”, pode ser 
conferido nesta edição do programa Dedo de Prosa 

23h45 COM A PALAVRA “Com a Palavra” tem a presença do Deputado Carlos 
Von/Avante. Formado em administração e gestão financeira, o 
Deputado Carlos Von é empresário do setor imobiliário. Ele foi eleito 
para o primeiro mandato eletivo em 2018 com cerca de 14 mil votos 
pelo Avante. No programa ‘Com a Palavra’ faz um balanço dos 
primeiros dos três primeiros trimestres de trabalho na Ales com 
destaque para os potenciais turísticos do estado e sobre alguns dos 
seus projetos de lei como o “Selo Amigo do Artesanato”, alertas para 
altos níveis de pó preto, criação da semana de conscientização quanto 
ao uso saudável de internet 

 

Legenda: (V) - AO VIVO 
 
OBS.: A programação da TV ASSEMBLEIA ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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• DOMINGO 17.11.19 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV Conheça duas avaliações de desempenho de bovinos realizadas pela 
Embrapa no Brasil centra e ainda, o teste de desempenho de touros 
jovens que estão selecionando animais superiores na produção de 
leite e carne zebovinas 

00h50 A GRANDE REPORTAGEM O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências do 
crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis fósseis, 
como a gasolina e o diesel. A reportagem mostra como os meios 
alternativos, a exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, 
se apresentam de forma eficaz na melhoria da mobilidade e redução 
de impactos ao meio ambiente 

01h15 CONEXÃO ELEITORAL  Dezessete inscrições foram aprovadas para o teste eletrônico de 
segurança das urnas. TSE recebe visita de parlamentares do Quênia, e 
ainda: saiba quem é obrigado a votar nas próximas eleições 

01h45 SESSÃO SOLENE Homenagem à Reforma Luterana 

03h10 SESSÃO SOLENE Homenagem ao Dia do Servidor Público 

04h45 SESSÃO SOLENE Dia do Dentista 

06h15 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 

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

08h00 SABORES Nesta edição do Programa Sabores vamos falar sobre comida 
mexicana. Fomos a um restaurante em Vitória, conversamos com um 
mexicano que vive aqui, e também demos uma passada na Cidade do 
México 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

09h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE SEGURANÇA 

Segurança Pública: Direitos e Prioridades 

12h05 SABORES Nesta edição do Programa Sabores vamos falar sobre comida 
mexicana. Fomos a um restaurante em Vitória, conversamos com um 
mexicano que vive aqui, e também demos uma passada na Cidade do 
México 

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 Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um 
pedaço da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador é 
autor do livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre 
uma região descrita na era colonial como Sertão do Cuieté, no Leste 
de Minas Gerais 
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13h30 UNIDIVERSIDADE Gestão das Aguas 

14h00 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se 
revela no cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e um 
trabalho autoral que envolve MPB e POP. 

14h30 EM DISCUSSÃO  Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

15h00 A GRANDE REPORTAGEM O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande em 
diversidade, atrativo natural e cultural. Apesar disso, o estado ainda 
não está na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai 
saber mais sobre as potencialidades e desafios do setor turístico no 
Espírito Santo 

15h30 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Justiça 

16h35 REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR 

Fiscalização de Obras De Coleta E Tratamento De Esgoto 

18h00 COM A PALAVRA Deputada fala sobre combate à violência contra a mulher e aos 
animais, criação de políticas públicas e manutenção e incentivo a 
produção da 
agricultura familiar no interior do estado. 

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

19h00 SESSÃO SOLENE 50 Anos Da Existencia Da Aves-Associação De Avicultores Do Espirito 
Santo 

21h05 MPF - INTERESSE PÚBLICO MPF contesta liberação da pesca no Rio Doce. Mulheres grávidas ou 
que estão amamentando não precisam apresentar atestado médico 
para evitar trabalhar em locais insalubres. E ainda, os incômodos da 
poluição sonora 

21h30 A GRANDE REPORTAGEM O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande em 
diversidade, atrativo natural e cultural. Apesar disso, o estado ainda 
não está na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai 
saber mais sobre as potencialidades e desafios do setor turístico no 
Espírito Santo. 

22h00 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo 

22h30 SABORES Nesta edição do Programa Sabores vamos falar sobre comida 
mexicana. Fomos a um restaurante em Vitória, conversamos com um 
mexicano que vive aqui, e também demos uma passada na Cidade do 
México 

22h45 SOM DA TERRA O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se 
revela no cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e um 
trabalho autoral que envolve MPB e POP. 

23h15 DEDO DE PROSA Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um 
pedaço da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador é 
autor do livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre 
uma região descrita na era colonial como Sertão do Cuieté, no Leste 
de Minas Gerais 

23h45 COM A PALAVRA Deputada fala sobre combate à violência contra a mulher e aos 
animais, criação de políticas públicas e manutenção e incentivo a 
produção da agricultura familiar no interior do estado. 

 

Legenda: (V) - AO VIVO 
 
OBS.: A programação da TV ASSEMBLEIA ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, DE 
ABASTECIMENTO E REFORMA AGRÁRIA, 
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito bom dia!  Vocês, que estiverem aí.  
Gabriela Zorzal, nossa repórter aqui, da 

TV Assembleia. Estamos ao vivo, para todo o 
estado do Espírito Santo. Transmissão pela 
internet e, também, na TV Assembleia, que cada 
dia cresce mais, e respeita muito a população 
capixaba. 

Quero agradecer a presença de todos os 
nossos convidados aqui, nesta Casa de Leis.  

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta comissão. Agradecer, 
também.  

Eu, hoje, estou presidindo esta sessão. 
Mas a presidente desta sessão é a deputada 
Janete de Sá, que se encontra, hoje, na 
inauguração da Delegacia da Mulher, que 
merece cada dia mais proteção. Ela vai estar lá, 
representando. Ela está, neste momento, lá em 
Viana, representando as capixabas na 
inauguração da Delegacia da Mulher.  

Do meu lado, o vice-presidente da 
comissão, Marcos Garcia, um grande amigo, um 
parceiro, que está fazendo um mandato 
exemplar para todo o estado do Espírito Santo. 
Como nós dizemos, aqui: é o nosso prefeito de 
Linhares na Assembleia Legislativa.  

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - 

Obrigado, deputado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Agora, vamos pedir a proteção divina, 
porque, sem Deus, não somos nada e não 
conseguimos nada.  

Eu vou pedir para ler um texto da Bíblia, 
à nossa querida amiga, Karine. 

(A senhora Karine lê João, 
15:1-2) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Amém! 
Posição de respeito é quando você 

respeita uma palavra. Eu acho muito 
interessante as pessoas que ficam de pé. E, 
aqueles que também ficam sentados, isso não 
quer dizer que eles estão faltando com respeito. 
Só para as pessoas saberem que o respeito está 
dentro de cada um de nós. 

Eu quero, agora, dar a ata como lida e 
aprovada, da sessão anterior.  

Vamos debater, hoje, aqui, nesta 
comissão, os riscos da doença greening para a 
citricultura do estado do Espírito Santo. 

Eu vou convidar aqui, para compor a 
mesa, a Marianna Abdalla Prata Guimarães. 
Marianna Abdalla Prata Guimarães. Ela é 
palestrante, é agente de extensão em 
desenvolvimento rural do Incaper. De Jerônimo 
Monteiro, né? Ela é lá de Jerônimo Monteiro. 

Convidar, também, o Raphael Canoli. É 
isso mesmo? Certinho? (Pausa)  

Auditor-fiscal do Mapa, do Ministério da 
Agricultura. Raphael: obrigado pela sua 
presença também, aqui.  

E vou convidar, também, o Fabrício 
Fardin, diretor-técnico do Idaf. Fabrício. Para 
compor a Mesa, aqui, para a gente começar a 
dar início a esta nossa reunião.  

 
(Tomam assento à Mesa os referidos 

convidados) 

 
Muito bom dia aos nossos 

telespectadores da TV Assembleia. Hoje é dia 05 
de novembro. Estamos, aí, no penúltimo mês do 
ano de 2019, que tá voando! Voando baixo, né? 
Graças a Deus! E nós estamos aqui, para 
conseguir levar alguns problemas da demanda 
dos agricultores, porque esta Comissão de 
Agricultura nunca fez tanto como está fazendo 
neste ano. Se Deus quiser, nós vamos conseguir 
resolver muitos problemas aqui, nesta Casa de 
Leis.  

Muito obrigado pela presença de todos. 
Olha, no dia 27 de setembro, agora, em 

agenda pública, eu estive no município de 
Jerônimo Monteiro. Quero mandar um abraço 
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especial, aqui, para a Luiza Leparizzi, que está, 
também, aqui, nesta Casa de Leis. Luiza: muito 
obrigado pela recepção lá em Jerônimo 
Monteiro. Reuni-me com os representantes dos 
produtores rurais inseridos no polo de laranja 
do nosso estado, onde tais produtores 
mostraram a grande preocupação com o 
trânsito interestadual de mudas de citros. O 
principal motivo dessa preocupação é uma das 
principais pragas de impacto econômico para a 
citricultura nacional, a doença bacteriana 
denominada como greening, muitos a 
conhecem como green, também conhecida 
como amarelão dos citros. 

Inicialmente, essa praga causa a 
redução na produção de frutos e leva, em 
seguida, claro, à morte da planta. Não há 
qualquer tipo de cura ou tratamento - não 
tem tratamento e nem cura. Essa praga pode 
comprometer todo o trabalho realizado ao 
longo dos últimos anos, pelo setor público em 
parceria com setor privado, para implantação 
e consolidação da produção de citros aqui no 
nosso Espírito Santo. 

Esta atividade tem recebido incentivos 
estaduais para a ampliação com a consolidação 
de polos de produção de laranja, tangerina e 
também limão, como forma de promover a 
diversificação econômica, principalmente para 
os produtores de base familiar. 

Com todo esse trabalho, o cultivo de 
frutas cítricas tem se tornado uma atividade 
econômica de grande importância para o 
Espírito Santo, com uma área plantada de 
quatro mil quatrocentos e dezesseis hectares, 
distribuída entre laranja, limão e tangerina. 

Alcança um valor bruto de produção em 
torno de cinquenta milhões de reais. Na safra de 
2018/2019, a colheita alcançou um total de 
aproximadamente cinquenta e cinco mil 
toneladas, ou seja, aumentou, sendo dezoito mil 
toneladas de laranja, vinte e duas mil toneladas 
de tangerina e quatorze mil toneladas de limão, 
colocando o nosso estado, o Espírito Santo, no 
ranking nacional de produção como o décimo 
quarto produtor de laranja, nono produtor de 
limão e sétimo produtor de tangerina. 

O estado também tem se destacado 
como produtor de mudas de citros com vinte e 
dois viveiros credenciados no Renasem Mapa, 
tendo produzido, entre 2017 e 2019, um 

quantitativo de cerca de um milhão de mudas 
que são consumidas internamente e também 
exportadas para outros estados. 

Além disso, instituições de pesquisas e 
viveiros tradicionais no estado possuem a 
guarda de materiais genéticos de alto valor para 
a citricultura nacional, alguns dos quais só são 
encontrados aqui no Espírito Santo. Esses 
materiais genéticos, pessoal, estão até o 
momento preservados e livres das principais 
pragas que afetam a citricultura nacional.  

O greening já está presente em São 
Paulo, no Paraná e também em Minas Gerais. E, 
apesar do esforço do setor, continua a sua 
disseminação em todo o país. 

Encaminhei aos gestores do Idaf um 
ofício explicando toda a preocupação dos 
produtores rurais com essa questão, o greening. 
Solicitei também à presidente desta Comissão 
de Agricultura, deputada Janete Sá - que já, já, 
com certeza, vai chegar aqui, ela está lá em 
Viana na inauguração da Delegacia da Mulher - 
esta reunião para que as instituições 
competentes e os produtores rurais pudessem 
compartilhar as últimas informações. 

Assim, para discutir esse importante 
assunto, contamos hoje com a presença de 
representantes da Seag. Acho que da Seag não 
tem ninguém aqui, especificamente, mas a Seag 
está interligada ao Idaf e ao Incaper, então a 
Seag está representada aqui, nesta Casa de Leis.  
Idaf está aí, do Mapa, do Incaper, além de 
representação dos viveiristas e produtores 
rurais envolvidos com a citricultura em todo 
nosso estado do Espírito Santo. 

Quero convidar aqui o engenheiro 
agrônomo, o Ringo Batista de Souza. Ringo, você 

gosta dos Beatles? Nome de Ringo Starr, Ringo 
Batista de Souza, do Idaf de Alegre. Satisfação. 

Pode ir à tribuna aqui da Assembleia 
Legislativa. Ali, isso. Eu também me confundo. 
De vez em quando eu chego a essa parede aqui 
e volto. Isso é normal. (Pausa) 

É Raphael Conde? Raphael Conde. 
Raphael, falei o quê, hein? (Pausa) 

Canoli? Estava espaçoso, é Conde. Agora 
sim. 

Ringo, satisfação muito grande. Pode 
ficar à vontade. 

 
O SR. RINGO SOUZA BATISTA - Bom dia! 
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Bom dia! 

 

O SR. RINGO SOUZA BATISTA - Bom dia 
a todos. Cumprimentar o deputado Torino e 
assim cumprimento todos os presentes. 

Muito bem, fui hoje convidado para 
estar aqui para falar das nossas atitudes em 
relação a conter essa doença que está nos 
ameaçando.  
 Inconformado com a modalidade que a gente 
tem tido do monitoramento dessa doença no 
estado, porque ela não está presente, a 
metodologia apresentada pelo Mapa era de 
fazer a sintomatologia das folhas, e nós não 
temos a doença, então, por que não fazer no 
inseto vetor, já que tem o vetor principal que é 
a diaphorina citri?  

Essa minha indignação surgiu uma 
oportunidade de apresentar essa ideia no 
Prêmio Inoves ano passado. O Prêmio Inoves 
nos contemplou em primeiro lugar por essa 
ideia. Então, agora nós estamos executando 
essa ideia, que é fazer o levantamento da 
ocorrência, da flutuação populacional da 
diaphorina citri no estado e, com isso, fazer uma 
análise molecular, ou seja, identificar essa 
bactéria no DNA do inseto, ou seja, 
comprovando se tiver a doença no inseto, onde 
ela vai estar no estado e, assim, a gente agir 
preventivamente e não permitir que a doença 
se espalhe no estado. Isso, pensando 
exclusivamente no inseto vetor. Está certo? 

Outras ações deverão ser feitas e estão 
sendo feitas pelo Idaf e, em oportunidade, vão 
ser apresentadas.  

Então, a gente tem feito apresentação, 
uma capacitação para os produtores de laranja, 
para os técnicos do Incaper e para os técnicos 
do Idaf de campo, os engenheiros agrônomos, 
mostrando essa metodologia, que é a captura 
do inseto. Aqui da plateia, temos alguns que 
participaram dessa capacitação e podem ter 
também oportunidade para falar sobre isso 
depois.  

Então, a gente apresenta para eles a 
importância da citricultura tanto para o Brasil 
quanto para o Espírito Santo. Hoje, no estado do 
Espírito Santo temos uma área aproximada de 
três mil hectares distribuída, principalmente, de 
pequenos agricultores familiares. Então, essa 

doença chegando, - a nossa ideia é que não 
chegue - ela pode impactar a economia de 
pequenas propriedades rurais. 

Então, grenning é essa doença que está 
aí do lado, o amarelão. A folha, a planta, de um 
lado, uma parte dela, amarela, onde estão 
surgindo os sintomas.  

O grenning representa, com dados do 
Fundecitrus, quatro por cento do fator de perda 
das lavouras das safras de 2017 e 2018. Ou seja, 
das doenças, é a que mais representa queda de 
produção. 

A gente mostra também para eles a 
questão da origem e evolução da doença no 
mundo. Uma doença que começou, foi 
identificada a primeira vez, em 1919, na China. 
Em 2004, ela chega em São Paulo, certo? Hoje, 
ela está basicamente no estado de São Paulo, 
Paraná e um pedaço de Minas Gerais.  
  O agente causal é a bactéria Candidatus 
Liberibacter. Ela tem três subespécies, africanus, 
asiaticus e americanus. No Brasil, noventa por 
cento está essa asiática. Americanus, na 
Califórnia, é a que domina. Os Estados Unidos já 
perderam a guerra contra essa doença.  
 A manifestação da doença é lenta, demorada. 
Essa é a nossa razão de preocupação, porque 
ela passa por uma fase assintomática na planta 
que dura de três meses a três anos, trinta e seis 
meses, três anos, no caso. Então é essa a 
preocupação.  

A gente está antecipando, identificando 
o inseto vetor, que está presente há pouco 
tempo no estado. A gente está conseguindo 
identificar os locais que estão presentes, ou 
seja, nas regiões mais quentes do estado. Nas 
regiões mais frescas, mais frias, de montanha, a 
gente não tem encontrado ele ainda com certa 
frequência.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ringo, só interrompendo um minutinho. 
 Quero agradecer a presença do deputado José 
Esmeraldo, que se encontra nesta Casa de Leis, 
estava vindo de outra agenda. Uma salva de 
palmas! (Palmas) 
 Ringo, você falou, há pouco, que os Estados 
Unidos já perderam essa guerra. E quando você 
perde a guerra, acabou? Não tem mais 
produção? 
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O SR. RINGO SOUZA BATISTA - Não. 
Convive com o custo muito alto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Torna-se mais alto o custo. 

 
O SR. RINGO SOUZA BATISTA - O custo 

de produção, certo? Nesse sentido. 
Esse é o vetor, estamos lutando contra 

ele, não é contra a doença. Nós estamos 
querendo erradicar, ou seja, diminuir a 
população desse inseto, que é o diaphorina citri. 

Ele adulto no desenho de cá, ele em fase 
ninfa naquele desenho maior, em cima os ovos.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É tipo uma borboleta? 
 
O SR. RINGO SOUZA BATISTA - É tipo 

uma cigarrinha. Parece cigarrinha. 
Ele tem um ciclo de vida de 

aproximadamente de dezessete dias, pode ser 
mais rápido. No verão é mais curto o ciclo dele, 
quinze dias; e no inverno dura um pouco mais, 
quarenta dias. 

As fotos anteriores são sempre fotos de 
arquivo, geralmente da Fundecitrus. Essas fotos 
são nossas, nesse trabalho que a gente está 
fazendo. 

A ninfa do psilídeo na primeira foto; a 
ninfa do psilídeo em laranja; ali a ninfa do 
psilídeo em murta. É uma planta que é 
hospedeira intermediária também da doença. 
Na murta não tem sintoma. E a gente está 
observando uma maior população do psilídeo 
nas murtas. 

Então, nós temos que focar a nossa ação 
nas murtas. Não cortando murta, não 
demonizando a murta, tendo a murta como 
parceira nesse momento. Onde vai identificar e 
controlar nesses focos. Certo? 

Então, nessa fase de ninfa é onde a 
tamarix irradiada, que é uma vespinha, passa a 
vida dela dentro dessa ninfa. Então, a gente está 
tentando, e vamos trabalhar para isso, fazer 
uma transferência de tecnologia com a 
Fundecitrus para trazer a tamarix para cá para a 
gente soltar nos jardins de murta, nos pomares 
abandonados, nos quintais domésticos que tem 
laranja, para a gente, nessa fase, diminuir a 
população do inseto.  

O levantamento visa identificar onde 
está esse inseto em uma população, ou seja, em 
quintais e murtas a gente vai encontrar 
bastante. Em lavouras comerciais nós não 
estamos encontrando, dado o manejo que é 
dado para outras pragas, acaba pegando ela. 
Então, nos pomares comerciais a gente não tem 
encontrado com muita frequência o psilídeo. 

Mais uma vez ele aí sugando a murta. A 
posição que ele fica inclinado em quarenta cinco 
graus é a forma de identificá-lo.  

Voltando, o vetor da diaphorina é o 
psilídeo. Aqui a gente fala sobre a biologia dele, 
a fase ninfa, a fase jovem, como é adulto, o 
tamanho dele dois a três milímetros. E sempre 
encontrado nos ramos e folhas novas. Então, 
estão sempre nas folhas novas sugando a 
planta, onde está o tecido mais tenro da planta. 

A disseminação da doença é através do 
hospedeiro intermediário, que é a murta; e 
mudas clandestinas, vamos dizer assim, mudas 
de origem duvidosa. A muda só tem mercado, 
eu tenho falado sempre isso, só compram muda 
clandestina porque tem mercado. Só vende 
muda clandestina porque tem quem compra. 
Nós temos que trabalhar, e a gente tem falado 
sempre isso nas palestras, reuniões e eventos 
que participa, que o produtor é o grande 
responsável pela entrada da muda no estado. 
Não é outro se não o produtor, porque está 
comprando muda, se comprar muda 
clandestina. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ele já vem na muda ou pode acontecer 
numa planta já produzindo, adulta. 

 
O SR. RINGO SOUZA BATISTA - Não. Ele 

só vai entrar na planta adulta implantada no 
estado se tiver o psilídeo, doente, transmissível. 
Agora, ela vai entrar com a planta doente se vier 
de um local onde produz mudas a céu aberto, 
que não tem controle, que não tem PTV, não 
tem o laudo fitossanitário dizendo que está livre 
da doença. 

Então, o produtor rural é o grande 
responsável se ele não parar de comprar muda 
clandestina. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Isso está em cima do valor da muda. A 
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muda mais barata e a cara vai lá e vende a 
muda: Não, compra a minha aqui que é mais 
baratinha. 

 
O SR. RINGO SOUZA BATISTA - Eu não 

faço ideia disso. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pode ser isso, não é? 
 
O SR. RINGO SOUZA BATISTA - Pode ser. 
 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Uma 

pergunta, se eu tiver um pé de laranja 
contaminado, com uma doença, o fato de 
alguém cortar esse pé e de repente usar o facão 
para cortar outro pé, é transmissível? 
Transmite? 

 
O SR. RINGO SOUZA BATISTA - Não, não 

é assim, veja só. Se a planta está doente, tem 
que ser arrancada mesmo, o facão não vai 
transmitir. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Não, não 

transmite. 
 
O SR. RINGO SOUZA BATISTA - O facão, 

não. A ferramenta, não. 
 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - De um pé 

de laranja para o outro.  

 
O SR. RINGO SOUZA BATISTA - Não, não. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Ok. 

 
O SR. RINGO SOUZA BATISTA - Então, 

nós temos que trabalhar é a muda, a 
procedência da muda, a qualidade da muda, 
porque o padrão de produção de muda é hoje 
regulamentado para ser em viveiro telado, em 
substrato. Então, se você tem esse cuidado, já 
reduz sensivelmente a possibilidade de 
contaminação na muda. Porque uma vez 
infectada a muda, lembra o que eu disse, até 
três anos para surgir o sintoma. Então, a muda, 
vai sentir em campo o sintoma. 

Nós estamos vistoriando, hoje, as 
lavouras, sempre lavouras novas, 
constantemente, procurando sintomas e 

psilídeo. Então, a gente não tem encontrado 
psilídeo nas lavouras e nem sintomas ainda, 
graças a Deus.  

 

(São exibidas imagens simultaneamente 
ao pronunciamento) 

 

Esse é o sintoma da doença da folha. 
Confunde bastante com deficiência nutricional, 
mas é para confundir, porque o bloqueio do 
floema da planta pela bactéria vai induzir a 
deficiência, só que de uma forma diferente, 
porque em alguns setores da folha não vai 
aparecer sintoma. Enquanto, com a deficiência 
nutricional clássica, vai ser generalizada, na 
planta inteira. E, às vezes, vai acontecer em um 
ramo da planta. Se aparecer em um ramo da 
planta, aquele galho amarelo, é o sintoma da 
doença.  

Mais sintomas. As nervuras ficam 
engrossadas. A folha fica mais engraçada, ela 
fica assimétrica, ou seja, o lado da folha, ele não 
é igual, ele tem umas manchas irregulares.  

Nos frutos, o sintoma é esse, ou seja, é o 
abortamento do fruto. Naquele, no pedúnculo 
apareceu uma mancha, um sintomazinho 
amarronzado, é o bloqueio do floema. O fruto 
não amadurece, cai antes de amadurecer e é 
deformado, ou seja, de um lado é diferente do 
outro do fruto, também. 

Acontece deficiência nutricional? 
Acontece. Só que o fruto desenvolve e 
amadurece. Mas nesse caso aí, não amadurece. 
Ele cai antes de amadurecer.  

De novo, os sintomas dos frutos: o fruto 
não cresce, é deformado. A folha com nervuras 
engrossadas, manchas circulares amarelas.  

Então, o controle da doença é baseado 
no controle do vetor, no plantio de mudas 
sadias e erradicação de plantas; então, estamos 
evitando aquele de cima, erradicar plantas 
sintomáticas. Vamos focar no controle da 
diaphorina e no plantio de mudas sadias.  

Aí, o monitoramento que a gente está 
propondo, ou seja, que o Mapa propõe é que a 
gente faça um monitoramento em sintomas da 
planta e, havendo sintomas, erradicar aquelas 
plantas sintomáticas, se for até vinte e oito por 
cento. Acima de vinte e oito por cento de 
plantas sintomáticas, erradicar o pomar inteiro. 

A gente está querendo trabalhar em não 
procurar os sintomas na planta, mas o nosso 
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trabalho é procurar na diaphorina citri, 
encontrar a doença, a bactéria no inseto.  

Então, a proposta é monitorar plantas ao 
redor do pomar, dez plantas. E das dez plantas, 
encontrando ou não, a gente faz a volta do 
pomar procurando o inseto. Se encontrar o 
inseto, a gente coleta o inseto, distribuímos até 
um sugador próprio para sugar esse inseto. Ele 
vai para um tubo com álcool, e encaminha para 
o laboratório. Se não encontrar o inseto, vai ser 
informado para a gente, ou seja, para o nosso 
sistema, que aquela lavoura não tem o inseto, 
não foi encontrado em dez plantas. Isso é feito 
também em pomares domésticos e em murta, a 
gente está propondo que faça também 
principalmente nas murtas. Encontrando ou 
não, informar. Se encontrar, coletar.  

Então, o sugadorzinho nós fizemos para 
capturar mais fácil o psilídeo. De abril até agosto 
a gente recomenda a coleta ou inspeção 
mensal, e de setembro a março, tempo mais 
quente, quinzenal, certo? Tanto em citros como 
em murta. 

Após a coleta, a pessoa que coletou 
coloca num tubinho com álcool setenta por 
cento e encaminha para o laboratório. Você 
manda para o Idaf, que o escritório local do Idaf 
vai mandar para o laboratório. É uma parceria 
que a gente está fazendo com a Ufes de Alegre, 
que tem um laboratório de biologia molecular 
que vai fazer essas análises para a gente a custo 
zero. 

Tem uma fichazinha de campo, onde 
quem for coletar vai anotar para a gente, 
informar o nome do produtor, a localidade, o 
município, as coordenadas geográficas, e trazer 
mais informação para a gente, o tipo de porta-
enxerto, a variedade plantada, a data do 
plantio, que assim a gente vai ter um histórico 
também da área plantada no estado. E anotar o 
número de psilídeo encontrado mês a mês. 

Então, é isso, o laboratório recebe e a 
gente faz a análise de PCR em tempo real para 
confirmar se tem ou não o Candidatus 
Liberibacter, ou seja, a bactéria no inseto. 
Havendo a bactéria no inseto, com a 
informação, a gente vai ao local onde encontrou 
a bactéria no inseto fazer uma varredura nas 
plantas, procurar sintomas. Então, a gente pode 
erradicar um pomar de citros ou tal, baseado na 
portaria do Mapa, se a gente encontrar o 

sintoma na planta. Encontramos somente no 
inseto por enquanto, então, não vai fazer 
erradicação de planta nenhuma. Enquanto está 
no inseto não podemos fazer nada, se não for 
na planta. E a gente pode mandar também para 
confirmação no laboratório oficial, laboratório 
de referência, credenciado do Mapa. 

E aquele formulário que mostrei, aquele 
quadrinho, de colocar o nome da propriedade e 
tal, a gente fez da forma eletrônica. Então, as 
pessoas estão recebendo a capacitação e 
também recebendo isso via WhatsApp, o 
formulário, para informar a localização em que 
encontrou o diaphorina e que enviou para o 
laboratório.  

Marianna, me empresta o sugador, por 
favor, para mostrar para eles. (Pausa) 

Até trouxemos o sugador, e com o 
sugador trouxemos também uma amostra da 
diaphorina, que a gente vai passar para mostrar 
para vocês conhecerem o inseto, é pequeno. 

Era isso que eu tinha para falar. Estou 
disponível para esclarecimentos maiores e 
algumas dúvidas que tiverem. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito obrigado pela participação, Ringo 
Batista de Souza, do Idaf de Alegre, engenheiro 
agrônomo.  

Quero agradecer, agora, a presença das 
pessoas que estão aqui e quero, principalmente, 
agradecer a presença dos que estão em casa 
agora, neste exato momento nos assistindo na 
TV Assembleia. Muito obrigado pela sua 
audiência! Estamos no dia 5 de novembro de 
2019, terça-feira, agora 11h10min. 

Quero mandar um abraço para as 
pessoas que fazem parte desta comissão, que 
estão participando aqui na Comissão de 
Agricultura da Assembleia Legislativa, Isidorio 
Nascimento Simões, presidente e coordenador 
do Idaf, Sinfagres. Cadê o Isidorio? Tudo bem, 
querido? Satisfação! Obrigado pela sua 
presença. Trouxe o filho também, né! Rapaz, 
isso é um carrinho de bebê na sua frente aí? 
(Pausa) 

Não né! Pensei que fosse. Então tá. 
O David Duarte, assessor de relações 

institucionais. Oi, David! Como você está? Está 
bem? Lá da OCB. Abraço para o pessoal da OCB! 
Obrigado pela sua presença aqui também! 
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Jordano Pereira Avelar, engenheiro agrônomo. 
Jordano, satisfação recebê-lo aqui! O Mateus 
Eckel, engenheiro agrônomo também. Mateus, 
tudo bem? Liliane Fundão, advogada! Ei Liliane! 
Muito bom! Da Faes, não é? Que bom! O Hélcio 
Costa, do Incaper, pesquisador. Ei, Hélcio, muito 
bom dia! Flávio de Lima Alves, pesquisa 
agropecuária e citricultura do Incaper também. 
Beleza? Aposentado hoje, não é? Que bom, 
hein! Adelaide Costa também está aposentada, 
Aureliano também. O Aureliano está ralando 
agora no Mapa. Ele não veio hoje aqui, não, não 
é? Está em São Mateus? Opa! Na pimenta-do-
reino, está certo! O Evaldo de Paula, técnico em 
Desenvolvimento Rural, do Incaper também. 
Cadê o Evaldo? Evaldo, caneta azul, azul caneta! 
Está certo! Ele está com uma blusa azul. O 
Sebastião Antônio Gomes, do Incaper. Cadê o 
Sebastião? Também está aposentado, mas está 
aqui trabalhando. Muito bom! Muito obrigado 
pela presença de vocês! 

O Marcelo Simonato. Marcelão, muito 
obrigado pela sua recepção feita em Jerônimo 
Monteiro! Gostei muito! Marcelo é um 
produtor também. Marcelo hoje tem um local 
onde reúne os amigos ali e produz também 
um sorvete inigualável - depois você vai falar 
um pouquinho sobre ele aí. Produtor rural, lá 
de Jerônimo Monteiro. Também Erli Röpke, 
sócio-proprietário do Frucafé Mudas. Cadê o 
Erli? Erli, obrigado pela presença, viu! João 
Paulo Araújo, auditor fiscal do Mapa. Ei, João 
Paulo! E a Sandra Helena Martins, auditora 
fiscal também do Ministério da Agricultura. Ei 
Sandra! Quietinha aí, hein! Obrigado! 

O Carlos Nery, técnico da Águia 
Consultoria. Carlos Nery! Ele saiu? Foi tomar 
uma água. Paulo César Galdino de Ávila, ele é 
policial. Cadê o Paulo César? Também está lá, 
tomando uma água. Geovane Nichio Ronconi 
é empresário da CDL. Cadê o Geovane, está 
aí? Ok! Eu acho que falei de todo mundo aqui, 
não é?  

Agora, antes de eu passar a palavra 
para a engenheira agrônoma Marianna 
Abdalla Prata Guimarães, eu vou deixar o 
Daniel Abreu... Tudo bem, Daniel? Para falar 
um pouco ali. Engenheiro agrônomo, gerente de 
Defesa do Idaf, Defesa Vegetal. Uma salva de 
palmas! (Palmas!) 

Tirar algumas dúvidas. A primeira dúvida 
que eu vou pedir para o senhor tirar, agora, às 
11h13, aqui na Assembleia Legislativa, é que 
existem outras doenças, além do greening, que 
são parecidas com o greening, ou não? 

 
O SR. DANIEL ABREU - Bom dia a todos! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Bom dia! 
 
O SR. DANIEL ABREU - Bom dia, 

deputado! Em primeiro lugar, obrigado pelo 
convite e por esta oportunidade de estarmos 
aqui, representando o Idaf, para mostrar o 
nosso trabalho! Existe sim, deputado! Existem 
várias doenças que acometem não só a cultura 
dos citros, como a cultura da banana, café, as 
culturas que são importantíssimas aqui para o 
nosso estado. O nosso colega Ringo já falou um 
pouquinho sobre o trabalho dele, que é um 
trabalho muito bacana, que foi premiado pelo 
Governo do Estado, pelo projeto Inoves, mas eu 
gostaria de fazer uma complementação do 
nosso trabalho do Idaf.  

O questionamento que o senhor nos 
enviou, ao Idaf, já está lá, em nossas mãos. E eu 
queria aproveitar, antes que eu esqueça, para 
informar a esta Casa que nós enviamos ao 
secretário de Agricultura, que, por sua vez, vai 
enviar ao governador... O governador Renato 
Casagrande vai solicitar ao Ministério da 
Agricultura a declaração de Emergência 
Fitossanitária para o greening. Essa declaração 
nos permite tomar algumas outras medidas no 
sentido de aumentar a proteção contra a 
entrada dessa doença no estado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES) 
- Que maravilhosa! Isso é muito importante.  

 
 O SR. DANIEL ABREU - Então, essa o 

governador já está recebendo e, em breve, o 
ministério da Agricultura estará recebendo essa 
solicitação lá. 

A defesa agropecuária, deputado, ela é 
feita de diversas maneiras com o intuito de 
prevenir a entrada de doenças. Uma das 
pessoas com quem eu sempre me aconselho, 
que é a engenheira agrônoma e fitopatologista 
Sandra, que sempre me ensina muitas coisas, a 
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gente costuma dizer, deputado, que as doenças 
vão chegar, elas vão entrar. O nosso trabalho 
consiste em adiar ao máximo a entrada da 
doença e, quando ela entrar, a gente estar 
preparado para lidar com ela. Muitas vezes as 
doenças vêm por meios naturais. Elas podem vir 
com o vento, elas podem vir com a ação de 
pessoas, não só como meio comercial, vamos 
dizer assim, como a importação de mudas, por 
exemplo. Uma doença pode entrar no estado na 
mala do carro de uma pessoa que resolveu 
comprar uma mudinha de laranja para botar no 
quintal, e essa muda vir doente, contaminada.  

Então, o trabalho de defesa é um 
trabalho conjunto, de todo mundo, seja das 
autoridades da Agricultura, no caso o Idaf, o 
Incaper, a Ceasa, o Ministério da Agricultura, 
coordenando isso no país inteiro, mas também 
de cada produtor rural, de cada cidadão de área 
urbana.  

O Ringo nos colocou aqui que a murta, 
que é uma planta ornamental, ela é uma das 
portadoras da doença. Então se a gente, às 
vezes, trouxer uma muda de murta e colocar no 
quintal da nossa casa, a gente pode também 
estar arriscando todo esse comércio da 
citricultura importante para o nosso estado.  

Para não me alongar tanto aqui, eu 
queria só complementar as informações que o 
Ringo colocou. Uma das estratégias que são 
importantíssimas para a prevenção da entrada 
de doenças, seja o greening, uma doença que é 
importantíssima, agora, porque ela já está muito 
próxima, a monilíase do cacaueiro, não tem no 
Brasil ainda, mas já está em países próximos. 
Outra é a raça 4 da fusariose, uma doença que 
já está na Colômbia, oficialmente já está na 
Colômbia, e é devastadora para a produção de 
banana.  

Então, uma das estratégias é a 
fiscalização do trânsito, as leis e as normas, que 
são federais, e que, também, temos aqui as leis 
estaduais, que dizem respeito à entrada e à 
saída de toda parte vegetal, seja muda, sejam as 
cargas. Para que essas partes de vegetais saiam 
do estado para entrarem  nos outros estados, 
ou o contrário, vindo de lá para cá, responsáveis 
técnicos têm que emitir um documento 
chamado CFO, que é um certificado 
fitossanitário de origem. Esse certificado é o 
documento que garante a saúde daquela carga 

ou daquela muda. E os órgãos estaduais de 
defesa sanitária, o Idaf aqui no Espírito Santo, o 
IMA lá em Minas Gerais emitem as permissões 
de trânsito vegetal - o PTV. Esse documento é 
que garante que aquela parte vegetal, aquela 
carga de laranja, ou uma muda de café, de 
banana, seja lá o que for, está livre de doença.  

Para compartilhar essas informações, o 
Idaf já faz o monitoramento para o greening 
desde 2008, quando a gente faz a coleta de 
partes de vegetais e manda para um laboratório 
credenciado pelo Ministério da Agricultura. Esse 
laboratório fica em Porto Alegre, para fazer as 
análises. 

Só no ano de 2018, nós fizemos oitenta e 
duas mil ações de fiscalização de trânsito 
vegetal, conferindo documentação, conferindo 
os certificados fitossanitário de origem.  

Nós temos aqui no estado quatro 
barreiras fixas fitossanitárias nas divisas com o 
estado da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
Nós temos também fiscalizações volantes que 
são equipes que ficam circulando nas estradas e 
fazendo as fiscalizações nos caminhões, além da 
presença do Idaf nos setenta e oito municípios 
do nosso estado onde são feitas as fiscalizações 
nas lavouras, nos viveiros. E agora com essa 
última notícia da declaração de emergência 
fitossanitária - que o Ministério vai avaliar se 
declara ou não - nós estamos propondo algumas 
outras medidas, e uma dessas medidas inclui o 
projeto do nosso colega Ringo, para aumentar 
ainda mais a eficácia dessa fiscalização.  

Então, é isso que eu queria compartilhar 
com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a 
mais a respeito das doenças, enfim, do trabalho 
do Idaf, estamos à disposição.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Eu queria registrar aqui, meu querido 
amigo Daniel Abreu, a presença do Luciano 
Machado, que acaba de chegar, deputado 
estadual também aqui desta Casa de Leis. E 
obrigado pela sua presença.  

Luciano, venha compor aqui a Mesa. 
 
 (Toma assento à Mesa a referida 

autoridade)  
Olha, antes de a gente passar para as 

perguntas, eu queria convidar também para 
fazer uma palestra - de repente o pessoal vai 
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fazer perguntas daqui a pouco, tá bom? - a 
Marianna Abdalla Prata Guimarães, que é do 
Incaper lá de Jerônimo Monteiro, cidade onde 
eu estive no mês passado. E registro, mais uma 
vez, que fui muito bem recebido. Que cidade 
acolhedora! Que maravilha ter ido a Jerônimo 
Monteiro. Eu tomei um café maravilhoso na 
casa da Luiza Leparizzi. Obrigado, Luiza.  

Pode ser Marianna?  
 

O SR. DANIEL ABREU - Claro. Marianna, 
por favor.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Mais alguém tem alguma pergunta? Se 
tiver, segura. Terminou sua palestra, a sua 
parte? Tá tranquilo?  

 
O SR. DANIEL ABREU - Claro. Estou à 

disposição.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Então, agora é a vez da Marianna. Se 
alguém tiver alguma pergunta, depois é só fazer 
para o Daniel Abreu.  

11h23min.    
 
A SR.ª MARIANNA ABDALLA PRATA 

GUIMARÃES - Bom dia a todos!  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Bom dia!  
 
A SR.ª MARIANNA ABDALLA PRATA 

GUIMARÃES - Muito obrigada pela 
oportunidade de participar. Gostaria de 
agradecer em nome do deputado Torino e 
cumprimentar todos da Mesa.  

Na verdade, eu não vou fazer uma 
palestra, eu vou terminar de complementar, de 
forma bem geral, a questão do projeto Alerte 
Greening e das ações que nós estamos fazendo 
para o estado.  

A citricultura é uma das frutas mais 
importantes do estado Espírito Santo. Eu 
coordenei desde 2013 o polo de laranja, que é 
na Região Sul Caparaó, e de 2003 para cá a 
gente desenvolveu algumas ações, dentre elas a 
renovação dos pomares daquela região e nós 
passamos praticamente de duzentos, duzentos 
e cinquenta hectares para seiscentos hectares 
neste ano. Jerônimo Monteiro saiu de sessenta, 

hoje nós estamos com quase duzentos hectares 
de laranja em setenta e três propriedades 
rurais. 

 O que isso significa? Que além de ser 
uma atividade muito importante para o estado, 
ela está concentrada em pequenas 
propriedades, como o Ringo bem falou, 
propriedades com cinquenta pés de laranja a 
dez mil pés de laranja.  

Se a gente constatar a doença no estado 
do Espírito Santo, o impacto econômico é 
grande e o social é maior ainda, porque a gente 
tem famílias que dependem da renda da 
citricultura para sobreviver.  

Então, esse cenário de possibilidade de 
entrada do greening no estado é alarmante 
mesmo; por se tratar de uma doença que não 
tem controle, e a forma é a erradicação, isso 
onera demais e tira a possibilidade de 
desenvolver a citricultura nessas pequenas 
propriedades. Então, é um caso muito 
importante e eu parabenizo a Comissão de 
Agricultura por tratar desse assunto aqui.  

Inclusive já até aproveito para fazer o 
convite, no dia 28 de novembro a gente vai ter 
um Encontro Estadual de Citricultores e o tema 
é o Greening. Então lá nós vamos ter um 
palestrante, que é até o Sebastião que vai falar 
sobre o Cenário da Citricultura no Espírito Santo 
e aí  nós temos o Ringo, o Hélcio Costa e o 
Renan, que vão falar da parte técnica da 
doença. Nós vamos abrir a fala para os 
produtores e vamos montar uma mesa com as 
autoridades para a gente debater o assunto. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Onde vai ser?  

 

A SR.ª MARIANNA  ABDALLA PRATA 
GUIMARÃES - Em Rive, na escola federal. No 
instituto federal dia 28 a partir das 8h30min da 
manhã. Estão todos convidados. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Obrigado.  
 
A SR.ª MARIANNA  ABDALLA PRATA 

GUIMARÃES - Então, a gente tem inúmeras 
ações para serem desenvolvidas e que já estão 
sendo desenvolvidas no estado e uma dessas 
estratégias é o Projeto Alerte Greening - ela é 
uma das - a gente tem a defesa, barreira 
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sanitária, e tem o Alerte Greening, que ele vem 
contribuir para antecipar o evento da doença na 
planta, de forma que a gente monitora o inseto 
vetor. 

 Então, como o Ringo já falou, a doença 
ela não é transmitida por meio de ferramentas, 
por meio de pessoas, ao contrário de outras 
doenças que atacam os citros, mas ela é 
transmitida por um inseto pequeno de cerca de 
três milímetros, que se a gente não procurar a 
gente não encontra, principalmente porque a 
população do inseto ainda é pequena. Nos 
lugares que a gente está observando com a 
armadilha não tem funcionado, então, a gente 
está com esse sugador justamente para buscar o 
inseto para antecipar a possível infecção dele 
pela bactéria. Então, a proposta é essa. 

 E aí essa ideia surgiu, então, do Ringo, 
do Idaf, Instituto de Defesa, e em parceria com 
o Incaper e a Ufes  a gente desenvolveu o 
projeto que foi vencedor do Inoves, categoria 
Ideia, no ano passado. E aí esse prêmio 
proporcionou um recurso para que a gente 

pudesse desenvolver essa ideia. Então, nós 
estamos equipando o laboratório da Ufes, em 
Alegre, para realizar essas análises em tempo 
real do psilídeo, para poder dar essa 
informação o mais rápido possível, para que 
depois disso a gente possa tomar as devidas  
atitudes com relação à presença ou não da 
bactéria no psilídeo. 

Além disso, a gente também tem a 
intenção de acompanhar a flutuação 
populacional. Porque como diz, né, a murta é 
o principal hospedeiro. Só que não é o caso, 
eu acho, de a gente tirar a murta nesse 
momento, porque ela serve como estratégia 
também de monitoramento da população do 
psilídeo.  Então, nesse momento, por ela ser o 
hospedeiro principal, ela serve justamente 
como um local para a gente buscar o psilídeo, 
principalmente se ela estiver próxima aos 
pomares. Ao contrário de São Paulo, que a 
população do psilídeo é muito alta, e aí existe 
lei para erradicar os plantios de murta, aqui 
no estado ela serve como uma referência para 
a gente monitorar, já que ela é preferencial.  

E aí então a gente envolve esse trabalho 
de pesquisa e extensão rural, porque a gente 
tem aí esse levantamento junto no laboratório 

da Ufes e o trabalho de extensão que a gente 
faz com os técnicos e produtores, além de 
viveiristas, para poder acompanhar essa 
população do psilídeo e monitorar via 
laboratórios se eles estão infectados ou não. 
Isso antecede a proposta de monitoramento da 
doença na planta, que é uma inovação, acredito 
eu, até no país, e serve não somente para essa 
doença em outros estados como também para 
outras doenças transmitidas por insetos vetores. 

Só que, uma coisa que a gente tem 
debatido: o problema não está apenas nos 
produtores de citros, como foi bem falado. Não 
é apenas por eles que a doença pode entrar no 
estado. A gente precisa trabalhar, orientar a 
população de maneira geral. Por quê? Porque a 
população compra mudas, como já foi dito, de 
fundo de quintal, mudas de ornamentais e isso 
já aconteceu com a mosca negra  que entrou 
através  de ornamentais. 

Então, a gente precisa trabalhar a 
população, precisa conscientizar que a 
citricultura é uma atividade importante para o 
estado e que é dever de todo mundo esse 
cuidado com a atividade. Esse cuidado vem 
justamente da muda que vai ser adquirida. 
Então, a gente sabe que as pessoas compram 
uma muda, duas mudas, de moto, de caminhão; 
não é fechando a porta, porque é impossível 
fechar a porta do estado para a entrada de 
mudas. É conscientizando quem compra a 
muda. 

A gente faz a nossa parte técnica em 
Idaf, Incaper, mas a população como um todo 
precisa fazer a parte dela também. Então, acho 
que em nível de estado nós, até como 
sociedade, fazer esse papel de orientar a 
população do estado para não adquirir essas 
mudas. E como eu falei, por conta de a 
população estar em um nível muito abaixo, a 
gente vai ter realmente que fazer a busca ativa 
desses insetos para monitorar no laboratório. 
Não adianta a gente colocar, neste momento, 
armadilhas. Aí os produtores vão ter que vestir a 
camisa mesmo da proposta e ir para campo, 
inclusive a população em geral, quem tem 
murta, a gente fazer essa orientação para a 
população. 
 Nós já fizemos os treinamentos na Região 
Norte, Região Serrana e Região Sul. Encerraram 
dia 30 de setembro os treinamentos na Região 
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Norte, São Mateus e Linhares. Então, nós 
estamos capacitando os técnicos e os 
produtores para fazerem essa coleta de psilídeo 
e encaminhar para os escritórios do Incaper 
local, que, por sua vez, vão encaminhar para 
Alegre, para ir para o laboratório da Ufes, e 
monitorando essa população. 

Então, de maneira geral, a gente está 
tentando cercar a entrada da doença no estado, 
pelo menos para monitorar onde ela vai 
acontecer e quando ela vai acontecer, para a 
gente tentar retardar quanto antes e ter 
condições de tomar alguma medida rápida. 

Basicamente, em resumo, os colegas já 
explanaram bastante, é uma forma só de 
complementar de maneira geral e reforçar que a 
gente precisa trabalhar a população. Aí, a gente 
pede até o apoio da comissão para fazer esse 
trabalho com a população. 
 Muito obrigada! Bom dia! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado a você, Marianna Abdalla Prata 
Guimarães, agente de Extensão e 
Desenvolvimento Rural de Jerônimo Monteiro, 
do Incaper. 

Agora, eu queria passar a palavra para 
os nossos queridos deputados aqui da 
Assembleia Legislativa também. Queria passar 
a palavra, primeiramente, para o nosso vice-
presidente da Comissão de Agricultura, Marcos 
Garcia. É com você! É com V. Ex.ª! 

Bom dia! Agora, 11h32min. Estamos ao 
vivo. 
 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Gente, 
bom dia a todos. Cumprimento nosso 
presidente em exercício aqui, Torino Marques. 
Tenho costume de falar que ele é o deputado 
alto-astral aqui da Assembleia Legislativa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Obrigado! 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - O cara 

está sempre animado, sempre rindo, brincalhão, 
amigo. Então, quero parabenizar este deputado.  

Também cumprimento aqui este grande 
deputado, um dos deputados mais atuantes 
aqui nesta Casa de Leis, ao qual tenho muito 
respeito, José Esmeraldo. Esse é uma figura 

muito importante aqui nesta Casa. Que Deus 
abençoe sua vida, meu irmão! Que você possa 
continuar muitos e muitos anos na política! 

Quero cumprimentar meu amigo, 
deputado estadual Luciano Machado. É 
companheiro, faz parte comigo do PV, somos 
dois deputados aqui, exerce um grande 
trabalho aqui como 1.º secretário da Mesa. 
Parabéns, meu irmão. Deus te abençoe!  

Também cumprimento aqui o senhor 
Raphael Conde, que está presente, do Mapa; 
nosso amigo, companheiro, Fabrício Fardin, 
diretor-técnico do Idaf; a Marianna Abdalla, 
que está compondo a Mesa com a gente.  

Quero também cumprimentar um 
grande amigo que se faz presente aqui neste 
momento, o Erli, da Frucafé. O Erli é uma 
referência. A Frucafé é uma referência em 
viveiro no estado do Espírito Santo, muito 
respeito, muito bem conceituado no nosso 
estado do Espírito Santo. Obrigado pela 
presença, meu irmão!  

Cumprimento também o Davi, que se faz 
presente.  

Cumprimento o meu amigo, vereador de 
Linhares Tobias Cometti. Obrigado pela visita, 
Tobias. Daqui a pouco, a gente vai bater um 
bom papo lá no gabinete.  

Cumprimento todos os presentes, 
senhores e senhoras. 

Eu tenho uma notícia muito boa e outra 
triste para passar. Hoje é 5 de novembro, Dia do 
Técnico Agrícola, gente! Hoje é o Dia do Técnico 
Agrícola. O técnico agrícola é o anjo dos 
produtores rurais, principalmente da agricultura 
familiar, uma figura importantíssima para os 
pequenos e médios produtores. Então, fica aqui 
a minha homenagem a esse grande profissional 
que é o técnico agrícola.  

Mas a notícia triste é que hoje, também, 
faz quatro anos do desastre de Marianna, que 
causou uma tragédia muito grande no nosso 
estado. Não só no nosso estado, mas também 
no estado de Minas Gerais. Infelizmente, a 
impunidade é muito grande porque esses 
cidadãos que causaram essa tragédia toda estão 
soltos. Além de soltos, eles estão dificultando as 
investigações. Causaram uma tragédia no nosso 
estado, principalmente, no Norte do estado. 

Hoje, eu estava assistindo a um 
programa, agora, de manhã cedo, com algumas 
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informações passadas de que as áreas de APPs 
não têm nem cinquenta por cento das áreas 
ainda recuperadas, e as que estão sendo 
recuperada, infelizmente - eu moro no interior 
do estado, no município de Linhares -, é um 
trabalho mal feito. Muitos produtores rurais 
perderam, praticamente, toda a sua produção, 
principalmente, vou falar aqui da região 
ribeirinha, beira-rio, os maiores impactados 
foram os produtores de cacau.  

Infelizmente, por essas pessoas estarem 
soltas, elas estão atrapalhando esse processo de 
indenização, enrolando o produtor rural. A cada 
dia que passa, se marca uma data, quando 
chega a data, eles arrumam um argumento e o 
produtor rural já não tem mais saída. Não só os 
produtores rurais, também os pescadores, os 
camaroeiros. Muitas pessoas hoje não têm o 
que fazer, perderam a profissão.  

Agora, eu faço parte da comissão da CPI 
da Sonegação e tivemos algumas audiências 
aqui, algumas sessões aqui e, cada vez que se 
fala, se prorroga o prazo para pagar. Era agosto, 
foi para setembro, foi para outubro, agora foi 
novembro, agora a última cartada é dezembro. 
Será? 

Gente, a notícia triste é essa. É uma 
tristeza, mas não viemos aqui para falar só 
disso. Hoje, viemos aqui para falar dessa doença 
terrível que vem acabando com os nossos 
pomares. Então, eu quero aqui parabenizar o 
engenheiro agrônomo do Idaf, o senhor Ringo 
Batista de Souza, pelas informações 
importantíssimas que o senhor trouxe aqui para 
a população do estado do Espírito Santo.  

Também aqui parabenizo a engenheira 
agrônoma do Incaper, a Marianna Abdalla 
Guimarães, por essas informações importantes 
dessa doença terrível que vem assolando aqui 
os nossos pomares de laranja.  

Fica aqui o meu muito-obrigado a todos.  
Esta comissão acontece toda terça-feira, 

no horário das dez da manhã e, geralmente, 
essas sessões são ao vivo. Obrigado, gente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Bom, agora, com a palavra o deputado 
José Esmeraldo. Vai falar, Zé! Fique à vontade. 

São 11h39min. Muito obrigado pela 
audiência, você que nos assiste aqui na TV 
Assembleia.  

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Queria dar um bom-dia a todos. Fazer 
uma saudação ao nosso querido deputado 
estadual Torino, responsável por esta brilhante 
palestra. Quero saudar aqui o meu amigo, 
futuro prefeito de Linhares, Marcos Garcia, e o 
nosso amigo brilhante deputado Luciano. Eu o 
chamo de Luciano do Caparaó. Eu prefiro 
Caparaó do que o seu sobrenome. Pega mais, 
para você é melhor, até mesmo politicamente.  

Eu quero saudar e gostei muito da fala, 
porque ela fala aberto, não fala para dentro, fala 
aberto, a Marianna aqui. Saudar também o 
Ringo, saudar o Fardin, o Raphael,  e fazer uma 
saudação a todos vocês que aqui estão. 

Hoje nós estamos falando aqui de 
laranja. Eu, quando nasci, próximo a minha casa 
tinha um laranjal e aquele laranjal é uma coisa 
que eu não esqueço nunca. É uma coisa boa, é 
uma coisa maravilhosa. E eu estou lembrado, 
também, que as laranjeiras, depois de um 
determinado do tempo, elas adquiriam uma 
doença, doença antiga chamada gomose. Não 
sei se o professor, que está de cabeça baixa ali... 
Gomose!  

Laranja é uma coisa maravilhosa, é uma 
coisa excelente, fora de série. Adoro laranja. 
Agora mesmo, Torino, eu fui a Muqui, e tomei a 
liberdade de ir no lugar que tem a laranja mais 
gostosa, laranja doce, maravilhosa, que é 
Jerônimo Monteiro. Compre a laranja de 
Jerônimo Monteiro! Excelente! Eu tenho um 
amigo meu lá de Muniz Freire que ele vem aqui 
de dez em dez dias e eu sempre peço a ele. 
Traga para mim os pacotinhos que vem dentro 

de um cesto, aquele cesto, são vinte ou trinta 
laranjas - dez reais. Maravilhosa. 

Então, hoje eu estou vendo aqui os 
técnicos que na maioria são filhos de 
agricultor, que estudam numa faculdade tão 
importante como Alegre e que muitas vezes é 
esquecida pelas autoridades. Eu quero aqui, 
também, Torino, dizer que a vinda dessa 
equipe, em que nós temos aqui, não só 
agrônomos, mas técnicos, várias outras 
qualificações, é muito importante para nós 
porque da tribuna desta Assembleia a gente 
passa informação para muita gente que nos 
assiste. Muita gente nos assiste.  

Eu estou bem lembrado, não faz muito 
tempo, talvez uns dez, quinze dias, teve outra 
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palestra aqui, na tribuna desta Casa de Leis, com 
o pessoal de Alegre e, naquela oportunidade, 
ele disse, era com relação às flores. É isso? Ele 
tinha dito lá, Luciano, o técnico que fez a fala 
aqui, que eu agora não me recordo o nome, que 
lá tem duzentos técnicos preparados, pessoas 
preparadas, capacitadas e que podem fazer um 
maravilhoso serviço aqui dentro do Estado do 
Espírito Santo. Chama-se produtividade.  

A maioria dos agricultores, muitas vezes 
por falta de o Governo incentivar, eles não têm 
a orientação correta. Agora mesmo eu ouvi a 
fala aqui do professor, e aqui foi dito. E eu não 
sabia, fui saber agora. Murta. E mulher gosta de 
murta. Lá em casa tem uns quatro pés de murta. 
Eu vou ficar só com dois, porque eu tenho 
laranja. Eu tenho muita coisa de laranja. Eu sou 
apaixonado por laranja. Só tem que minhas 
mudas eu compro lá em Linhares. Vou a 
Linhares comprar minhas mudas. Caqui, tudo. E 
dá com pouco tempo. 
 Inclusive, Torino, V. Ex.ª, que gosta de manga, 
não sei se é na sua casa dá para plantar. E moro 
em quintal, não moro em apartamento. Tenho 
horror em morar em apartamento, porque não 
gosto de síndico, não sou chegado a síndico. 
Dizer para você: em casa. Graças ao bom Deus, 
moro bem, fiz por onde. E lá planto pitanga, 
planto tudo. Aliás, as pitangueiras este ano 
deram pra caramba. Impressionante como deu 
pitanga. Isso é época. 
 Tenho, também, a manga. Tenho a Palmer. As 
melhores mangas para mim são a Palmer e a 
Manguita. Palmer e Manguita. Tem a Haden, 
tem outras aí, vários tipos aí. 
 Então, não podia nem vir aqui, mas jamais 
deixaria de vir em função da qualidade dos 
técnicos de Alegre, dessa rapaziada, dessa 
moçada, homens e mulheres que trazem um 
ensinamento, que trazem um ensinamento para 
nós. Na verdade, não sabemos nada, todo dia a 
gente está aprendendo. Esse negócio de dizer 
que sabe tudo é conversa-fiada. Todo dia a 
gente aprende um pouco. Nossa cabeça é um 
computador.  
 Hoje também aprendi um pouquinho mais. Que 
bom. Que bom! E essa informação que foi dada 
aqui, dessas doenças que vêm através de quê? 
Através de mudas clandestinas. Muitas vezes, 
você vê um caminhão cheio de muda, que não 
tem, Torino, procedência. Aí que mora o perigo. 

Não tem procedência! E talvez, por ser mais 
barato, ser mais cômodo, o indivíduo vai lá e 
compra. Só que ele está comprando gato por 
lebre. Vai ter consequência no futuro. 
 Não vou discutir tecnicamente, porque vocês 
são bastante capacitados. Estou aqui fazendo 
apenas uma fala objetiva e de orientação para 
os milhares de pessoas que nos assistem. E a 
presença de vocês, dessa faculdade de 
Agronomia de Alegre... Meu irmão, inclusive, 
formou-se em Alegre, trabalha no interior e 
aprendeu muito. Lá se aprende muito. Meu 
respeito a todos vocês. Meu respeito a todos 
vocês!  
 Vou finalizar minha fala, agradecendo ao Torino 
por ter tido a habilidade, a sensibilidade e a 
responsabilidade de abrir esse espaço, dentro 
da Assembleia Legislativa, tão importante para 
os agricultores, que são esquecidos pelas 
autoridades; cafeicultor, plantador de laranja, 
enfim. Nós que somos da Comissão de 
Agricultura estaremos sempre aqui para atendê-
los com respeito, com alegria e com satisfação.  
 E, quero aqui também, para finalizar minha fala, 
dizer: aqui nós temos o Torino, aqui nós temos 
nosso amigo Marcos Garcia e temos aqui 
também o Luciano do Caparaó. Dizer para vocês 
que vamos fazer sempre isso, vamos trazer... A 
Agricultura é isto aqui. Isto que é Agricultura. O 
resto é conversa-fiada. O resto é conversa-fiada! 
Vamos trazer sempre esses técnicos brilhantes 
aqui, porque a gente aprende. Da tribuna da 
Assembleia falam a milhares de pessoas, que 
assistem à fala deles! E tenho certeza de que 
muita gente - não é pouca gente - vai colocar 
em prática o conhecimento,  a competência que 
vocês têm, em função de ter estudado numa 
faculdade tão importante, como a Faculdade de 
Alegre.  

Isso era o que tinha a dizer. (Palmas) 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Obrigado, José Esmeraldo, pela sua 
participação.  

Nove minutos para o meio-dia.  
Quero, mais uma vez, parabenizar os 

técnicos-agrícolas. Hoje é o Dia do Técnico-
Agrícola, como bem lembrou, aqui, o Marcos 
Garcia, vice-presidente da Comissão de 
Agricultura da Casa, da Assembleia Legislativa.  

Luciano Machado, com a palavra. 
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Muito bom dia! 
Luciano Caparaó! 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 
Gostei: Luciano Caparaó. Ainda mais eu, que sou 
do Partido Verde! E Machado não combina 
muito com verde, não. Apesar de que, agora o 
machado perdeu a força; é a motosserra que faz 
o mal.  

Presidente Torino, em exercício, 
parabéns por estar coordenando e comandando 
esta reunião tão importante. 

Cumprimentar o Marcos Garcia, meu 
amigo, companheiro de partido, líder do PV, 
prefeito de Linhares, assim é conhecido aqui; o 
José Esmeraldo, engenheiro, uma experiência 
incrível e um conteúdo muito grande, é sempre 
um professor; e o Raphael, do Ministério da 
Agricultura.  

Parabéns, Torino, por, num evento, hoje, 
tão importante, trazer um representante do 
Ministério da Agricultura. 

Obrigado. Bem-vindo! Obrigado pela 
presença Fabrício, diretor do Idaf.  

Cheguei e aqui estava o meu amigo 
Daniel Pombo, meu amigo desde quando eu não 
tinha nem um cabelo branco, ainda. E ele estava 
passando uma mensagem. Depois, a Marianna 
Abdalla Prata Guimarães que, além de ser do 
Incaper de Jerônimo Monteiro, tem um 
sentimento de pertencimento à região e que 
tem feito a diferença.  

A todos vocês, técnicos e engenheiros, 
lideranças ligadas a essa área; o Ringo, do Idaf, 
que já falou aqui e que está chegando 
novamente...  

Sei que todas as falas, aqui, foram 
oriundas de pesquisas. E só vamos vencer esses 
desafios com bastante pesquisa.  

Quero ser bem breve. Não sou da 
Comissão de Agricultura, mas gostaria muito de 
ser. Aqui tem as eleições para as comissões e, 
na época, acabei não conseguindo me encaixar. 
Eu, que sou filho de lavrador, de produtor rural, 
fiquei com um pouquinho de inveja. Mas tenho 
bons amigos na comissão, que me recebem tão 
bem...  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Mas é um prazer tê-lo aqui, viu, Luciano? 

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Muito 
obrigado.  

Então, quando posso, participo.  
Estive em outro evento, com o prefeito 

de Muniz Freire, há pouco, então atrasei. Mas 
quero dizer que é muito importante.  

Esta doença, greening, tem sido um 
grande entrave ao longo de um bom tempo, né? 
Já tem o quê? Uns quatro, cinco anos, que 
estamos ouvindo falar sobre essa doença? E vi, 
aqui no Google, o que quer dizer greening: 
esverdeamento. É uma doença que a planta não 
madura. Antes de madurar, começa a dar 
anemia nela que acaba comprometendo a sua 
qualidade e o seu comércio. É mais ou menos 
isso. Não sou técnico, mas, realmente, é 
preocupante. Porque Jerônimo Monteiro, ou 
seja, o Sul do Espírito Santo, a porta do Caparaó, 
que é Jerônimo Monteiro, que tem Meditec, 
que tem escolas importantes... É um município 
que depende muito da produção de laranja, da 
comercialização de laranja. Poucas pessoas do 
Espírito Santo e de Minas não conhecem 
Jerônimo Monteiro pela fama da laranja. Então, 
é um tema muito importante de ser abordado.  

Há quinze dias teve aqui, também na 

Comissão de Agricultura, o debate... O José 
Esmeraldo, nosso deputado, já colocou, sobre 
a questão do polo de floricultura, que tem se 
pensado na região do Caparaó. E, também, do 
polo de fruticultura, que tem sido um debate 
junto à Ufes, campus Alegre. Então, esses 
temas, através de pesquisas da ciência e da 
tecnologia, podem fortalecer a nossa região.  

Então, este debate é importante para 
que possamos nos antecipar aos problemas, à 
busca de melhoria genética, de melhores 
variedades de viveiros certificados; de as 
pessoas não quererem continuar no 
amadorismo, porque este é o grande problema, 
o maior problema. Então, que todo produtor se 
sinta, realmente, um empreendedor.  

Contem comigo. 
Parabéns por esse debate importante e 

um abraço a todos.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Obrigado, Luciano Machado, pela sua 
participação. Aqui você não faz parte, você é 
parte da Comissão de Agricultura.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Você vem do Caparaó, região que hoje 
está sofrendo com essa doença.  

Queria convidar aqui, agora, para uma 
palavra, se puder, o Marcelão. Estive lá em 
Jerônimo Monteiro e ele foi uma das principais 
pessoas que abriram o caminho para falar sobre 
esse assunto: Tem uma doença, Torino, que está 
chegando por aí, o greening. Já está aí desde...  
Pelo que ouvi o Ringo falar, em 1919 aconteceu 
a primeira vez, foi isso? E chegou aqui em 2004. 
Está vindo de vagar, mas está chegando. 

Marcelão, muito bom dia. 

 
O SR. MARCELO SIMONATO - Bom dia a 

todos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) -  Bom dia, querido. 

 
O SR. MARCELO SIMONATO - É uma 

satisfação estar aqui. 
Cumprimentar a Mesa e os demais.  
Sou pequeno produtor rural de Jerônimo 

Monteiro. Já tive experiência com citricultura, 
mas não foi bom cuidador, mas faço um bom 
sorvete de laranja, e é uma alegria! 

Estivemos nesta Casa de Leis algum 
tempo atrás, provavelmente há uns cinco anos, 
quando me deparei e comecei a me apaixonar 
por citricultura, através de um pesquisador do 
Incaper chamado Flávio de Lima Alves, que se 
faz presente aqui e que tem um trabalho 
maravilhoso. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Um 
aparte. Poxa, agora que vi o Flávio aqui, está 
escondido atrás de um boné. O Flávio realmente 
é autoridade máxima. Nós, guaçuienses, 
devemos muito a ele; o Espírito Santo deve. 

Um abraço. 
(Pausa) 
É verdade! Isso! E levou lichia também 

para a nossa região. Tem produtores que 
estavam vendendo almoço para comprar a janta 
e hoje estão em boas condições porque 
investiram no plantio de lichia, lá. 

Obrigado, Flávio. 
 

O SR. MARCELO SIMONATO - Aí, 
obviamente, fui morar em Jerônimo Monteiro. E 

o Flávio, como pesquisador do Incaper, falou: 
Rapaz, você vai morar em Jerônimo Monteiro? E 
eu fui. Cheguei lá, apresentei-me à laranja ou a 
laranja foi-me apresentada. E, através dele, 
passei a gostar de laranja, passei a me inserir na 
sociedade de Jerônimo Monteiro, e Jerônimo 
Monteiro respira laranja.  

Laranja é alternativa a esse café que não 
está dando tanto resultado para alguns 
produtores. Não tem tanta tecnologia e tal. E, aí, 
deparamo-nos, alguns anos atrás, com o 
greening; o greening estava chegando. O nosso 
querido falou: Ele vai entrar, com certeza vai 
entrar; se já não entrou. Porque temos fronteira 
com Minas. E estivemos lá, em Astolfo Dutra; fui 
com o Flávio e a Dona Euzébia. Produzem muita 
variedade de citros e ornamentais, e vendem 
para o Brasil todo. 

Existem alguns dos nossos produtores, 
ou mal informados, ou por causa de dois reais, 
que vão lá, compram a muda, vêm e plantam-
na. Então se tivermos, através do Estado, essa 
legislação de mais pressão sobre isso daí e mais 
informação para a sociedade, creio que vamos 
retardar e vai dar tempo de nos preparamos 
para isso. 

Na ocasião em que aqui estive, trouxe na 
mão uma - e vou ler só esta nota para ser breve 
- recomendação da Embrapa, em 2009. Não vou 
ler todo, só vou ler um trechinho, que diz: 
Prover meio suficiente para uma efetiva 
fiscalização, interceptação e destruição do 
material apreendido. 

Mas vou voltar um pouquinho atrás: 
Consolidar medidas na legislação fitossanitária 
por meio de decretos e leis com proibição de 
entrada de qualquer material vegetal oriundo de 
áreas infectadas. Isso aqui foi a Embrapa, em 
2009.  

Tivemos um debate, aqui, um pouco 
acalorado porque, logo em seguida a essa coisa, 
chegou o nosso Governo querendo trazer um 
polo de citricultura para o Sul do estado e fez 
um pregão e adquiriu mudas oriundas de São 
Paulo. Isso aí trouxe um debate do greening. E 
hoje estou um pouco satisfeito. O que não foi 
feito, não foi feito, mas vamos ver o que vamos 
fazer - produtor rural com o Estado -, para 
proteger nossa citricultura. 

O Espírito Santo importa setenta por 
cento da laranja que consome. Setenta por 
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cento vêm de Minas, vêm do Sergipe e vêm de 
São Paulo. Então não podemos... Temos que 
brigar por essa citricultura. 

Muito obrigado e uma boa tarde a todas. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Marcelo; Marcelão Simonato, obrigado 
pela sua participação aqui. 
 Tem mais uma pessoa para falar? (Pausa)  
 Derli da Frucafé.  

Erli? Dê, Erli, o seu depoimento. Gostou?  
 Erli o nome. Dê, Erli, seu depoimento.   
 

O SR. ERLI RÖPKE - Saúdo a Casa em 
nome do presidente e o nosso deputado Marcos 
Garcia. 

Sou produtor de mudas desde quinze 
anos de idade, então tem muito tempo, não é? 
Fazia muda para ter dinheiro e não precisar 
pedir dinheiro ao pai. Lá em Baixo Guandu. 
Depois, fui trabalhar na Igreja Luterana, mais 
oito vezes, comunitários, depois, ajudei a 
implantar mais dez, com tecnologia da Emcapa, 
de café conilon. E, por causa da doença em São 
Paulo, em 94, eu montei a Frucafé, a pedido de 
produtores. 

Quais eram as doenças de 94? Minadora, 
cancro cítrico e CVC nos citros em São Paulo. 
Então comecei a fazer muda de citros em Serra 
Pelada, Afonso Cláudio. Hoje, estamos em 
Linhares, citros é a nossa segunda opção de 
mudas, em primeiro lugar é a goiaba. E 
vendemos para o Brasil todo. Eu tenho viajado 
por aí e tenho visto muita coisa errada nesse 
segmento de mudas. 

Fui presidente da Asplames - Associação 
dos Produtores de Mudas, por seis anos, depois 
um maluco assumiu meu lugar e acabou 
desativando. Descobri, esses dias, que ainda sou 
o responsável pela associação na Receita 
central. Nós vamos reativar.  

Vamos reativar também a Comissão de 
Sementes e Mudas. Não reativar, ela existe, nós 
vamos dar uma reavivada nela. Já falei com o 
Raphael, com o doutor Aureliano. O Estado 
precisa tratar esse assunto com muita 
seriedade, porque é um assunto grave.  

Vocês têm noção de quantos produtores 
de tangerina nós temos na região de 
montanhas? Nós estamos falando muito de 
Jerônimo Monteiro, da laranja, da nossa terra, 
da Marianna, essa técnica especial de lá, e do 

nosso amigo Ringo, mas, quantos produtores de 
tangerina nós temos? 

O HLB, ou greening, é a primeira doença 
que pega tudo, todos os citros. Algumas 
pegavam só tangerina ou só laranja ou só o taiti. 
Agora não, agora pega tudo.  

Quantos produtores de laranja tem no 
Norte? Quantos produtores novos de limão 
estão implantando roças de limão? Eu sei. Eu 
falo para vocês onde está cada um: Pinheiros, 
São Mateus. Estamos com mais de quinhentos 
hectares de limão já ali no finalzinho do Espírito 

Santo e Sul da Bahia. E o limão vai migrar de 
São Paulo para o estado do Espírito Santo, Sul 
e Oeste da Bahia, porque nós temos clima 
para produzir limão nesse período que o limão 
chega a quatro reais o quilo na roça do 
produtor. Então é importante.  

Eu quero parabenizar o Ringo; o doutor 
Hélcio do Incaper; o Salazar, que começaram 
essa discussão lá atrás. O Hélcio fica ali de 
cabeça baixa, mas sei que ele está metido 
nessas coisas de praga. É um dos melhores 
entomologistas que nós temos no estado. E o 
Renan, que pegou o primeiro psilídeo, porque 
quando você chega na roça, pode ser que essa 
praga já esteja lá. Quando você identificar no 
pé de laranja já tenha três anos que essa 
praga esteja lá. Então você não sabe mais se 
veio na muda ou se chegou via inseto.  

Então, quando esses caras apresentam 
essa ideia inédita - nem em São Paulo teve essa 
ideia, nós temos que bater palmas para esses 
caras - de pegar primeiro o inseto e ver: você 
tem a doença? Examinar o bichinho.  

É como pegar o Aedes aegypti e dizer: 
Você tem dengue ou não? Então? Se você pega 
o inseto e sabe onde tem a dengue, resumindo 
o que eles já falaram.  

Então, falando com um linguajar, um 
português mais claro, não muito técnico, esses 
caras são muito técnicos. Então, vou saber que 
no município tal já está lá...  

Acabou meu tempo? 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Não. Pode ficar à vontade. Tem alguém 
apertando, mas não é para apertar.  

 

O SR. ERLI RÖPKE - Já está lá a praga. O 
inseto está em todo lugar. Agora, a praga não 
está ainda aqui.  
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Agora, vamos falar do maior problema 
dessa praga no estado do Espírito Santo. Chama 
floriculturas. Compram mudas todas as semanas 
de Dona Euzébia ou Teófilo Otoni, Minas Gerais. 
Mesmo que nenhuma dessas floriculturas 
compre - as floriculturas também são nossos 
clientes, a gente já tem produtor de floricultura 
- mudas de citros, eles podem estar comprando 
murta. Ou nenhum das duas, mas, na hora que 
o cara abre o baú, a revoada pode ser enorme 
de psilídeo. Porque ele entregou a muda de 
citros talvez lá no outro município e foi para 
Linhares, Montanha. Eles entregam muda em 
Rondônia, no Pará, no Distrito Federal, no Rio 
Grande do Sul, no Paraná, todo lugar tem muda. 
Eu conheço a muda deles. 

Sábado passado eu vim em Barbacena, 
eu me disfarcei com boné, quase tampei a placa 
do meu carro e entrei em duas dessas 
distribuidoras de mudas que acabaram de 
ganhar dois pregões aqui no estado, em 
Presidente Kennedy e Cariacica. Pregões das 
prefeituras, que querem diversificar. Graças a 
Deus, Linhares não. Nós vencemos o de 
Linhares, viu, Marcos Garcia? Linhares foi mais 
criteriosa no edital. 

Temos que parar de aceitar nos editais, 
pessoal dos municípios, que empresas que 
vendem de computador a trator, vendam 
mudas. Quem tem que vender mudas é quem 
produz mudas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Viveirista. 

 
O SR. ERLI RÖPKE - Exatamente. O 

viveirista tem oito critérios para ser viveirista. 
Desde o Renasem até o Termo de Conformidade 
e o PTV no final. 
 Então, nós temos que fazer um mutirão para 
ontem, Idaf, Incaper, Mapa, Ifes, Ufes, 
produtores de mudas, produtores rurais. 
Mutirão urgente, não é, dona Marianna? Porque 
nós não podemos deixar essa praga entrar aqui. 
 Eu sugiro que se faça uma normativa urgente, 
Mapa, Governo do Estado, dando inclusive carta 
branca para o Idaf e dinheiro. Porque sem 
dinheiro ninguém compra gasolina, nem anda 
com carro para lugar nenhum e nem paga 
diária. Esses caras têm que ir para a estrada. 
(Palmas) 

Aliás, tem muito escritório por aí sem 
dinheiro. Tem carro novo e não tem gasolina 
para botar dinheiro. Isso falo para todas as 
instituições do Estado. Não estou criticando o 
Estado, estou dizendo, senhores deputados, que 
é preciso tomar atitude para ontem.  

Em São Paulo ela chegou em 2004, 
começaram a tomar atitude em 2010. Esquece. 
O inseto voa quantos quilômetros por dia? Ou 
na vida dele? Até vinte quilômetros. Então, já 
era. Daqui a Fundão, quase. E o cara se 
multiplica. A cada quinze horas, ele pode já ser 
contaminado e já contaminar uma planta. 
Então, é muito importante esse trabalho 
conjunto, urgente, para ontem.  

Eu digo que floricultura tem que ter um 

papel do Idaf: floricultura inspecionada, 
viveiro inspecionado. Porque se não tiver, tem 
que fechar as portas delas.  

Pedir aos prefeitos para evitarem o 
plantio de murta nas cidades. Tem que acabar 
com isso. Eu parei de produzir murta tem seis 
anos, desde que fui participar de uma palestra 
da Fundecitrus em Ribeirão Preto. Onde foram 

dizimadas já mais de quarenta e dois milhões de 
plantas de citros no Brasil. São Paulo. 
Quarenta e dois milhões de plantas já foram 
erradicadas. 

Então, pessoal... 
 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Erli, sua 
licença. 

Formaliza isso. Entrega à comissão que, 
como vice-presidente da Comissão de 
Agricultura, nós vamos tomar providência 
imediatamente. 

 

O SR. ERLI RÖPKE - Ok. 
Podemos fazer, aqui está um fera em leis 

de sementes e mudas, doutor Raphael, que nos 
acompanha muito. (Pausa) 

Já está em andamento. (Pausa) 
Isso aí. 
Você substitui o Esdras, não é? (Pausa) 
Pois é. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Daniel, o ruim de falar daí é porque não 
fica registrado. Entendeu?  

O Daniel está dizendo que já está sendo 
visto isso pelo Idaf. O Idaf já está, com certeza, 
monitorando essa parte aí. 
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O SR. ERLI RÖPKE - Sim. O Ringo 
comentou sobre isso lá em Linhares e São 
Mateus. O Idaf esteve em peso nos eventos de 
treinamento. E São Mateus, lá na Bello Fruit, 
que tem cento e sessenta hectares de citros só 
em São Mateus, eles têm mais cento e oitenta 
em Mucuri.  

Então, pessoal, agradeço por estar aqui e 
estamos juntos nessa briga. Ela não vai ser fácil, 
não. Principalmente quando os caras entram 
pelos pastos, cafezais, meia-noite, com os 
caminhões de porcaria, imundice, que nós não 
devemos aceitar aqui. 

E a muda de laranja deles é mais cara 
que a nossa produzida aqui.  

Só lembrando que o estado do Espírito 
Santo já produz mais de meio milhão de mudas 
protegidas, a nossa, já desde 2011. Então, o 
estado do Espírito Santo é autossuficiente em 
produção de mudas de citros. Não é, doutor 
Flávio? Não precisa trazer nada de fora. Ok? 

Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Sócio-proprietário Frucafé, Erli Röpke. 
Um baita de um viveirista. Valeu, Erli. 

Agora, quem tem a palavra é Hélcio 
Costa. Não vai falar, não? Vai falar um 
pouquinho. Pode ir lá. Hélcio, muito obrigado, 
viu? É do Incaper, pesquisador do Incaper. 

Meio-dia e onze. 

 
O SR. HÉLCIO COSTA - É só parabenizar a 

comissão e o José Roberto, pelo convite e a 
doutora Adelaide. 

Todos já falaram muito bem. A gente 
tem que tomar cuidado, mesmo, se não vai... A 
Marianna falou superbem, se não tomar 
cuidado, não tem laranja mais. Pega a ponkan, 
pega a região de montanha, é só a ponkan. Sabe 
quanto rendeu a ponkan, no final do mês, 
agora? Quatro reais o quilo, no produtor rural. 
O que dá mais dinheiro que isso, do que a 
ponkan? Três reais e noventa, líquido, no 
produtor. 

E se a doença entrar, os caras vai fazer o 
quê? Vai arrancar o abacate, vai arrancar a 
ponkan? Então, a responsabilidade é muito 
grande. Nós temos que fazer a vez, arrumar 
dinheiro, né? 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Arrumar dinheiro. 

 

O SR. HÉLCIO COSTA - Rodar os campos. 
Tem carro novo no Incaper e gasolina para 
andar. O Idaf tem carro novo? Tem. Gasolina, 
vai ter gasolina para rodar? Nós temos um 
projeto com Ringo. Ringo, fazendo um alerta, foi 
difícil fazer esse folder, não foi? Fazer o fôlder. 
Isso não pode, em um estado desse! O dinheiro? 
Isso é dinheiro de mixaria. 

O Ministério de Agricultura está com um 
projeto aí, e ele sabe muito bem, o doutor 
Aureliano lá, o nosso chefe hoje, tem dinheiro e 
nós não podemos deixar brincar. Sabe, Torino? 
Não podemos brincar. 

Eu estava vindo para cá, hoje de manhã, 
e o doutor Sebastião está lá, meu companheiro, 
o carro do Incaper, o caminhão parado 6h20min 
da manhã, hoje, com uns pés de laranja desse 
tamanho e o cara comprou do cara lá, do tal do 
Cristiano, que vende laranja para todos os 
estados, lá de Dona Euzébia, não foi, Tião? Está 
no meu celular, 6h20min da manhã, hoje. O que 
aquele cara estava fazendo com aquele 
caminhão lá? Comprou as mudas de um tal de 
Cristiano que vende aí. Aí, eu ando muito no 
campo, porque eu vou ao produtor, eu sou 
fitopatologista, e fico, assim, agoniado, sabe? 

Não pode, nós temos que dar um basta 
nesse pessoal e fazer campanha na televisão, 
põe lá: Só compre mudas pelo Idaf. O Idaf põe a 
placa.  

Vou dar um exemplo. Lá em Venda Nova 
tinha uma empresa que se chama Purina 
Nutrientes e os caras vendem mudas na porta da 
Purina. Eu moro em Venda Nova por trinta anos e 
não tem onde o viveiro. Qual é a muda que está 
lá? Não podemos! Põe no jornal A Gazeta, A 
Tribuna, na Assembleia, dizendo: Compre mudas 
fiscalizadas pelo Idaf. E põe o selo do Idaf na 
muda. 

O Erli falou, vai à floricultura, e não está 
brincando, com a doença não pode brincar. Eu sou 
fitopatologista, se a doença entrar nós podemos 
abandonar. Vamos plantar eucalipto e outras 
coisas, porque não tem jeito de controlar. 

Imagina o quanto vamos gastar! Imagina, 
deputado, nós vamos fazer pulverização a cada 
quinze dias com produto inseticida? Quem vai 
aguentar isso? O produtor não aguenta adubar; 
mal, mal adubar a laranja, a ponkan. Olha a 
responsabilidade que nós temos. 
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Então, parabéns a vocês por essa brilhante 
ideia e nós temos que botar no papel tudo que foi 
falado aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 
PSL) - Tudo que foi falado. 

 
O SR. HÉLCIO COSTA - O que o Erli falou, o 

que o pessoal do Idaf falou, está registrado. Não 
podemos brincar, porque o negócio é muito sério. 
Imagina Minas Gerais, vou dar um exemplo, aqui, 
a Belo Vale é pertinho de nós, aqui, Campanha, no 
sul de Minas, há dois anos atrás, o greening 
apareceu na ponkan. 

Eu sou muito amigo da Maria Eunice, que 
é do IMA, igual ao Idaf do Espirito Santo. Este ano 
já arrancaram mais de dez mil mudas de ponkan, 
ali, em Belo Vale. E daí não tem como controlar. 

Então, essa é a dificuldade nossa. Então, o 
trabalho que o Ringo fez, nós estamos fazendo um 
trabalho e ganhamos um prêmio do Estado, uma 
inovação, mas a nossa preocupação é muda que 
vem de fora. 

O Idaf não dá conta de trabalhar, porque é 
pouca gente. Mas não podemos deixar, põe lá um 
selo do Idaf, vai à floricultura. O Idaf garante essa 
muda. É nossa função pública. Quem paga o meu 
salário são os produtores rurais, né? E nós 
podemos e temos que correr atrás disso. Não 
podemos deixar o negócio. 

Então, parabéns a você de novo pela 
brilhante ideia de fazer essa reunião, porque o 
produtor precisa disso, que foi bem falado pelo 
Erli. 

Você imagina a região das montanhas, vai 

chupar uma ponkan de Venda Nova. Em 
Conceição do Castelo, você vê gente plantando 
ponkan, porque dá dinheiro. E se entrar a 
doença, o cara vai fazer o quê? Então, imagina o 
que é isso? Você vai perder todo o 
investimento, vai perder, vai ter desemprego. 
Estamos com um problema sério com o 
desemprego. 

A fruticultura dá dinheiro, mas dá 
emprego, lembre-se disso. A fruticultura dá 
dinheiro, mas dá emprego, não é? Ah, o 
eucalipto dá emprego? Não dá. Eu estou dando 
um exemplo só. 

A fruticultura é dinheiro, é gente e, outra 
coisa, é familiar. Pensa bem, a nossa 
responsabilidade é muito grande, seja do 
Incaper ou do Idaf, que estão aqui. E nós 
estamos preocupados. 

Então, eu parabenizo você de novo pela 
brilhante ideia de vocês, os demais deputados da 
Assembleia, de fazer esse debate. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Muito obrigado. A agricultura, Hélcio, dá 
dinheiro e aumenta o PIB brasileiro. Hoje, a 
agricultura é maior, o PIB da agricultura é maior 
do que o da indústria, não é? 

Você gostaria de dar uma palavrinha, V. 
Ex.ª? 
 

O SR. RAPHAEL CONDE - Boa tarde a 
todos!  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Boa tarde! 
 

O SR. RAPHAEL CONDE - Deputado 
Torino, boa tarde! Em nome do deputado, 
cumprimento a Mesa. Deixar o abraço do nosso 
superintendente Aureliano, que hoje está em 
São Mateus fazendo o primeiro trabalho da 
produção integrada para a pimenta-do-reino. O 
estado do Espírito Santo hoje, acho que é o 
maior produtor de pimenta-do-reino do país.  

Na questão do citros, o Ministério da 
Agricultura, a gente veio hoje aqui com a equipe, 
nossa equipe é diminuta, o deputado já conhece 
nosso trabalho lá, a gente precisa de 
fortalecimento, e aqui minha primeira palavra é 
falar sobre isso. A gente precisa fortalecer o Idaf, 
precisa fortalecer o Ministério da Agricultura. 
Então, esse trabalho de defesa é um trabalho de 

Estado, ele tem que ser fortalecido, tem que ser 
privilegiado, porque é isso que defende 
fronteira, que defende emprego, que defende 
isso tudo que estamos tratando aqui hoje. 

E o greening é outra situação que a gente 
vê que se a gente não tiver foco, se a gente não 
tiver gente suficiente para fazer o trabalho, 
educação sanitária, que é o que a Sandra sempre 
briga, que precisamos fazer educação sanitária. 
Hoje o monitoramento que a Sandra faz 
praticamente sozinha de quatro pragas 
quarentenárias que não existem no Brasil, e o 
Espírito Santo tem dentro desse escopo essas 
quatro, desse trabalho para as quatro pragas, 
entra monilíase do cacau, a folk 4 da banana; você 
pega o amarelecimento letal dos coqueiros e a 
cydia pomonella da maçã e da pera, que a gente 
também tem polo de produção de maçã e pera, 
inclusive em Montanha, que é região quente. 
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O greening é uma doença que já está no 
Brasil, está sob monitoramento oficial, você tem 
esse monitoramento pelo Idaf. Ele foi 
recentemente descoberto aqui na região 
produtora de mudas, não na região produtora, 
mas ao redor da região produtora de mudas, em 
Minas Gerais, no município de Tocantins, 
próximo a Astolfo Dutra e a Dona Euzébia, que 
produz muita muda de citros. 

O estado do Espírito Santo, hoje, como 
muito bem V. Ex.ª falou, temos vinte e dois 
produtores de mudas de citros registrados no 
Ministério. O Ministério da Agricultura tem uma 
instrução normativa específica para produção 
de muda de citros, que é a IN n.º 48. Esse 
trabalho foi feito, o Erli é testemunha, a gente 
acompanhou desde o início. Eu participei da 
elaboração dessa IN nacional, a gente finalizou 
junto com o pessoal da Embrapa, e desde a 
época da audiência pública e tudo mais, a gente 
participou, fizemos reuniões aqui no estado, o 
pessoal de Jerônimo Monteiro participou 
também. Era uma briga muito grande a questão 
de ser telado ou não. A gente bateu o martelo 
que tinha que ser telado, e infelizmente na 
consulta pública foi retirado o telado e você 
pode produzir muda fora de telado. A muda de 
citros não é proibida de produzir fora. Depende 
da norma estadual também, que você tem 
algumas restrições, que alguns estados podem 
fazer. Mas isso é uma coisa para tratar em outro 
fórum. 

A questão do greening, realmente, é um 
problema sério para o estado. A gente tem aqui 
hoje os materiais de citros, e aí o doutor Flávio é 
um dos grandes responsáveis por isso estar aqui 
hoje no estado. Os materiais de citros do país, 
que algumas instituições não têm mais, são 
matérias de instituições como IAC, elas estão 
aqui no estado livres das doenças. Então, vocês 
têm elas aqui em bancos de germoplasma, 
guardados tanto no Incaper quanto em 
instituições particulares, e o estado do Espírito 
Santo hoje tem dois produtores de citros que 
certificam a própria produção. Um deles é o 
Incaper. O Estado, que precisa ser fortalecido, 

precisa ser injetado dinheiro nessa situação 
porque é de interesse do Estado que isso se 
fortaleça, que isso vá à frente. O Estado hoje 
tem um trabalho fantástico nessa questão do 
citros. E outro é a Frucafé, que também é 

certificadora da própria produção. Para manter 
exatamente essas matrizes que estão aqui no 
estado, para a gente não precisar buscar 
matrizes em outros locais e correr o risco de 
trazer doença que a gente não tem. 

Então, o papel do Ministério da 
Agricultura nessa questão da defesa é ser o 
órgão central organizador. O Idaf é o órgão 
operacional da defesa no estado, a gente está 
sempre em contato. Então, o Fabrício está 
conversando muito com a gente, o Daniel é o 
foco, está sempre com a Sandra, e a Sandra é 
uma das maiores especialistas em defesa do 
Brasil, e ela é daqui do estado. A gente 
conseguiu resgatar a Sandra de Brasília de volta 
para cá, uma auditora fiscal do Ministério, e ela 
está tratando só dessa parte de defesa. Então, o 
Estado tem tudo para fazer um trabalho 
fantástico, e a gente depende de vontade 
política. 

Esse é o primeiro fórum que tem que 
realmente comprar a ideia de que o estado é 
um estado eminentemente agrícola, 
agropecuário. O PIB agropecuário do estado do 
Espírito Santo é um negócio gigantesco, 
fantástico. Quanto mais a gente preservar esse 
patrimônio agrícola, não deixando nenhuma 
dessas doenças chegarem ou chegarem de uma 
forma que a gente possa tratá-las da forma 
adequada, isso é imprescindível, isso passa 
realmente por esta Assembleia. A gente precisa 
que os políticos entendam o papel da 
agricultura no estado. O estado do Espírito 
Santo depende realmente da agropecuária, e a 
gente precisa nesses fóruns discutir essas 
questões. 

E o greening é uma doença severa, que a 
gente espera controlar ao máximo a entrada 
dela no estado. Foi o que o Daniel falou: a 
doença uma hora vai chegar; a gente espera que 
não chegue, mas a gente não tem como 
prevenir cem por cento de toda essa situação. 
Mas a gente está monitorando a questão de 
Dona Euzébia, inclusive. O IMA já nos passou 
que coletou amostras de todos os viveiros, mas 
a legislação de sementes e mudas prevê várias 
punições para a questão de muda sendo 
transportada. Ali são as cidades que têm já o 
foco... 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Dê um close ali no telão. 
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(São exibidas imagens simultaneamente 
ao pronunciamento) 

 
O SR. RAPHAEL CONDE - Aquela 

verdinha ali foi a última. Astolfo e de Dona 
Euzébia, está ali, mas... Olhe lá, a vermelhinha, 
do lado lá, é Tocantins e mais um município, que 
também têm foco. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Rapaz, o vermelho todo é foco.  
 
O SR. RAPHAEL CONDE - O vermelho é 

onde já está município com foco e que já está... O 
Ministério da Agricultura... Já foi reconhecido 
como município com a doença. O verdinho ali, 
Astolfo e do Dona Euzébia, é o polo de produção 
de mudas de citros de Minas Gerais, próximo aqui 
do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Bem próximo. Meu Deus! 
 
O SR. RAPHAEL CONDE - Cem por cento a 

céu aberto. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Por isso essa reunião hoje. 
 
O SR. RAPHAEL CONDE - A diferença de 

Dona Euzébia para cá é que eles não têm 
borbulheiras, Erli. Eles compram borbulha da 
Embrapa ou de outros locais. Nós aqui temos as 
borbulheiras. Alguns produtores não têm, mas a 
grande maioria tem as borbulheiras, e todas elas 
monitoradas pelo Ministério. Aí a gente também 
precisa fortalecer o Ministério da Agricultura. Hoje 
eu tenho, já teve uma equipe gigante aqui para 
trabalhar, fazendo um trabalho fantástico, 
fazemos um trabalho, pela pouca equipe que nós 
temos, mas hoje, na semente muda, tem 
praticamente só o João Paulo trabalhando; e nós 
temos mais de quinhentos viveiros de mudas. 
Todos eles fiscalizados, monitorados pelo 
Ministério da Agricultura. 

Agora, é humanamente impossível, com 
um servidor, você fazer esse trabalho. E o trabalho 
que eles fizeram, aqui na região de Santa 
Leopoldina, por questão de ... é um negócio de 
bater palma! Eu não vi no Brasil um trabalho como 
foi feito pelo João Paulo e pelo Afonso, que hoje 
está na Bahia. Mas o trabalho que eles fizeram 
aqui do monitoramento, da regularização desses 

viveiros, foi um negócio fantástico. Quem 
acompanhou, quem conhece, sabe a evolução que 
foram aqueles viveiros, lá de Santa Leopoldina, 
pelo trabalho que o Ministério fez. 

Só queria agradecer novamente a 
oportunidade e dizer que o Ministério da 
Agricultura está à disposição! Nós temos toda a 
expertise para ajudar; e, sempre que esta Casa nos 
chamar, estaremos aqui para contribuir! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Ok! Obrigado, Raphael Conde! 
Agora, lembrando também que a ministra 

da Agricultura, Tereza Cristina, está fazendo um 
excelente trabalho frente ao Ministério da 
Agricultura! Gostaria de falar também? (Pausa) 

Está posicionando o microfone. Flávio, 
gostaria de falar algumas palavras? (Pausa) 

Rapidamente, porque agora, meio-dia e 
vinte e quatro, a gente já ultrapassou o limite, mas 
vale a pena! É uma reunião muito importante para 
a produção de citricultura no estado do Espírito 
Santo. 

 
O SR. FLÁVIO DE LIMA ALVES - Boa tarde! 

Eu queria atualizar a questão das informações 
sobre o quantitativo de propriedades, porque o 
IBGE ainda não está afinado com essa divulgação. 
Então, os estabelecimentos produtores de citros, 
com cinquenta pés de plantas cítricas, acima, né! 
Às vezes tem um pé, dois, e os caras não 
consideraram na avaliação. São onze mil, cento e 
quarenta e quatro propriedades produtoras de 
laranja; quatro mil, seiscentas e noventa e duas 
produtoras de limão; quinze mil, novecentas e 
quarenta e oito produtoras de tangerina. Ainda 
incluíram uma nova classificação, a questão das 
limas, que eu tenho para mim que a laranja-lima 
não deu para discutir a respeito. Na questão da 
tangerina, vai mexerica, montenegrina, mexerica-
rio, mexerica comum.  

E a gente precisa também atualizar essas 
informações sobre o quantitativo de laranjas - 
pera, valência -, para poder refinar realmente com 
o trabalho do Ministério, na questão da 
certificação, do Registro Nacional de Cultivares. 
Não adianta você comprar... Como o Erli falou, em 
um pregão eletrônico, a pessoa pede laranja-pera, 
podem vir mil laranjas-pera, porque nós temos 
mais de mil clones de laranja-pera no nosso país. E 
temos oito clones superprodutivos, alguns deles 
resistente a vírus, trabalhados pelo melhoramento 
genético do Instituto Agronômico de Campinas. 
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Algumas combinações fantásticas e a gente não 
pode, simplesmente, colocar um pregão 
eletrônico: laranja-pera, laranja-lima, laranja-baía, 
se a gente tem um refinado trabalho de pesquisa 
para selecionar os melhores materiais, aqueles 
mais adaptados. Então na hora que sair um pregão 
eletrônico, nós vamos ter que ter critério, não 
adianta sair do jeito que está.  

O registro nacional de cultivares mostra 
que qualquer material pode ser registrado, mas a 
pesquisa é a que indica qual que é adaptado, qual 
que é o produtivo, qual que apresenta a 
qualidade. 

A despeito de tudo isso que eu estou 
falando, o Ringo foi muito feliz quando falou: Os 
americanos perderam. Mas não perderam não, 
para eles o importante é produzir a fruta cítrica, 
não importa se vai gastar um milhão de dólares, 
dez milhões de dólares. Por quê? Trata-se de um 
alimento extremamente necessário à saúde 
humana. Não vou ficar falando aqui, que eu 
sempre trabalho nessa linha de raciocínio, que nós 
trabalhamos para sustentar alimentação da 
população. Nós agricultores, técnicos, 
trabalhamos para sustentar a alimentação, a 
nutrição, principalmente as crianças. 

O nosso apelo, Luciano saiu daqui, desde o 
Programa Mais Alimentos, é no sentido de 

promover a inclusão da laranja, da tangerina, do 
limão, na merenda escolar. Isso é uma pelo não 
é nosso do estado não, é Brasileiro. A banana e 
a laranja, principalmente, e a nossa tangerina 
também. Então, eu trabalho com esse espírito. 

Eu fui formado na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro com esse propósito, produção 
de alimento. A gente passou um tempo aqui 
trabalhando nesse sentido, desvinculando tudo.  

Então, hoje, as prefeituras municipais 
estão fazendo pregões, estão trazendo qualquer 
coisa, sendo que nós temos uma orientação 
estadual com a pesquisa, com a universidade, 
agora os Ifes. A gente tem que respeitar essas 
coisas. Não adianta eu querer fazer igual foi 
feito em alguns municípios aqui, mais de mil... 
Mil não, esqueci São Domingos, deixe-me dar 
uma olhadinha aqui. (Pausa) São Domingos, um 
mil cento e sessenta e oito propriedades, não 
existia, foi feito um trabalho maravilhoso!  

Só que a parte de cima da planta, copa, 
excelente; a parte de baixo foi uma lástima. Então 
a gente precisa estar integrado, não adianta 
outras prefeituras, várias outras do Norte fizeram 
também esse tipo de trabalho - não vou ficar 

citando um e outro -, mas tem que haver um 
sentido. foi feito com o objetivo de criar frutas 
para colocar na merenda, só que morre. Não é só 
greening que mata. O deputado ali falou da 
gomose. Se nós não tivermos uma combinação 
copa porta-enxerto adequada, vai morrer com 
quatro, cinco anos, vai gastar dinheiro à toa. 

Então, meu apelo é esse. 
Vocês estão de parabéns, todo mundo! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - 

PSL) - Muito obrigado. 
 

  O SR. FLÁVIO DE LIMA ALVES - Ao total são trinta 
e uma mil oitocentos e setenta propriedades que 
possuem citros acima de cinquenta plantas. 
Porque as prefeituras fizeram um trabalho de 
comprar noventa, cem mudas cada uma para os 
agricultores, mas sem uma devida orientação 
técnica. 

E o Incaper está presente em todos os 
municípios, bastaria consultar. É isso aí, um 
abraço, obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito obrigado, Flávio de Lima Alves. 
Agora o Fabrício Fardin para encerrar a 

nossa reunião hoje. Pode puxar para você o 
pedestal. Ele vai até você. Pode mais para ficar 
confortável.  

 

O SR. FABRÍCIO FARDIN - Vou ser útil 
aqui? 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Diretor técnico do Idaf. 
 
O SR. FABRÍCIO FARDIN - Gostaria de 

agradecer a oportunidade da equipe do Idaf 
estar presente aqui a esta tribuna, poder 
representar nosso órgão. Gostaria de dar uma 
boa tarde a todos; cumprimentar o presidente 
da Mesa Torino Marques. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Obrigado. 

 
O SR. FABRÍCIO FARDIN - Trouxe alegria 

aqui. Gostei dos apelidos aí que já vou começar 
a chamar o Luciano de Luciano Caparaó. É o 
deputado que mais vai ao Idaf. Ele vai muito lá, 
representando a região. 
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Gostaria de cumprimentar aqui nosso 
amigo Marcos Garcia, conterrâneo de Linhares, 
tem muita amizade por você - meu irmão 
também é muito seu amigo -, e a gente está 
sempre se encontrando ali em Linhares em 
todas as ocasiões. Futuro prefeito, né?  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É o prefeito de Linhares nesta Casa de 
Leis. Aqui ele é o nosso prefeito de Linhares.  

 

O SR. FABRÍCIO FARDIN - É o prefeito de 
Linhares, né? Doutor José Esmeraldo, acho que 
já está ausente; o Luciano do Caparaó, também 
já saiu. Marianna, parabéns pela palestra muito 
esclarecedora.  

Gostaria de também cumprimentar aqui o 
Raphael, do Mapa, que sempre tem ajudado a 
gente lá, com seu conhecimento. Faltou alguém?  

Gostaria de falar um pouco sobre o Idaf, 
ao qual pertenço há treze anos. Em 2006, eu, 
como funcionário do Ibama, estava trabalhando 
na Amazônia, e tive a oportunidade de voltar para 
o Espírito Santo - sou de Linhares -, através do 
concurso do Idaf. E chegando aqui, foi muito 
prazeroso conhecer a equipe que já existia nessa 
instituição, e descobri o trabalho que o Idaf faz 
nos setenta e oito municípios do Espírito Santo; 
um trabalho de excelência.  

E gostaria de registrar aqui o meu 
reconhecimento da importância que o Idaf tem 
para o estado do Espírito Santo na agricultura 
capixaba. Sou filho de agricultor, fui criado no 
meio de agricultores, e a gente tem aqui que 
defender quem traz os recursos para o estado do 
Espírito Santo, pois o PIB, como já foi falado aqui, 
já está ultrapassando o PIB da indústria.  

E falar do Idaf é o seguinte: a gente tem, 
como já foi falado aqui, que investir no Idaf. 
Investir no Idaf significa também investir nos 
servidores do Idaf, na carreira do servidor do Idaf - 
inclusive já foi pleiteado aqui nesta Assembleia 
sobre a carreira de Fiscal Estadual Agropecuário -, 
dar um reconhecimento aos nossos colegas. 
Tenho certeza de que a comissão também mais 
para frente vai colocar em pauta.  

E dizer o seguinte: nós trabalhamos com 
uma equipe que, devido ao último concurso de 
2011, muitos foram aposentando, fazendo outros 
concursos, e temos uma defasagem de duzentos e 

seis funcionários, e os que restaram somos nós, 
estamos dando conta do trabalho, mas com 
muito esforço. Nós temos aí também uma 

queda na arrecadação devido à crise, mas 
estamos firmes ajudando a sociedade capixaba.  

Então, vamos investir no Idaf, porque vai 
dar resultado, com certeza. Era isso o que eu 
tinha que falar. Muito obrigado a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Diretor-técnico do Idaf Fabrício Fardin, 
obrigado pela participação aqui também.  

Olha, com certeza, depois dessa reunião, 
Marcos Garcia, nós vamos tentar; tentar não, 
vamos conseguir uma agenda com o secretário 
de Agricultura do estado do Espírito Santo, do 
Governo Renato Casagrande, Paulo Foletto, 
para falar sobre o Incaper, o Idaf, o Mapa, a 
Amunes, os viveiristas, e colocar essas questões 
que vocês levantaram aqui.  

Quero agradecer muito ao Marcelão lá 
de Jerônimo Monteiro. No dia da minha visita lá 
em Jerônimo Monteiro, há um mês, ele me 
colocou essa demanda, me pediu. Eu falei com a 
presidente da Comissão de Agricultura, 
deputada Janete de Sá. E a deputada me deixou 
ser o proponente - sou membro efetivo da 
Comissão de Agricultura. 

Agradecer também ao Marcos Garcia, 
vice-presidente desta comissão; agradecer a 
presença de todos vocês; agradecer a Deus por 
me dar este momento como deputado estadual 
para representar os setenta e oito municípios e 
os mais de quatro milhões de capixabas que 
aqui vivem.  

Muito obrigado pela presença de todos 
vocês. Nós vamos tentar essa agenda, vamos 
fazer essa agenda com Paulo Foletto, buscar um 
trabalho integrado entre as diversas entidades.  

Muito boa tarde! Agora é meio-dia e 
trinta e cinco, do dia 5 de novembro.  

Agradecemos a presença de todos os 
convidados.  

Muito obrigado a você que nos assiste ao 
vivo.  

Boa tarde! E até às três horas da tarde, 
com o nosso plenário cheio. Com os deputados 
para a sessão ordinária.  

Nada mais havendo a tratar nesta 
reunião de hoje, convoco as senhoras e os 
senhores membros para a próxima reunião, que 
será ordinária, nesta Casa de Leis.  

 
(Encerra-se a reunião às 12h35min) 
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