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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.438 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a HELENA CHAGAS. 

 

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

 

Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Grã-Cruz”, a Helena 
Chagas, 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 12 
de setembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

FRENTE PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DE 
OBRAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO 

NA GRANDE VITÓRIA 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado 
ALEXANDRE XAMBINHO 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 19/09/2019 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 17 horas 

PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE 

COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NA 
GRANDE VITÓRIA 

 
1 - EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
- Não houve no período. 
 
2 - COMUNICAÇÕES: 
 
Tema da reunião: Tema da reunião: “O Impacto 
dos resíduos sólidos na vida marinha”. 
 
3 - CONVIDADOS: 
 
- Luiz Felipe Mayorga - Médico veterinário e 
Diretor-Presidente do IPRAM (Instituto de 
Pesquisa de Reabilitação de Animais Marinhos); 
 
- Rafael Braga - Diretor do Projeto Pegada. 
 
 

CPI DOS CRIMES CIBERNÉTICOS 

 

PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
VICE-PRESIDENTE: CAPITÃO ASSUMÇÃO  
RELATOR: Deputado Delegado DANILO 
BAHIENSE 
REUNIÃO: 8ª Reunião Extraordinária - 
AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 19/09/2019 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 10 horas 

 

PAUTA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
1ª SESSÃO LEGISLATIVA  

ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA -  
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CPI DOS CRIMES 

CIBERNÉTICOS 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não há. 
 

2 - ORDEM DO DIA: 
 
Audiência Pública da CPI dos Crimes 
Cibernéticos. 
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TEMA: “Violência contra os motoristas de 
aplicativo”. 
 
CONVOCADOS: 
 
-Representante Legal da UBER - Centro de 
Atendimento Vitória 
-Representante Legal da 99 Táxis 
Desenvolvimento de Softwares Ltda. 
 
CONVIDADOS:  
 
Motoristas de Aplicativo 
Luiz Fernando Muller 
Presidente da Associação dos Motoristas de 
Aplicativo do Espírito Santo- AMAPES 
Dr. Brenno Andrade de Souza Silva - Delegado 
responsável pela Delegacia Especializada de 
Repressão aos Crimes Cibernéticos 
Dr. Eder Pontes da Silva - Procurador-Geral de 
Justiça 
Dr. Antônio Roberto Cesário de Sá - Secretário 
de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 
Gilberto Sudré - Especialista em Tecnologia e 
Segurança da Informação 
 
OBS: Estas informações foram recebidas até as 
10h do dia 13/09/19, estando sujeitas a 
alterações até a data da reunião. 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 2024 

 
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, AGNELO SANTA FE AQUINO 
NETO, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado Torino 

Marques, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 192953/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2025 

 
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, RENZO VASSALLO FREIRE, do 
cargo em comissão de Supervisor da Comissão 
de Cultura, código SCC, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2026 

 
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, AGNELO SANTA FE AQUINO NETO, 
para exercer o cargo em comissão de Supervisor 
da Comissão de Cultura, código SCC, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2027 

 
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, RENZO VASSALLO FREIRE, para exercer 
o cargo em comissão de Coordenador-Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, no gabinete do Deputado Torino 
Marques, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 192954/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2028 
 

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

CESSAR, os efeitos do Ato nº 1880, 
publicado em 19/12/2013, na parte referente a 
servidora efetiva LUCIANE ARAGÃO BARRETO 
DE SOUZA, matrícula nº 200469, que concedeu 
a Função Gratificada Especial de Gestão de 
Contratos - FGEGC3, com o objetivo de 
acompanhar e fiscalizar a execução dos 
contratos STPES, GV BUS e ÁGUIA BRANCA. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2029 
 

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

CESSAR, os efeitos dos Atos nº 538, 550, 
1740 e 1741, publicados em 06/06/2018, 
07/06/2018 e 02/01/2019, que designou a 
servidora efetiva LUCIANE ARAGÃO BARRETO 
DE SOUZA, matrícula nº 200469, para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos 
Contratos 013/2018, 014/2018, 002/2019 e 
003/2019. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2030 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR a servidora SAMARA JECKEL 
FERREIRA DE CASTRO, matrícula nº 207884, 
titular do cargo efetivo de Técnico Legislativo 
Sênior, para o desempenho da função de 
gestora dos Contratos nº 014/2018, 002/2019 e 
003/2019, referentes ao fornecimento de vale 
transporte, fazendo jus à Função Gratificada 
Especial por Gestão de Contrato - FGEGC3, em 
razão da complexidade apurada, na forma do 
artigo 77-C c/c artigo 76, § 1º, inciso IV, da 
Resolução nº 2.890/2010. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2031 

 

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

INCLUIR, na relação constante no Anexo 
II do Ato nº 2222, publicado no Diário do Poder 
Legislativo de 27/01/2011, a servidora: 

 

ANEXO II 
SERVIDORES DESIGNADOS PARA ATIVIDADE DE 

RECEPÇÃO 
 

NOME MATRICULA CARGO 

LUCIANE ARAGÃO 
BARRETO DE SOUZA 

200469 
TÉCNICO LEGISLATIVO 

JÚNIOR 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 2032 
 

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

 
CONSIDERANDO o comando previsto no 

artigo 30 da Resolução nº 3.418, de 07 de 
agosto de 2013, alterada pela Resolução nº 
3.499, de 22 de outubro de 2013, pela 
Resolução nº 4.058, de 13 de julho de 2015, e 
pela Resolução nº 5.128, de 31 de outubro de 
2017, que determina a disposição de regras 
complementares ao procedimento de 
progressão; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Este Ato dispõe sobre os procedimentos 
de operacionalização da progressão funcional 
dos servidores públicos efetivos da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales, 
nos termos do artigo 30 da Resolução nº 3.418, 
de 07 de agosto de 2013. 
Parágrafo único. Participarão do procedimento 
de que trata o caput deste artigo os servidores 
que cumprirem os requisitos e não incidirem nas 
vedações previstos na Resolução nº 3.418/2013. 
 

Art. 2º A participação no processo de 
progressão será facultativa, devendo ser 
requerida pelo servidor interessado de 
01.10.2019 até 07.10.2019. 
§ 1º É dever do servidor interessado manter o 
controle dos períodos aquisitivos de sua 
progressão. 
§ 2º O servidor que não formular o 
requerimento no prazo previsto no caput deste 
artigo não participará do procedimento de 
progressão do ano de 2019. 
§ 3º O prazo para inscrição no procedimento de 
progressão do servidor apto que se encontrar 
legalmente afastado na data prevista no caput 
deste artigo ficará suspenso até o seu retorno. 
§ 4º No caso do § 3º deste artigo, o servidor 
contará com o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar do retorno às atividades, para formular o 
requerimento de progressão. 
§ 5º Os prazos para o trâmite interno do 
procedimento de que tratam os §§ 3º e 4º deste 
artigo observará, proporcionalmente, os prazos 
previstos neste Ato. 

Art. 3º A participação no processo de 
progressão será requerida pelo servidor por 
meio de formulário específico – a ser obtido 
junto à Coordenação do Grupo de Direitos e 
Vantagens ou por meio da Intranet do site 
oficial da Ales (www.al.es.gov.br).  
§ 1º Junto ao formulário de inscrição no 
processo de progressão o servidor interessado 
deverá apresentar: 
I - declaração onde afirma estar apto à 
progressão e conhecer os termos da Resolução 
nº 3.418/2013, e suas alterações; 
II – a documentação necessária para 
comprovação das modalidades do fator 
profissional, se houver, a seguir elencadas: 
a) participação em conselhos, comissões e 
equipes especiais de trabalho; 
b) atuação como instrutor de cursos e 
treinamentos; 
c) participação em treinamentos e cursos de 
aperfeiçoamento; 
d) conclusão de curso regular diferente do 
requisito da carreira; 
e) recebimento de prêmios; 
f) ocupação de cargo em comissão ou do 
exercício de função gratificada; 
g) gestão e fiscalização de contratos; 
h) publicação de trabalhos; 
i) conclusão de curso de especialização de no 
mínimo 360 (trezentos e sessenta) horas de 
duração, mestrado e/ou doutorado. 
§ 2º A não apresentação da documentação a 
que se refere o § 1º deste artigo, no prazo 
previsto no artigo 2º deste Ato, implicará em 
renúncia ao direito à respectiva pontuação. 
§ 3º Serão consideradas as pontuações obtidas 
no respectivo período aquisitivo da progressão, 
até a data de 30.09.2019. 
§ 4º Se o documento comprobatório da 
realização de alguma atividade do fator 
profissional não for confeccionado até o prazo 
previsto no § 3º deste artigo, poderá o servidor 
utilizá-lo no próximo procedimento de 
progressão em que participar, na forma dos §§ 
5º e 6º do artigo 28 da Resolução nº 
3.418/2013. 
 

Art. 4º A Secretaria de Gestão de Pessoas, por 
meio da Coordenação do Grupo de Direitos e 
Vantagens, procederá à verificação do 
cumprimento dos requisitos e da não incidência 
nas vedações para a progressão. 
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§ 1º A Coordenação do Grupo de Direitos e 
Vantagens realizará as diligências que entender 
necessárias ao esclarecimento das questões 
submetidas a sua apreciação. 
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo não 
desonera o servidor interessado das obrigações 
previstas nos artigos 2º e 3º deste Ato, sendo 
dele o ônus de apresentar todas as 
documentações necessárias ao procedimento 
de progressão, nos termos da Resolução nº 
3.418/2013. 
 
Art. 5º A Coordenação do Grupo de Direitos e 
Vantagens processará a progressão do servidor 
inscrito, nos autos do seu processo de direitos e 
vantagens, até a data de 31.10.2019, ressalvado 
motivo justificado, devidamente atestado pela 
Secretaria de Gestão de Pessoas. 
§ 1º A Coordenação do Grupo de Direitos e 
Vantagens consultará o resultado das avaliações 
de desempenho funcional do servidor, juntada 
ao processo de direitos e vantagens na forma do 
parágrafo único do artigo 12 da Resolução nº 
3.418/2013 – a fim de apurar a pontuação 
obtida no fator desempenho –, analisará a 
pontuação obtida com o fator antiguidade, bem 
como analisará os documentos juntados pelo 
servidor relativos ao fator profissional. 
§ 2º Caso julgue necessário, a Coordenação do 
Grupo de Direitos e Vantagens submeterá o 
feito à apreciação da Comissão Especial de que 
trata o artigo 81 da Resolução nº 3.418/2013, 
que se manifestará no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis, a contar do recebimento. 
§ 3º Concluída a análise, a Coordenação do 
Grupo de Direitos e Vantagens, no prazo 
definido no caput deste artigo, remeterá à 
Secretaria de Gestão de Pessoas os processos 
analisados, acompanhados das respectivas 
minutas de Atos de progressão, bem como do 
Comunicado de que trata o artigo 6º deste Ato. 
 

Art. 6º A Secretaria de Gestão de Pessoas 
publicará, até a data de 07.11.2019, 
Comunicado no Diário do Poder Legislativo 
informando os resultados preliminares da 
progressão, com a indicação da tabela, classe e 
referência a que faz jus o servidor inscrito nos 
termos do artigo 2º deste Ato. 
 
Art. 7º Ao servidor que discordar do resultado 
apresentado nos termos do artigo 6º deste Ato 

fica garantido o direito de interpor recurso até a 
data de 14.11.2019. 
§ 1º O formulário de recurso do resultado 
preliminar da progressão seguirá o modelo 
constante na Intranet do site oficial da Ales 
(www.al.es.gov.br). 
§ 2º O recurso será apresentado à Comissão de 
Revisão do Resultado Preliminar da Progressão 
– 2019, que promoverá a juntada no processo 
em que se discute a progressão. 
§ 3º Ficam designados os servidores abaixo 
relacionados para compor a Comissão de 
Revisão do Resultado Preliminar da Progressão 
– 2019: 
I – membros titulares: 
a) Wagner Magalhães Gomes – matrícula nº 
208263 – membro representante da carreira de 
Taquígrafo Parlamentar; 
b) Marcos Baptista Bonn – matrícula nº 208850 
– membro representante da carreira de Analista 
em Comunicação Social; 
c) Higor Cesconeti Pinheiro – matrícula nº 
208338 – membro representante da carreira de 
Técnico em Comunicação Social; 
d) Marcos Antonio Ribeiro Pereira – matrícula 
nº 203318 – membro representante da carreira 
de Técnico em Tecnologia da Informação; 
e) Katarinny Büge Rocha – matrícula nº 205238 
– membro representante da carreira de Técnico 
Legislativo Sênior; 
f) Ernesta Almonfrey – matrícula nº 200633 – 
membro representante da carreira de Técnico 
Legislativo Júnior; e 

g) Valéria Cypreste – matrícula nº 200727 – 
membro indicado pela entidade sindical 
representativa dos servidores da Ales. 
 

II – membros suplentes: 
a) Gabriela Ferreira de Moraes – matrícula nº 
207876 – membro representante da carreira 
de Taquígrafo Parlamentar; 
b) Anna Nicolle Exposito Nunes – matrícula nº 
208329 – membro representante da carreira 
de Analista em Comunicação Social; 
c) Olivian Carlesso Trassi Leal – matrícula nº 
207926 – membro representante da carreira 
de Técnico em Comunicação Social; 
d) Alex Hander Ferreira Pacheco – matrícula 
nº 203527 – membro representante da 
carreira de Técnico em Tecnologia da 
Informação; 
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e) Daniela de Oliveira Calixte – matrícula nº 
203430 – membro representante da carreira de 
Técnico Legislativo Sênior; 
f) Angela Ximenes Aragão – matrícula nº 201159 
– membro representante da carreira de Técnico 
Legislativo Júnior; e 
g) Tania Maria Rodrigues Fraga – matrícula nº 
204905 – membro indicado pela entidade 
sindical representativa dos servidores da Ales. 
§ 4º A Comissão instituída na forma do § 3º 
deste artigo será presidida pelo membro titular 
representante da carreira do servidor cujo 
processo de progressão esteja sendo objeto de 
recurso. 
§ 5º O membro suplente atuará quando o 
respectivo membro titular ou seu cônjuge, 
companheiro ou parente, consanguíneo ou 
afim, em linha reta ou colateral, até 3º (terceiro) 
grau, ou sua chefia, seja parte interessada no 
recurso, ou ainda, quando o membro titular 
estiver, por qualquer motivo, impedido de agir. 
§ 6º A Comissão de Revisão do Resultado 
Preliminar da Progressão – 2019 julgará o 
recurso do servidor até a data de 22.11.2019. 
§ 7º Após a decisão referida no § 6º deste 
artigo, a Comissão de Revisão do Resultado 
Preliminar da Progressão – 2019 remeterá o 
processo à Coordenação do Grupo de Direitos e 
Vantagens para conhecimento e medidas 
necessárias quanto ao resultado final da 
progressão e após remeterá o processo à 
Secretaria de Gestão de Pessoas para 
providências quanto à publicação do respectivo 
Ato de progressão. 
§ 8º A Comissão de Revisão do Resultado 
Preliminar da Progressão – 2019, composta na 
forma do § 3º deste artigo, fica extinta ao fim do 
processo de progressão realizado no ano de 
2019. 
 

Art. 8º A ausência de recurso do servidor 
implicará a aceitação do resultado constante do 
Comunicado de que trata o artigo 6º deste Ato. 
Parágrafo único. No caso deste artigo, a 
Secretaria de Gestão de Pessoas tomará as 
medidas necessárias para a conclusão e 
publicação do respectivo Ato de progressão. 
 
Art. 9º A progressão será concedida por meio de 
Ato da Mesa Diretora ao servidor público que 
cumprir os requisitos e não incidir nas vedações 
previstos na Resolução nº 3.418/2013. 

§ 1º O Ato que promover a progressão indicará 
a tabela, classe e referência a que faz jus o 
servidor. 
§ 2º O Ato será publicado, ressalvado motivo 
justificado, até o mês de novembro/2019, 
retroagindo seus efeitos na forma do artigo 16 
da Resolução nº 3.418/2013. 
§ 3º Em qualquer caso, os efeitos financeiros 
não retroagirão à data anterior à que o servidor 
completou o último ciclo de progressão, nem à 
data anterior à vigência da Resolução nº 
3.499/2013. 
§ 4º Publicado o Ato de progressão, o 
desenvolvimento funcional do servidor somente 
será objeto de contestação nos termos do artigo 
10 deste Ato. 
 
Art. 10. Ao servidor que discordar do resultado 
final de sua progressão fica garantido o direito 
de contestá-lo, nos termos da Lei 
Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, 
por meio de processo administrativo próprio, a 
ser iniciado junto ao Protocolo Geral da Ales e 
direcionado à Mesa Diretora. 
 
Art. 11. Em qualquer caso, quando o 
procedimento regulamentado neste Ato suscitar 
controvérsia jurídica, o processo de progressão 
será analisado pela Procuradoria Geral da Ales, 
antes de ser submetido à análise da Mesa 
Diretora. 
 
Art. 12. Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 
A Subdireção Geral da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, em atendimento ao 
disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, torna 
público que o Diretor Geral ratificou a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO referente à 
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contratação da empresa Zênite Informação e 
Consultoria S/A (CNPJ nº 86.781.069/0001-15), 
referente à inscrição de 02 servidoras da Ales 
para participação no seminário 
“Responsabilidade dos Agentes e as Alterações 
da LINDB, Rescisão do Contrato e Aplicação de 
Sanções”, a ser realizado no Rio de Janeiro/RJ 
no período de 23 a 24/09/2019, com base no 
artigo 25, inc. II, c/c artigo 13, inc. VI, da citada 
Lei e parecer da Procuradoria constante no 
Processo nº 192382/2019. 

 

Valor total: R$ 7.880,00 (sete mil oitocentos e 
oitenta reais). 

 
Vitória/ES, 13 de setembro de 2019. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico 
Registro de Preços n° 031/2019 

Exclusivo para ME e EPP 
Processo nº 190162/2019 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, através de sua Pregoeira e Equipe de 
Apoio, torna público que realizará Licitação, sob 
a modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, pelo 
Sistema de Registro de Preços, de acordo com 
as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, 
por meio de sistema eletrônico, objetivando a 
contratação de empresa especializada em 
aquisição, reparo e instalação de placas de 
sinalização e adesivos vinílicos, conforme 
especificação contida no Anexo I do Edital. 

 
Recebimento das Propostas até:  
26/09/2019, às 09h00. 

 
Abertura das Propostas: 
26/09/2019, às 09h00. 

 
Início da Sessão de Disputa:  
26/09/2019, às 11h00. 

O Edital estará disponível no site 
www.al.es.gov.br, links: “Transparência”, 
“Consulta Licitações” ou www.licitacoes-
e.com.br. 
 
Maiores informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 
 

Vitória/ES, 13 de setembro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n° 032/2019 

Exclusivo para ME e EPP 
Processo nº 191504/2019 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que realizará Licitação, sob 
a modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, objetivando a aquisição de caixas de 
som ativas processadas, conforme 
especificação contida no Anexo I do Edital. 
 
Recebimento das Propostas até:  
27/09/2019, às 09h00. 

 
Abertura das Propostas: 
27/09/2019, às 09h00. 

 
Início da Sessão de Disputa:  
27/09/2019, às 11h00. 

 
O Edital estará disponível no site 
www.al.es.gov.br, links: “Transparência”, 
“Consulta Licitações” ou www.licitacoes-
e.com.br. 

 
Maiores informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 
 

Vitória/ES, 13 de setembro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

 
• SEGUNDA-FEIRA - 16.09.19 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 DIA DE CAMPO NA TV Conheça o CRIAF (Consórcio rotacionado para inovação na 
agricultura familiar) que traz mais segurança alimentar, 
renda e qualidade de vida a agricultores no interior do 
Maranhão. 

01h15 CONEXÃO CIÊNCIA  O programa debate a internet inclusiva na América Latina. 

01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Ciência e Tecnologia 

02h55 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente. 

03h50 REUNIÃO ORDINÁRIA  Frente Parlamentar da Coleta e Tratamento de Esgoto na 
Grande Vitória 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Conheça a balança de pastagem automática, a ferramenta 
possibilita ao produtor uma série de vantagens, como 
monitorar o ganho de peso dos animais de forma 
automática e diária 

07h35 PARLAMENTO BRASIL Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Ceará que 
acompanha as obras de transposição do Rio São Francisco 
faz visita para verificar o andamento dos trabalhos. 
Entenda como o poder público pode ajudar no controle da 
diabetes. E ainda, a lei que criou o MEI (Micro 
Empreendedor Individual) completou dez anos, assista a 
uma reportagem Especial sobre o assunto 

08h00 STJ CIDADÃO O programa dessa semana aborda o seguinte tema: 
Animais de estimação 

08h30 EM DISCUSSÃO Resumos dos principais acontecimentos do legislativo. 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Cultura. 

10h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V)  Comissão de Turismo 
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12h00 COM A PALAVRA O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é Sergio 
Majeski, deputado estadual pelo PSB. 

12h30 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Cível do Ministério Público Estadual 
(MP-ES), na Serra, Ronaldo Gonçalves de Assis fala ao 
programa MP com Você sobre a atuação da Justiça na 
defesa e proteção do meio ambiente na Serra 

13h00 DEDO DE PROSA "Ponto Cruz" é o primeiro romance da escritora Andressa 
Zoi Nathanailidis. Na obra, a autora "costura" as memórias 
da personagem principal, Heloísa, enquanto a mesma 
tenta terminar o bordado em ponto cruz de uma toalha. 
Andressa também é autora de um livro de poesia e de 
obras acadêmicas da área de literatura. 

13h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Finanças 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual. 

18h00 COM A PALAVRA O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é Sergio 
Majeski, deputado estadual pelo PSB. 

18h30 DEDO DE PROSA "Ponto Cruz" é o primeiro romance da escritora Andressa 
Zoi Nathanailidis. Na obra, a autora "costura" as memórias 
da personagem principal, Heloísa, enquanto a mesma 
tenta terminar o bordado em ponto cruz de uma toalha. 
Andressa também é autora de um livro de poesia e de 
obras acadêmicas da área de literatura. 

19h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CPI DOS 
CRIMES CIBERNÉTICOS E DA 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO ÀS 
CRIANÇAS 

Cyberbullying. 

21h30 CIÊNCIA E LETRAS O programa apresenta o livro: Não me toca seu boboca 

22h00 PANORAMA  Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba. 

22h15 COM A PALAVRA O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é Sergio 
Majeski, deputado estadual pelo PSB. 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual. 

 

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

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

 
DÉCIMA PRIMEIRA 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 10 DE 
SETEMBRO DE 2019. 
 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Havendo quorum legal, declaro aberta a 
reunião da Comissão de Agricultura, 
Aquicultura, Silvicultura, Pesca, Abastecimento 
e Reforma Agrária da Assembleia Legislativa do 
estado do Espírito Santo.  
 Vamos convidar para compor a Mesa 
junto conosco o presidente da Associação 
Nacional dos Criadores de Gado Nelore, senhor 
Nabih Amin El Aouar; o superintende do 
Ministério da Agricultura no Espírito Santo, 
Mapa, Aureliano Nogueira da Costa; o vice-
presidente da Associação Capixaba de Criadores 
de Nelore, Carlos Alberto Macedo; e o 
presidente do Fundo Saúde Animal, Neuzedino 
Alves. (Pausa) 

 
  (Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
 Queremos agradecer as presenças de 
Antônio Carlos, médico-veterinário do Idaf; de 
Liliana, ex-prefeita de Calçado, teve que sair, 
mas passou aqui; de Alba Luiza, auditora fiscal 
do Ministério da Agricultura; de José Dias, 
médico-veterinário do Idaf; de Ismar Nogueira, 
engenheiro-agrônomo e consultor em 
agronegócio; de Valnísio, conselheiro da 
Associação Capixaba de Criadores de Nelore; de 
Theresa Raquel, da OCB; e de Fabiano Fiuza, 
agente de desenvolvimento agropecuário do 
Idaf.  Obrigado a todos. 
 Vamos pedir à nossa secretária que leia o 
Expediente, tendo em vista que ainda não 
temos quorum para a leitura da ata. Vamos 
dispensar a leitura. Bom, no Expediente, não 

houve nenhuma matéria no período, mas que 
leia a comunicação. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
 Presença de representantes da equipe 
gestora estadual formada por entidades 
públicas e privadas para apresentação do Plano 
Estratégico para retirada de vacinação contra a 
febre aftosa no Espírito santo.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE SÁ - PMN) 
- Nós queremos informar que o Neuzedino, que 
se encontra à Mesa conosco, está 
representando também a Faes neste ato. 
 Vamos, então, passar a palavra para o 
Fabiano Fiuza, do Idaf, para que ele possa fazer 
essa apresentação na manhã de hoje. 
 

O SR. FABIANO FIUZA RANGEL - Bom dia 
a todos. Quero cumprimentar a deputada 
Janete, e cumprimentando a deputada 
cumprimento todos da Mesa. Cumprimentar os 
colegas que estão aqui no plenário. Acho que a 
gente está entre amigos, estamos aqui na 
Comissão de Agricultura, e todos aqui ligados ao 
setor. 

Estou aqui hoje representando o grupo 
gestor estadual do plano estratégico do Pnefa e 
também como membro titular do grupo gestor 
nacional. A gente preparou para vocês uma 
apresentação da última reunião, que foi 
realizada em julho, em Brasília. Essa reunião foi 
do grupo gestor nacional e essa apresentação 
vai trazer um paralelo, uma radiografia de como 
está o plano estratégico no Brasil hoje.  

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
A proposta é a gente falar um pouco 

sobre o histórico do Programa Nacional de 
Erradicação da Febre Aftosa no Brasil. A gente 
vai falar sobre as bases estratégicas do plano 
estratégico, o diagnóstico de situação hoje do 
plano estratégico no Brasil e vamos colocar em 
pauta alguns temas para discussão: os avanços e 
os problemas encontrados hoje em relação ao 
plano estratégico, a política atual e as 
alternativas de financiamento, o fortalecimento 
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da parceria público-privada, ações para 
melhorar a mobilização política e social, 
avaliação dos critérios indicadores para a 
condução do plano estratégico, avaliação dos 
mecanismos para fortalecimento da gestão do 
plano estratégico, banco de antígenos, vacina e 
a preparação para emergências veterinárias. 

Começando com uma revisão histórica 
do Programa de Erradicação da Febre Aftosa no 
Brasil, este gráfico representa uma linha do 
tempo, que é a evolução histórica de ações e 
fatos relacionados ao controle e erradicação da 
febre aftosa. A gente só gostaria de destacar 
neste gráfico alguns momentos importantes do 
plano de erradicação da febre aftosa no Brasil.  

Na década de 80 o Ministério da 
Agricultura decidiu avançar no plano 
estratégico, no plano de erradicação da febre 
aftosa, passando de controle para erradicação. 
Isso foi um momento importante no país porque 
contribuiu para o fortalecimento das estruturas 
do serviço veterinário brasileiro. Na década de 
90 foram criados circuitos pecuários, vários 
colegas aqui participaram desse momento, 
doutor Antônio Carlos, doutora Alba, eu peguei 
só o finalzinho desses circuitos pecuários. E 
quando foi agora, em 2017, o Ministério da 
Agricultura elaborou um plano estratégico para 
definitivamente retirar a vacinação de febre 
aftosa no país. Esse plano foi construído e foi 
publicado em 2017, quer dizer, é um plano de 
2017/2026, com o objetivo de chegar a 2026, o 
país ser reconhecido como área livre de febre 
aftosa sem vacinação, com o reconhecimento 
internacional. 

Continuando na série histórica, este 
gráfico mostra a ocorrência anual de febre 
aftosa. O percentual de animais vacinados e o 
total de carne exportada da década de 70 a 
2017. Este gráfico tem algumas informações 
interessantes também, mostra a evolução do 
programa através da vacinação. O país, na 
década de 80, mudou a forma de vacinar. A 
gente tinha uma vacina aquosa, essa vacina 
passou a ser oleosa e isso fez com que a 
cobertura vacinal dos animais aumentasse 
consistentemente ao longo dos anos, sendo que 
no ano de 2001, 2003, os animais vacinados no 
país já representavam mais de noventa por 
cento. Esses números continuaram consistentes 
até a data de hoje. E para o cenário 

internacional, com a diminuição do número de 
focos da febre aftosa no país, lembrando que o 
último foco foi em 2005, a pauta de exportação 
brasileira só aumentou. Aquela linha verde ali 
mostra o avanço das exportações de carne no 
país ao longo dos últimos anos. 
 Esse gráfico representa então a evolução 
das zonas livres de febre aftosa no país. Em 
1998, a gente só tinha Rio Grande do Sul como 
área livre com vacinação e Santa Catarina com 
área livre sem vacinação. Vinte anos depois, 
2018, aquele gráfico representa hoje a situação 
atual do país. O que está de azul ali é Santa 
Catarina, é o único estado brasileiro área livre 
de aftosa sem vacinação. E o restante do país 
hoje é declarado zona livre com vacinação. 
 A Organização Mundial de Saúde Animal 
reconhece o Brasil dividido em quatro zonas. O 
Rio Grande do Sul é uma área livre com 
vacinação, Santa Catarina, área livre sem 
vacinação, o verde-claro, o restante do país, 
área livre sem vacinação, mas a OIE, a 
Organização Mundial de Saúde Animal, também 
define uma faixa na fronteira com o Paraguai, 
Mato Grosso com Paraguai, aquela pequena 
faixa verde-escura é a zona de alta vigilância, ou 
seja, o país adotou medidas de vigilância 
sanitária mais rigorosas para essas propriedades 
rurais e esses municípios que compõem essa 
zona de alta vigilância por conta exatamente de 
proteção do rebanho brasileiro. Ali é uma região 
de fronteira seca com mais de setecentos 
quilômetros. Então, a Organização Mundial de 
Saúde Animal reconhece aquilo ali como outra 
área também dentro do país. 
 E na direita, é o objetivo do plano 
estratégico. O nosso objetivo é chegar em 2026 
com o Brasil todo de azul, ou seja, o Brasil 
reconhecido como área livre de febre aftosa 
sem vacinação. 
 Esse é o plano estratégico Pnefa 
2017/2026. O plano estratégico foi construído a 
quatro mãos, ele não foi um plano que foi 
elaborado pelo Ministério da Agricultura e 
publicado para ser executado. Não, esse plano 
contou com a participação de toda a sociedade, 
CNA, Abiec. Todas as entidades representativas 
do setor agropecuário do país participaram da 
elaboração desse plano.  
 Qual é o objetivo do plano estratégico? 
Ele tem o objetivo de criar e manter condições 
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sustentáveis para garantir o status de zona livre 
de aftosa, ou seja, nós precisamos manter o que 
a gente já tem. O país desde 2005 não tem 
nenhum caso de febre aftosa. Então, o primeiro 
objetivo do plano estratégico é manter o que já 
está e ampliar zonas livres sem vacinação, no 
caso, hoje, é só Santa Catarina. Então, o objetivo 
é ampliar essas zonas livres sem vacinação 
protegendo o patrimônio pecuário nacional e 
gerando o máximo de benefícios aos atores 
envolvidos. 
 E quais são os objetivos específicos do 
plano? Primeiro, aprimorar as capacidades do 
serviço veterinário oficial, fortalecer as medidas 
de prevenção e redução das vulnerabilidades, 
fortalecer as parcerias público-privadas, 
contribuir com a modernização da defesa 
agropecuária e, como consequência disso tudo, 
tornar o país zona livre sem vacinação. Na 
verdade, o plano tem um objetivo bem 
específico hoje, fortalecer, ou seja, melhorar a 
qualidade do serviço veterinário brasileiro. O 
plano estratégico entende que um serviço 
veterinário de qualidade é o único que dá 
garantias para que a gente possa ter um 
controle mais efetivo de entradas de doenças, 
de identificar possíveis agravos no menor 
tempo/espaço possível. 
 Essa é a composição operacional do 
plano, parece uma mandala, mas o plano é um 
plano muito robusto. É a primeira vez que um 
programa nacional de doenças elabora um 
plano que envolve a participação de toda à 
sociedade, porque realmente não é fácil 
erradicar uma doença. Esse plano tem quatro 
componentes, dezesseis operações e cento e 
duas ações. Dessas cento e duas ações, 
quarenta e duas ações são de responsabilidade 
do Estado, do Serviço Veterinário Estadual. 
 Como eu falei, são quatro componentes, 
os componentes desse plano estratégico são 
interação com as partes interessadas, ampliação 
das capacidades dos serviços veterinários, 
fortalecimento do sistema de vigilância em 
saúde animal e realização da transição de zona 
livre de febre aftosa com vacinação para sem 
vacinação.  

Eu falei que o plano tinha quatro 
componentes e dezesseis ações. Esse 
componente interação com as partes 
interessadas, o objetivo é fortalecer e socializar 

o uso objetivo do plano estratégico junto à 
sociedade. Nosso objetivo é promover reuniões 
com o setor produtivo, com os produtores rurais 
para poder conscientizar da importância de se 
aplicar esse plano estratégico.  

 Já a ampliação das capacidades do 
serviço veterinário, o objetivo é fortalecer a 
qualidade do serviço veterinário dos estados. 
Para isso o Ministério da Agricultura elaborou, 
em 2017, uma ferramenta de gestão na qual 
todos os estados devem cumprir aquela 
ferramenta de gestão, o Quali-SV - Qualidade do 
Serviço Veterinário.   O Quali-SV ele tem 
pontuação, hoje ele é ranqueado. 

Então, para os estados estarem aptos a 
retirar a vacinação de febre aftosa, ele vai ter 
que atingir certa pontuação que garanta que 
aquele estado está pronto para se tornar uma 
zona livre, sem vacinação. Então é como se 
fosse um dever de casa.  

Nessa apresentação a gente vai 
apresentar como que está hoje o estado do 
Espírito Santo em relação a esse essa 
ferramenta de gestão. O outro componente é o 
fortalecimento do sistema de vigilância, o que é 
extremamente importante em uma zona livre, 
sem vacinação. 

Porque nós estamos partindo de um 
princípio que daqui um tempo nós não vamos 
mais vacinar o nosso rebanho, não vacinando 
mais ele não vai ter mais proteção, então, o que 
nós precisamos fazer para isso: melhorar a 
vigilância, melhorar a prevenção. Então, o 
objetivo do plano estratégico é fazer com que os 
estados criem situações ou modelos de 
mitigação de risco para evitar a reintrodução da 
doença no estado. Então precisamos melhorar a 
prevenção, melhorar o sistema de vigilância. 

E o último componente é a transição de 
zona livre de febre aftosa com vacinação para 
zona livre sem vacinação. Há critérios para que 
isso aconteça: o primeiro é retirar a vacina, 
retirando a vacina o Estado terá que fazer um 
estudo de circulação viral, ele vai ter que provar 
que o vírus não está circulando na região. 
Depois de ter feito esse estudo é encaminhado 
um relatório para a Organização Mundial de 
Saúde Animal. Essa Organização Mundial de 
Saúde Animal, em reunião que acontece 
anualmente, ela vai definir se aqueles critérios 
foram executados de acordo com os manuais 
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internacionais e, com isso, é declarado o título 
de zona livre sem vacinação.  

 Isso são as metas do plano estratégico 
que vai desde 2017 a 2026, mais para frente a 
gente vai escrever cada um deles. 

Isso aí já é a base estratégica do plano. É 
a organização geográfica para transição.  

Já houve alterações em relação a este 
mapa, gente. Na última reunião que nós fizemos 
do grupo de gestão nacional, nós tomamos 
algumas decisões em relação à mudança 
geográfica, que nós vamos falar mais para 
frente um pouquinho.  

Mas é só para mostrar como é que o país 
foi dividido para a execução do Plano 
Estratégico. Ou seja, o plano não prevê retirada 
da vacinação como um todo. Vai ser feita 
gradualmente bloco a bloco.  

Então, o país foi dividido em cinco 
blocos: bloco I, bloco II, bloco III, bloco IV e o V. 
Nós, Espírito Santo, estamos no bloco IV junto 
com São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, 
Tocantins, Goiás. E agora o bloco IV também vai 
ter Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.  

Isto aí é o ano previsto para suspensão 
da vacinação para febre aftosa. Estava previsto 
para o bloco I retirar a vacinação em 2019, 
agora em novembro. Ela foi suspensa e a 
previsão agora é para 2020.  

O que está de laranja ali é o bloco II e o 
bloco III, que, em decisão do grupo de gestão 
nacional, foi suspensa também. Nós vamos 
mostrar para vocês porque foi suspensa. Então, 
a previsão agora passou para 2021. E nós do 
bloco IV, que é o amarelo, a nossa previsão é 
retirar a vacinação em novembro de 2021. Ou 
seja, a gente vacinaria os rebanhos capixabas 
em maio de 2021 e em novembro de 2021 não 
vacinaria mais.  

Isto é o cronograma inicial para a 
retirada da vacinação. Ali só mostrando qual o 
ano e qual semestre da retirada. Como eu falei: 
Espírito Santo previsto para novembro de 2021.  

Este gráfico é só mostrando a gestão do 
Plano Estratégico. A gestão do Plano Estratégico 
é composta pela equipe gestora nacional. Dos 
cinco blocos, cada bloco também tem uma 
coordenação regional e aqui também, o Espírito 
Santo, a gente tem uma equipe gestora 
estadual, composta por entidades do setor 
público e setor privado.  

Quais são as atribuições da comissão? 
Monitorar, executar e realizar avaliação das 
operações e ações previstas para cada unidade 
federativa. Ou seja, o objetivo do grupo gestor é 
justamente avaliar como está o 
encaminhamento do Plano Estratégico dentro 
dos estados, para a gente ter uma ideia se está 
avançando ou não e o que precisa melhorar 
para a gente atingir nossos objetivos dentro do 
Plano Estratégico.  

Aqui são as equipes gestoras estaduais 
que acabei de falar.  

Isto é estrutura do Plano Estratégico. Na 
base dessa pirâmide estão descritas as cento e 
duas ações que o Plano Estratégico prevê para 
que a gente chegue lá em cima na ponta da 
pirâmide e a gente tome a decisão: esse bloco 
está apto para retirar a vacina ou não?  

Então foi definido que cada estado da 
unidade federativa tem quarenta e duas ações 
para serem cumpridas objetivamente. O não 
cumprimento pode suspender ou pode alterar o 
cronograma de retirada da vacinação. Foi o que 
aconteceu com o bloco I e agora recentemente 
com o bloco II.  

Este slide está mostrando a zonificação. É 
importante destacar que os blocos foram 
divididos por estado, só que nas reuniões bloco 
a bloco entenderam que não dava para você 
retirar a vacinação por bloco porque há, às 
vezes, entre estados uma movimentação muito 
grande de animais, o que pode comprometer a 

economia do estado ou daquela região. 
 Então, o que acontece? Igual ao bloco I. 
Ali, foram incluídos municípios do Amazonas e 
municípios do Mato Grosso para o bloco I, 
para que não haja descontinuidade da 
economia da pecuária dessa região. Então, 
isso foi feito no bloco I e em algumas outras 
regiões do país também. 
 A avaliação da qualidade do Serviço 
Veterinário Oficial, isso é importante, porque 
essa ferramenta de gestão é que vai definir se 
o estado está apto ou não para retirar a 
vacinação. Como eu falei, os estados vão ser 
ranqueados e há um indicador importante. O 
Plano Estratégico tem um indicador e, se o 
estado não atingir aquele indicador, 
possivelmente ele não vai conseguir retirar a 
vacinação de aftosa. 
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 Lembrando que a vacinação ocorre por 
bloco. Então, se um estado não avançar no 
Plano Estratégico, ele vai comprometer todo o 
bloco. Isso é importante também. Então, essa 
ferramenta de gestão, esse Quali-SV, é 
composta por quatro componentes que dizem 
respeito a recursos humanos, a recursos físicos 
e financeiros e à capacidade operacional do 
Serviço Veterinário Estadual. Quando eu falo de 
Serviço Veterinário Estadual, é Ministério de 
Agricultura e Idaf. Então, capacidade 
operacional e interação com as partes 
envolvidas. 
 Esses quatro componentes têm vários 
itens de avaliação em que a nota vai de 1 a 5. E 
o nosso objetivo, hoje, o que nós estamos 
buscando para poder retirar a vacina é nota 4.  

Então, o Ministério da Agricultura já fez 
uma auditoria em todos os estados do Brasil, a 
gente tem essas avaliações já e foi dentro 
dessas avaliações que o grupo gestor nacional 
decidiu suspender a vacinação do bloco I e do 
bloco II, porque não atingiram o nível ideal que 
prevê o Plano Estratégico. 
 Como eu falei, dentro dos componentes 
de avaliação tem vários itens que são avaliados. 
Não vou citar todos porque são muitos itens, 
são mais de quarenta itens de avaliação. 
 Esse foi o resultado da primeira rodada 
de auditorias no país. Ela finalizou em 2018. 
Esse gráfico mostra qual foi a pontuação dos 
estados, item por item de avaliação. 

 Eu quero só destacar duas coisas nesse 
gráfico. A primeira é o Paraná. O Paraná está 
lá no meio do gráfico, mais ou menos ali. 
Então, ele teve pontuação 4 e 5, 3. Teve 
poucas pontuações 3 e muitas pontuações 4 e 
5. Não é à toa que o Paraná está retirando a 
vacinação contra aftosa agora. Aliás, já retirou, 
a última vacinação foi em maio. O Paraná se 

destacou do restante do país em termos de 
qualidade do Serviço Veterinário Oficial. 

Nós do Espírito Santo estamos na sétima 
coluna ali. Nós tivemos uma avaliação regular 
dentro da média nacional. A nossa auditoria foi 
em 2017 e, naquele momento, o nível 
satisfatório seria ponto 3, e nós tivemos, em 
média, 2.73. Quase que a gente atingiu o ponto 
3. Só que a gente precisa avançar mais agora, 
porque, para a próxima auditoria nossa, a nota 
tem que ser 4. 

 Essa é a distribuição geral dos níveis de 
avanço. Isso aí é uma radiografia do país, ou 
seja, 0,8%. Poucas notas 5. No caso, acho que só 
foi Paraná mesmo. Nota 4, onze por cento dos 
itens avaliados. Nota 3, quarenta e sete por 
cento dos itens avaliados. Nota 2, trinta e dois, e 
nota 1, teve situações de ter nota 1: 4,6%. 
 O diagnóstico que o Ministério da 
Agricultura elaborou pegou os quatro 
componentes do Quali-SV e fez um diagnóstico, 
mostrando que, se a gente pegar lá, por 
exemplo, recursos humanos, setenta e três por 
cento tiveram nota 3 ou 4 ou 5 e dezessete por 
cento 4 ou 5, que foi, na verdade, o melhor item 
avaliado entre os estados; em relação à 
estrutura, é que ficou muito aquém daquilo que 
era o desejável, só quarenta e oito por cento 
nota 3 ou 4 ou 5; capacidade operacional, 
cinquenta e oito por cento nota 3, 4 ou 5; e 
interação com as partes interessadas, sessenta e 
um por cento. 

Esse gráfico é interessante porque ele 
mostra o diagnóstico dos estados. Então, aquela 
bolinha acima do Plano Estratégico - o Plano 
Estratégico é aquele quadradinho ali no início -, 
3,4 é a média que o Ministério da Agricultura 
entende como um nível satisfatório do Serviço 
Veterinário Estadual. Então, o Paraná teve uma 

nota acima de 3.4, foi o único estado da 
Federação que, nas auditorias, obteve uma 
nota acima do que era desejável. O Distrito 
Federal, Minas Gerais, Rondônia e Santa 
Catarina foram estados que estavam dentro do 
limite aceitável. E, embaixo, o restante do país, 
destacando, por exemplo, o Rio Grande do 
Norte, a Paraíba e o Amazonas, que precisam 
melhorar muito, as notas não atingiram nem 2. 
E 2 significa que ele está operando com 
deficiências na maioria de suas partes, 
comprometendo a atuação. 

Esse gráfico mostra a realidade atual 
dos serviços veterinários estaduais, 
mostrando que teve estados que tiveram nota 
1.9, abaixo de 2, extremamente insatisfatório, 
e estados que tiveram a nota 3.6, que foi só o 
Paraná. O restante do país está na média de 
2.6, precisa avançar mais para chegar a 3.4. 

Esse gráfico foi dividido por um 
indicador, pegando os quatro componentes 
do quadro SV: recursos humanos, estrutura, 
capacidade operacional e interação com as 
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partes interessadas. Isso aí só mostrando as 
notas dos estados e a média geral do país.  

Esse gráfico é interessante porque ele 
mostra, Neuzedino, a realidade atual dos 
serviços veterinários com fundo e sem fundo, 
sem fundo de saúde animal. Com o fundo de 
saúde animal, os estados foram melhores 
ranqueados do que estados sem fundo, 
mostrando a importância que tem o Estado ter 
um fundo de saúde animal. 

Agora, é uma sequência de slides 
mostrando as médias dos níveis de avanço, 
região por região. Então, a gente pega na Região 
Sudeste: Minas Gerais, no indicador geral, tem 
uma pontuação de 2.92, mas teve componentes 
que teve nota 3.2 e componentes com nota 
2.82; o Espírito Santo, nós tivemos uma média 
de 2.73; o Rio de Janeiro, também parecido com 
a nossa nota; agora, o que nos preocupa é São 
Paulo - São Paulo ficou com a nota abaixo dos 
outros estados nossos aqui da Região Sudeste. 

Nós estamos pegando, agora, o Norte. E 
o Norte nos preocupa. Não é a toa que o Grupo 
Gestor Nacional suspendeu a retirada da 
vacinação do bloco I, porque o Amazonas, o 
Amapá e Roraima estão muito abaixo daquilo 
que se prevê no Plano Estratégico. O único 
estado do Norte que avançou muito foi 
Rondônia, só que, como eu falei, não adianta 
um estado avançar e os outros não avançarem, 
porque aí é o bloco que vai ser penalizado, 
vamos colocar assim. Então, Rondônia, por si só, 
já poderia retirar a vacinação, mas não retirou 
porque o Acre precisa melhorar e, 
principalmente, o Amazonas.  

Olha a Região Sul. Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná. É outra realidade. 
Avançaram bastante no Plano Estratégico. Tanto 
que o Paraná já solicitou a retirada da 
vacinação, o ministério aprovou, e o Paraná não 
vai mais vacinar para febre aftosa. Ele adiantou 
o seu calendário. O Paraná estava junto com o 
bloco IV na retirada da vacinação, então, ele 
adiantou um ano. O Rio Grande do Sul já 
solicitou ao Ministério da Agricultura auditoria 
para esse segundo semestre e, se a auditoria do 
Ministério da Agricultura for satisfatória, o Rio 
Grande do Sul também vai antecipar o seu 
calendário de retirada da vacinação.  

Deputada, eu vou passar ali os dados do 
Espírito Santo.  

 Esse aí é o Centro-Oeste. Os estados do 
Centro-Oeste estão na média. Não tem nenhum 
estado que está se destacando em relação ao 
outro. Está numa média dentro do que é 
esperado pelas auditorias. O que se esperava na 
auditoria que aconteceu, era que os estados 
tivessem uma média acima de 2.5, para poder ir 
trabalhando o seu cronograma e seu 
planejamento para os níveis de avanço que 
foram solicitados pelo Plano Estratégico. Então, 
está dentro da média.  

Esse é o resultado do Nordeste. Olha só. 
Por isso que na reunião de julho, ao analisar 
esses dados, o grupo gestor nacional decidiu 
suspender a retirada, adiar a retirada da 
vacinação do bloco III, que aconteceria agora, 
em novembro, e não vai ser mais agora em 
novembro justamente porque os resultados da 
auditoria indicam que não houve avanços. 
Precisa melhorar, então, foi adiado.  

Outro mecanismo previsto no Plano 
Estratégico é a realização de dois estudos 
extremamente importantes. No estado do 
Espírito Santo nós já encaminhamos ao 
Ministério da Agricultura os dados para a gente 
poder realizar esses estudos aqui no estado. O 
primeiro é o estudo de avaliação de risco para a 
febre aftosa e o segundo estudo é o da 
sensibilidade do sistema de vigilância. O que 
esses dois estudos indicam para a gente? Que 
nós precisamos ter definido no estado quais são 
as zonas ou quais são as regiões, dentro do 
estado do Espírito Santo, que teriam maior 
vulnerabilidade para introdução da doença.  

Então, nós vamos mapear o estado por 
zonas de risco, até para que a gente possa ter 
uma melhor utilização dos recursos públicos. 
Por exemplo, determinada região tem mais 
vulnerabilidade, então, a gente precisa trabalha-
la melhor, colocar mais equipes volantes para 

trabalhar lá, ter mais vigilância em 
propriedades de risco. Enfim, a gente vai 
mapear o estado para poder identificar áreas 
de maior risco e áreas de menor riso. Isso vai ser 
feito em todo o país.  

Esses dois estudos vão ser feitos pela 
USP ou pela Universidade do Rio Grande do Sul.  

Esse gráfico só está mostrando o 
histórico de reuniões que já aconteceram nos 
blocos. Em relação ao bloco nosso aqui, o bloco 
IV, a gente já teve duas reuniões. Nós tivemos a 
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primeira reunião, que foi em junho do ano 
passado, aqui em Vitória, e nós tivemos a 
segunda reunião, que foi em São Paulo.  

Vou passar um pouco mais rápido os 
blocos, porque o que interessa para a gente vai 
ser o bloco IV.  

Aí é o bloco I, que foi prorrogada. Isso aí 
é só mostrando as ações com envolvimento do 
Serviço Veterinário Estadual. Ou seja, eu falei 
que os estados têm quarenta e duas ações a 
serem cumpridas e aí está mostrando o que 
cada estado já cumpriu ou não cumpriu ou está 
em andamento. O laranja é o que está em 
andamento; o vermelho, não iniciado; o verde, 
concluído; e o roxo, sem informação.  
 
 Pode passar, porque está falando do 
bloco 1. (Pausa) 

Esse é o bloco 2, pode passar. Vamos 
chegar ao bloco 4, que nos interessa. 

Bloco 4, como falei, duas reuniões: 
Vitória e São Paulo. Esse gráfico foi elaborado 
pela Comissão Coordenadora dos Blocos, então, 
por isso falei da preocupação com o estado de 
São Paulo. São Paulo, até então, nessa reunião 
de junho de 2019, ainda não tinha iniciado trinta 
e oito ações das quarenta e duas. Isso nos 
preocupa porque, se São Paulo não avançar, o 
bloco 4 estará comprometido. 
 Espírito Santo. Até a reunião de junho, a 
gente já tinha concluído sete ações das 
quarenta e duas; vinte estavam em andamento 
e catorze não iniciadas. Dessas vinte que estão 
em andamento a gente já cumpriu algumas; 
esse número já reduziu. O nosso planejamento 
define ações que vão ser finalizadas agora, no 
final do ano; ações que vão ser finalizadas no 
final do ano que vem; e ações que serão 
finalizadas em maio de 2021. O que nos 
preocupa são algumas ações não iniciadas, que, 
muitas das vezes, não dependem só do Serviço 
Veterinário Estadual. Depende de um 
comprometimento de toda a cadeia produtiva: 
setor público, setor privado, e que vamos 
mostrar para vocês ali, que, na verdade, é a 
preocupação do país como um todo. Envolve 
recursos financeiros e envolve recursos 
humanos. Essa está sendo a maior dificuldade 
dos estados para não iniciar algumas ações.  
 Esse slide está mostrando só o exemplo 
do Paraná. Por que na reunião do Grupo de 

Gestão Nacional se tomou a decisão de colocar 
o Paraná no bloco 5? Falei, no início da 
apresentação, que naquele mapa geográfico das 
divisões dos blocos houve uma mudança, agora, 
em junho. A principal mudança foi: o bloco 5 
agora vai ser Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Esse gráfico mostra porque o 
Paraná antecipou seu calendário de retirada da 
vacinação: pelas notas que ele obteve na 
auditoria do Quali-SV.  
 Esse é um monitoramento das ações dos 
blocos. Isso aí está mostrando quais ações 
foram iniciadas, quais estão em andamento, 
quais estão concluídas, por bloco. Aquela hora, 
mostrei por estado. Aí, está por bloco.  
 Quais seriam as ações importantes ainda 
não concluídas nos blocos? O que a Equipe 
Gestora Nacional tem identificado como ações 
de dificuldades para serem iniciadas, que já 
deveriam ter sido iniciadas. A completude do 
georreferenciamento de propriedades rurais, 
um dado extremamente importante para o 
sistema de vigilância. Precisaríamos ter todas as 
propriedades rurais, no estado, 
georreferenciadas. E ainda não concluímos esse 
georreferenciamento. Hoje, a gente deve estar 
em torno de setenta por cento das propriedades 
georreferenciadas. 
 A gente acredita que, com o avanço do 
CAR - Cadastramento Ambiental Rural, a gente 
consiga avançar mais ainda no 
georreferenciamento. 

Corrigir as deficiências estruturais e 
operacionais das UVLs, visando fortalecer suas 
estruturas físicas de recursos humanos e 
comunicação. Esse foi outro gargalo 
identificado, e aí já é uma situação no país todo. 

Dificuldades de alguns Governos 
estaduais em garantir recursos para a defesa 
agropecuária. Os estados do Nordeste já 
colocaram isso para o Grupo Gestor Nacional, 
dessa dificuldade em alavancar recursos 
humanos - que está deficiente hoje - e 
orçamento para a defesa agropecuária. Porque, 
dentro do Quali-SV, um componente importante 
de avaliação é a estrutura. O Serviço Veterinário 
conta com uma capilaridade boa? Há escritórios 
nos municípios? Como é que está funcionando 
isso? 
Então, isso foi identificado como uma 
deficiência na maioria dos estados do Brasil.  
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Definir e estabelecer esses temas, 
rápidos e eficientes, de repasse de recursos para 
fazer frente às emergências zoossanitárias, 
mediante o uso de recursos governamentais e 
de fundos públicos ou privados. Essa é outra 
situação que preocupa, também, o plano 
estratégico, porque muitos estados ainda não 
têm um fundo de emergência em saúde animal. 
Poucos estados têm fundos. Não sei... O 
Neuzedino, talvez, poderia falar melhor. Acho 
que nem dez estados têm fundo de saúde 
animal, hoje. Isso é outro gargalo identificado, 
que pode comprometer o cronograma do plano 
estratégico.  

A gente já está entrando na finalização 
da nossa apresentação.  

Possíveis causas para o atraso da 
implementação das ações nas unidades 
federativas. E, aí, os estados mostraram que: a 
crise financeira, que alguns estados estão 
passando hoje; ano eleitoral, pode ser, alguns 
entraves; mudança de Governo; falta de 
recursos humanos, capacitados para as 
operações do plano estratégico; gestão e 
acompanhamentos inadequados da execução e 
finalização das ações estaduais pela equipe 
gestora; e deficiência no engajamento de atores 
relacionados ao Pnefa.  

Esses foram os principais gargalos que os 
estados identificaram, nas reuniões dos blocos. 
E não foram diferentes as reuniões que tivemos, 
aqui: do bloco 04. Nas duas reuniões, a pauta da 

reunião, em relação aos gargalos, foi 
justamente esses gargalos que a gente 
colocou ali.  

Bom, a equipe gestora nacional teve 
duas reuniões, já: uma reunião em São Paulo 
e, a última, agora, em julho. Ela contou com a 
participação do Ministério da Agricultura, do 
Fonesa, da Confederação Nacional de 
Agricultura, da ABPA, da Abiec, do Sindan, do 
Conselho Federal de Medicina Veterinária, e da 
Abrafigo. Cada entidade dessa tem um membro 
titular nessa equipe gestora nacional. Ou seja, é 
composta por representantes da iniciativa 
privada e do serviço público.  

Esse aí é o monitoramento feito pelo 
Ministério da Agricultura. Falei que, das cento e 
duas ações do plano estratégico, quarenta e 
duas dizem respeito aos estados e sessenta 
dizem respeito ao Governo Federal.  

Em relação ao Governo Federal, 
cinquenta e quatro por cento das ações estão 
em andamento; onze por cento, concluídas; e 
trinta e cinco por cento, não iniciadas.  

Ações ainda não concluídas em nível 
nacional: Banco de antígeno; vacina de febre 
aftosa, assunto que está em discussão ainda 
dentro do Ministério da Agricultura; 
estabilidade de repasse de recursos financeiros 
em nível federal, e de fundos privados para o 
serviço veterinário estadual.  

Deputada Janete, isso é um assunto 
extremamente interessante, de pauta, 
importante na Câmara Federal, nas Assembleias 
Legislativas. Porque o que está acontecendo 
hoje é que está tendo descontinuidade no 
repasse de recursos do Governo Federal para os 
estados. Aí eu coloco: convênios... E o Ministério 
entende que isso é importante. Ah, e precisa ter 
aporte de recursos financeiros para que a gente 
possa avançar na execução do plano 
estratégico.  

Pleno funcionamento da PGA. A PGA, 
hoje, é a Plataforma de Gestão Agropecuária. 
Nós, do Espírito Santo, não temos problemas 
com isso. Dos nossos bancos de dados, hoje, 
cem por cento estão integrados ao Governo 
Federal. Em alguns estados, infelizmente, ainda 
não está. Mas nós estamos cem por cento 
integrados com a PGA.  

Fortalecimento da vigilância da fronteira 
internacional é outro assunto que preocupa o 
Ministério da Agricultura, principalmente em 
regiões de crise ou sanitárias, como é o caso da 
Venezuela; da Colômbia, porque a Colômbia 

está tendo foco de febre aftosa, hoje.  
Fundo de emergência nacional. Que 

coloquei, agora. Poucos estados com fundos 
implementados. 

Ações da operação de Educação e 
Comunicação em Saúde Animal.  Principais 
desafios: adequar o plano estratégico após dois 
anos de suplementação.  

Bom. Ficou claro, na nossa última 
reunião, em julho, que os desafios são enormes. 
Após dois anos de plano estratégico, há muitos 
níveis de avanço ainda para serem 
implementados, inúmeras dificuldades foram 
repassadas dos Estados para o Governo Federal, 
principalmente no que foi colocado ali em 
relação a recurso humano e financeiro, tempo 
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necessário para a realização das ações por parte 
dos blocos.  

Estamos com um calendário apertado e 
todos estão preocupados em relação a isso. 
Agora que se tomou a decisão de adiar a 
retirada da vacinação do bloco 1, do bloco 2 e 3, 
significa que o plano, ao que tudo indica, vai ter 
que sofrer alterações. 

Pode passar, por favor. 
Fórum Nacional. Foi realizado, agora, no 

final de agosto, na Expointer, em Esteio, o I 
Fórum Nacional do Plano Estratégico. Foi 
realizado, agora em agosto - 30 de agosto. Esse 
plano contou com a participação dos serviços 
veterinários oficiais, do setor privado, e foram 
apresentados esses dados também nessa 
reunião, em Esteio. 

Pode passar. 
Era isso. Eu agradeço pela gentileza e 

pela consideração que a Comissão de 
Agricultura nos deu, para nosso Grupo Gestor 
Estadual. A gente entende que essa 
apresentação para vocês é extremamente 
importante. Eu tenho certeza de que desta 
reunião muitos frutos serão construídos aqui 
para que a gente possa avançar ainda mais 
nesse plano estratégico. 

Deputada, obrigado pela... 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada, Fabiano. 
Gostaria que você se mantivesse onde 

está porque pode ser que os deputados queiram 
fazer alguma intervenção. Mas só lembrando a 
quem nos assiste neste momento que Fabiano 
Fiuza Rangel é agente de desenvolvimento 
agropecuário do Idaf - nosso Idaf - e membro do 
Grupo Gestor Nacional do Plano Nacional de 
Erradicação da Febre Aftosa. É o que ele está 
falando aqui, hoje, para a Comissão de 
Agricultura e para todos que nos assistem. 

Nós vamos passar agora para a 
complementação, antes dos deputados, a fala 
do Aureliano, de como o Ministério da 
Agricultura atua nesse suporte, já que a 
fiscalização é feita pelo Idaf, e como funciona. 
Em breves palavras, Aureliano, porque nós já 
estamos no adiantar da hora. Qual o suporte 
que o Ministério da Agricultura dá. 

Depois nós vamos passar para o doutor 
Nabih, que também tem interesse na matéria, 

tendo em vista que ele preside a Associação 
Nacional dos Criadores de Nelore, que é o gado 
que a gente tem em maior quantidade no 
estado e que é o gado de corte, e o Neuzedino, 
que vai estar falando sobre fundo. Como é que o 
fundo também... Qual a participação do fundo, 
como você pode acessar o fundo, no caso dos 
animais acometidos. 

Então vamos, inicialmente, para o 
Aureliano. 

 
O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 

- Bom dia. Gostaria de agradecer e ao mesmo 
tempo parabenizar a presidente da Comissão de 
Agricultura da Assembleia Legislativa, deputada 
Janete, pela atenção que ela tem dado a 
assuntos de alta relevância, como esse que 
acabou de ser apresentado, por uma palestra 
brilhante do Fabiano, que nos representa no 
grupo gestor do Pnefa, aqui no estado do 
Espírito Santo. 

Gostaria também de agradecer ao 
deputado Torino, que também tem 
acompanhado essas lutas; ao Adilson, ao 
deputado Marcos e a todos os membros que 
aqui estão representados. Então, muito 
obrigado por estarem junto conosco nesse 
grande desafio. 

Dia 30 de agosto, o Fabiano colocou, eu 
participei do I Fórum Nacional do Pnefa, em 

Esteio, na 42.ª Expointer, no Rio Grande do 
Sul.  

Quando você participa de um evento 
dessa magnitude, deputada Janete, você 
percebe a importância que o Rio Grande do Sul 
tem dado a esses assuntos, a relevância que ele 
representa nessa cadeia produtiva e o impacto 
que pode causar se não houver união do 
Governo Federal, do Governo Estadual e dos 
setores produtivos, como temos aqui o Nabih, 
temos aqui o pecuarista que também 
representa o fundo, o Neuzedino, todos temos 
que estar juntos nessa grande luta.  

E aí, vale a pena destacar os 
procedimentos, como funciona essa relação 
com o Governo Federal. O Fabiano já colocou: o 
Ministério da Agricultura participa diretamente 
com recursos na formatação de convênios para 
possibilitar que o Estado execute a sua função 
na área de fiscalização. Então, nós temos aqui o 
nosso colega também do Idaf, o Porto Júnior, e 
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temos a nossa auditora fiscal, a Alba, que se 
encontra e acompanha todo esse procedimento. 
 Gostaria de deixar registrado que tem 
quinze dias que aconteceu um treinamento no 
município de Vargem Alta, onde toda essa 
equipe que hoje está aqui falando recebeu uma 
capacitação de alta relevância, com profissionais 
renomados. Viu, Antônio Carlos? Que já vêm 
acompanhando todo esse tema. E o Ministério 
da Agricultura trouxe esses profissionais para 
capacitar os profissionais do Estado, do Idaf, o 
que foi uma brilhante ação do Idaf, e eles serão, 
então, os multiplicadores desse conhecimento.  

Embora sejamos os auditores do 
processo que atua no estado, nós somos 
colaboradores efetivos nessa ação. Eu estive 
presente, os colegas todos estiveram presentes, 
tinham quarenta técnicos do Idaf presentes 
nesse treinamento. Ficaram uma semana, viu, 
Marcos? Uma semana em treinamento para 
multiplicar, tamanha é a relevância, porque se 
não houver esse empenho coletivo - e aqui eu 
destaco o papel da Comissão de Agricultura - em 
abraçar um tema de altíssima relevância, o 
estado do Espírito Santo pode perder a sua 
qualificação, e afetar todas as cadeias 
produtivas da área animal: a avicultura, a 
suinocultura, a bovinocultura, a caprinocultura, 
os bubalinos. E por aí vai. 

Então, deixo aqui à disposição a 
Superintendência Federal de Agricultura. Nós, 
no Ministério, sabemos das nossas dificuldades, 
mas não vamos medir esforços para estarmos 
juntos, tanto do grupo gestor, do Pnefa, como 
em outras ações, desde que a gente se 
apresente e tenha esta união: Governo Federal, 

aqui está representado pelo Mapa, Governo 
do Estado, municípios e o setor produtivo.  

Então, mais uma vez, estamos à 
disposição na superintendência, contem 
conosco para estarmos discutindo e não 
simplesmente naquela questão de autuação. 
Esse não é só o papel do Mapa, é que ele 
trabalha com legislação, então a gente tem que 
auditar os procedimentos para atingir grau de 
confiabilidade das cadeias produtivas no estado 
do Espírito Santo.  

Obrigado.  

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada, Aureliano. 

Quero comunicar também que o 
deputado Emílio Mameri, que integra esta 
comissão, nos pediu para justificar sua ausência, 
tendo em vista que ele está na reunião da 
Comissão de Saúde, que está acontecendo neste 
mesmo horário. 

Com a palavra o doutor Nabih, que 
preside a Associação Nacional dos Criadores de 
Nelore. É o setor privado também junto conosco 
nesse trabalho.  

 
O SR. NABIH AMIN EL AOUAR - Um 

bom-dia a todos! Gostaria de cumprimentar a 
deputada Janete de Sá e já estou 
cumprimentando os demais deputados e 
componentes desta Mesa e também a plateia.  

Eu fico muito admirado, deputada, por 
uma reunião tão produtiva como esta e o que 
isso pode representar não somente para o 
estado, mas para todo o país, de importância, 
credibilidade e segurança em relação à 
produção e comercialização da nossa pecuária.  

Cumprimentar também o Fabiano pela 
explanação magnífica. E gostaria de deixar 
algumas reflexões: a importância do Mapa e do 
Idaf nesse contexto e a importância do Espírito 
Santo.  

O Espírito Santo hoje contém em torno 
de um por cento da população bovina do nosso 
país. Até antes do período pré-seca nós 
tínhamos em torno de dois milhões, duzentas e 
cinquenta mil cabeças, hoje, nós estamos 
próximos a dois milhões de cabeças para uma 
população bovina em torno de duzentos e vinte 
um milhões de cabeças. Desses duzentos e vinte 
e um milhões de cabeças, cento e oitenta 

milhões são da raça Nelore. E juntamente com 
os cruzamentos industriais nós chegamos 
próximo a cento e noventa milhões de animais 
da raça Nelore, disparada a maior do país, 
uma das maiores e mais importantes do 
mundo.  
 O que a associação nacional, como ela vê 
o estado do Espírito Santo? Ela vê, senhores, 
como um dos estados mais ativos em termos de 
pecuária bovina.  

Em termos de associação, nós temos 
quatorze associações regionais do Nelore. Já 
estamos há mais de quatro anos como a mais 
ativa associação, a capixaba. E, hoje, a nossa 
associação nacional pega o know how da 
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capixaba para fomentar e disseminar 
conhecimentos em todo o país. 
 A capixaba é a única que oferece 
duzentos estágios para estudantes de Ciências 
Agrárias. Ela realiza entre oito a nove eventos 
anuais, todos acima de trezentos participantes. 
Quem está em segundo lugar, Mato Grosso, tem 
dois eventos por ano. Mato Grosso tem uma 
população bovina acima de trinta milhões de 
cabeças bovinas, enquanto o Espírito Santo tem 
em torno de dois. Então, vejam a importância 
do Espírito Santo nesse contexto.  

Nós temos, pela Nelore, um campeonato 
nacional de julgamento de carcaças. Até a 
semana passada, nós estávamos na décima 
terceira etapa de vinte e sete etapas ao total. A 
Nelore Heringer estava no primeiro lugar em 
todo o país, nas primeiras treze etapas, mas 
ninguém sabe disso.  

Nós temos a importância de sermos 
trabalhadores. O capixaba é trabalhador, é 
competente, é qualificado, mas nós não 
sabemos divulgar, nós não somos marqueteiros. 
Isso é uma notícia que deveria disseminar em 
todo o país para demonstrar a importância 
deste estado pujante, de gente correta, de 
gente honesta e trabalhadora. E nós somos 
exemplo para todo o país.  

No final deste mês, nós vamos realizar o 
maior exemplo de exposição de Nelore do 
mundo, baseada, deputada Janete, aqui no 
Espírito Santo. A exposição e o Simpósio Nelore 
- A Carne do Brasil é uma cópia, será agora este 
mês, em Uberaba. Vai ser em Uberaba. 

Então, é disso que nós sentimos orgulho. 
No momento em que o Fabiano colocou esses 
dados, fiquei pensando: veja que o Espírito 
Santo, quando ele colocou aquela bola amarela 
já quase chegando à condição mais desejada, e 
eu vejo muitos estados com maior 
infraestrutura, maior dimensão territorial, lá 
embaixo. Isso é mérito. Isso é mérito e nós 
temos que reconhecer. 

Por que São Paulo está destoando de 
todo o bloco IV, e o Espírito Santo pelo menos 
está dentro daquele contexto de um resultado 
positivo?  

Nós temos que reconhecer no Aureliano, 
representando o Mapa; no Fabiano, 
representando o Idaf; eu acho que com outras 
entidades como a Federação da Agricultura, a 

Comissão de Agricultura da Assembleia 
Legislativa e demais associações bovinas que 
nós temos aqui, como a Nelore Capixaba, como 
a associação de gado de leite aqui do Espírito 
Santo e outras. Nós devemos nos dar as mãos. 
Juntos seremos mais fortes. 

Ninguém consegue ou conquista algo se 
não for pelo esforço comum de uma adição de 
forças. 

A importância desse status de livre de 
aftosa sem vacinação é muito importante. 
Aumentaria a credibilidade, a confiança o valor 
agregado, abriria mercados internacionais, 
especialmente a Europa, Coreia do Sul e Japão, 
que pagam pelo valor da carne, valores bem 
mais importantes. 
 Como exportadores, somos os maiores 

do mundo em volume e somos os maiores do 
mundo em faturamento, mas pelo grande 
volume que temos. Mas nós temos, pelo 
menos, recebido a metade do que a 
exportação americana. Nós temos recebido, 
pelo menos, quarenta por cento menos do 
que as exportações uruguaias, e isso por quê? 
É pela falta de união nossa, deputada. 
 Eu acho que a senhora, que representa 
esta comissão tão importante, deve integrar 
todas as outras entidades numa ação comum, 
numa ação que vai tornar o Espírito Santo 
como um exemplo. Essa condição de livre de 
aftosa sem vacinação, de Santa Catarina, não 
foi por acaso, foi por mérito. Essa condição, 
agora, do Paraná de chegar perto, também 
por mérito. 
 Da mesma forma que o Espírito Santo, 
com essas ações chegando perto, também por 
mérito e ultrapassando estados muitos mais 
ricos, mais pujantes, mas talvez falte esse 
orgulho capixaba que nós temos. 

Então, parabéns, Fabiano! Parabéns, 
deputados! Parabéns, Aureliano, Neuzedino e 
todos que estão aqui na plateia! Eu acho que a 
ACNB, Associação dos Criadores de Nelore do 
Brasil, sempre estará junto do nosso estado. 
Aliás, já está, porque ela está tirando know how 
daqui para levar para fora. E é importante a 
gente ouvir isso que foi falado aqui. Mas levar 
para uma ação positiva, tornar isso realidade. 

Parabéns, deputada! Parabéns, Fabiano! 
Muito obrigado a todos. 

Identificador: 330039003200380033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, segunda-feira, 16 de setembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 21 

O SR. PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) -  Obrigada, Nabih. São belas palavras, 
importantíssimas, com muita profundidade, que 
nos servem de reflexão. Nós vamos sintetizar 
isso ao final, mas que sirva de reflexão. 

Neuzedino, por gentileza, como acessar 
o fundo? 

 
O SR. NEUZEDINO ALVES VICTOR DE 

ASSIS - Bom dia a todos. Em nome da deputada 
Janete, queria saudar todos os deputados, todos 
os componentes da Mesa e o público em geral.  

Deputada Janete e deputados, depois 
das falas que nós já ouvimos, fica bem mais fácil 
falar. Nossa caminhada no estado do Espírito 
Santo começou há bastante anos. Mas, na 
década de noventa, como falado, ainda no final 
da década de noventa, na época do então 
saudoso Nyder Barbosa de Meneses, nós 
tivemos um desafio muito grande, porque a 
gente buscava o status de livre de febre aftosa 
com vacinação. 

O então deputado desta Casa e 
presidente da Federação da Agricultura, 
capitaneou um trabalho no estado no sentido 
de criar o fundo emergencial de promoção da 
ação do animal, no estado do Espírito Santo.  

Naquele momento, nós já sentíamos que 
a caminhada nossa só seria possível, como bem 
falou o doutor Nabih, todos juntos. O Ministério 
da Agricultura, o Idaf ralavam e ralavam no 
estado e não avançava. Nós não avançávamos. 
Está aqui o Antônio Carlos, que trabalha 
conosco no fundo. Achamos que ele é o decano 
nosso, porque tem história nessa área aí. 

Nós só avançamos quando houve união. 
Então, houve união do Governo, houve união da 
iniciativa privada, união desta Casa, porque o 
fundo existe em função de uma lei já existente 
que nós vamos ter que falar um pouco mais, nós 
vamos ter que mudar essa lei. 

Então, o doutor Nabih falou muito bem, 
nós queremos novos mercados, nós queremos 
melhores produtos para nossa carne, melhor 
preço, melhor valor para nossos produtos. 

Fabiano colocou bem, está muito claro o 
seguinte, nós precisamos avançar. Nós estamos 
num bloco, nós temos que mostrar a nossa 
capacidade que o estado do Espírito Santo 
sempre demonstrou, evoluindo, fazendo nosso 
dever de casa. São quarenta e duas ações que o 

estado tem que estar preocupado, muitas do 
lado do Governo e algumas devem ser de 
iniciativa privada. 

Entrando especificamente no fundo, 
então, o fundo é composto por sete entidades, 
é um fundo privado, não entra dinheiro do 
Governo. Porque naquela época já se chegou à 
conclusão de que quando entra dinheiro do 
Governo a burocracia para se viabilizar esses 
recursos no momento de uma ação emergencial  
é bem mais complicada. Quando o fundo é 
privado a gente tem mais flexibilidade. Tipo 
assim, o Idaf já tinha um sistema de integração 
com a plataforma em Brasília e em vários 
momentos ele não conseguia fazer evolução. O 
fundo entrou, nós evoluímos, integramos o 
sistema do Idaf com o da Secretaria da Fazenda. 
Naquele momento o produtor já podia emitir 
uma GTA em qualquer parte do estado, desde 
que tivesse um computador. Agora estamos 
avançando mais, o produtor vai fazer tudo 
através do smartphone. Tem ali aquele código 
que tem um nome diferente, não é, Fabiano? 
Ele não vai precisar transportar mais papel, é só 
mudar uma palavrinha na lei e ele não precisa 
transportar mais papel. Nós estamos fazendo 
nosso dever de casa. 

Agora, por exemplo, doutor Aureliano 
falou, teve um treinamento, nós treinamos 
todos os técnicos do Estado. O Ministério trouxe 
os profissionais de fora do estado, foi a Vargem 
Alta, pegamos um hotel do interior, 
privilegiando o setor rural, fizemos uma 
concorrência, o Sesc de Praia Formosa tinha um 
valor, fizemos a concorrência, treinamos. O 
fundo bancou, o fundo está pagando o hotel. 
União de esforços. Então, o momento é muito 
bom. Nós entendemos que se todos fizerem o 
seu dever de casa nós vamos avançar. Então, o 
fundo tem um papel nessas ações emergenciais 
e tem um papel da indenização. Porque um 
produtor, se ele tiver um foco de febre aftosa na 
propriedade dele, dentro de um raio a 
propriedade dele vira uma propriedade foco, e 
dentro de um raio x não sai nada. Os animais 
que estão naquele raio x, todos, têm que ser 
sacrificados. 

Deputada, nós batemos, aqui não tem 
madeira, gosto de bater na madeira. Que não 
ocorra isso no estado porque não sai nada 
daquela região. Não sai nada, tá? Então, quando 
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um deputado questionar, não sai granito, não 
sai galinha, não sai porco, não sai madeira, não 
sai nada! Não é isso, Fabiano? Então, vamos 
fazer nossa parte. Estamos juntos. Temos 
certeza de que podemos contar com vocês. Eu 
queria nos colocar à disposição, eu e Antônio 
Carlos, do lado na Federação da Agricultura, nos 
colocar à disposição de vocês, qualquer 
esclarecimento, que nós vamos precisar mudar 
a legislação. A proposta de mudança da 
legislação do fundo, especificamente, para ele 
dar um salto de qualidade, está pronta. Nos 
próximos dias a gente vai encaminhar, 
certamente através do Idaf, vamos encaminhar. 
Precisamos dar uma melhorada. Nosso fundo 
hoje tem dez milhões. Dez milhões não dá para 
nada. Não dá para nada! Se ocorrer um foco, 
nem pensar. Vamos evoluir. Estamos à 
disposição. Um abraço a todos. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada, meu querido. 

 
O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 

- Deputada, só para complementar, inclusive, a 
Assembleia Legislativa se faz presente nas 
reuniões do grupo gestor, o Zé Roberto tem 
estado conosco nessas discussões. É muito 
importante. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Desde que ele foi instituído nós lutamos 
para que a Comissão de Agricultura tivesse 
assento. Eu, como deputada, sou muito 
demandada. Faço parte do fórum, mas quem 
participa, quem vai é o Zé Roberto, nosso 
técnico, exatamente para poder estar 
contribuindo de forma mais efetiva. Ele, 
diferentemente da gente, tem um pouquinho 
mais de tempo e pode estar se dedicando e 
trazendo essas informações. Então, quero 
agradecer porque a gente faz parte sim e foi 
uma luta nossa para poder integrar esse plano 
estratégico que trabalha toda essa questão. 

Também vamos ter agora, o Espírito 
Santo vai sediar o 1.º Fórum Estadual do Plano 
Estratégico do Programa de Febre Aftosa. Isso 
para nós é uma honra, para o estado. Vai ser 
agora, dia 12 de novembro, onde é o período 
exatamente da vacinação. E a gente vai ter toda 

essa ebulição de informações e discussões que o 
fórum proporciona. 
 Vou passar agora a palavra para os 
deputados, porque nós precisamos encerrar no 
mais tardar a nossa reunião ao meio-dia. Já 
avançamos bastante. Deixe-me passar a palavra 
para o deputado Marcos inicialmente, depois, 
Torino e para o deputado Adilson para que a 
gente possa fazer as considerações finais e, em 
seguida, o encerramento.  

Por gentileza, deputado Marcos. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Bom dia 
a todos. 

Cumprimento a deputada Janete de Sá, a 
presidente desta Comissão de Agricultura; 
cumprimento o deputado Torino Marques; 
cumprimento o deputado Adilson; cumprimento 
todos que compõem a Mesa; cumprimento 
todos vocês presentes aqui nesta comissão e 
quero parabenizar todos os profissionais 
envolvidos nesse projeto de erradicação da 
aftosa em nosso estado do Espírito Santo pelo 
sucesso alcançado.  

Quero parabenizar também os 
pecuaristas que tiveram essa conscientização e 
a responsabilidade de colocar o estado do 
Espírito Santo bem próximo do objetivo de 
alcançar a zona livre da aftosa, que isso vai 
refletir na economia do nosso estado do Espírito 
Santo e também vai refletir no futuro bem 
próximo, que os pecuaristas possam ter mais 
lucros pelo fato de estarmos livres da zona da 
aftosa. Nós vamos conseguir um preço muito 
melhor no nosso produto, exportando o nosso 
produto para outros países. Então, parabenizo 
todos. Fica aqui o meu bom-dia e o meu muito-
obrigado. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Obrigada, deputado. 
 Com a palavra o deputado Torino. 
 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Bom 
dia. 

Satisfação recebê-los aqui nesta Casa de 
Leis para um momento tão especial. Eu quero 
agradecer, claro, sempre, a presença ilustre da 
nossa presidente da Comissão de Agricultura, 
que faz um trabalho exemplar. Como mulher 
também representando o Espírito Santo, 
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representando a agricultura, presidente Janete 
de Sá. Também o vice-presidente Marcos 
Garcia. Marcos Garcia, é um prazer ter V. Ex.ª 
também na vice-presidência, e, claro, Adilson 
Espindula, que é um membro efetivo, assim 
como eu, da Comissão de Agricultura. 
Agradecendo também a presença do Neuzedino 
Alves de Assis, presidente do Fundo de Saúde 
Animal; também Valnisio Hoffmann, pecuarista 
Valnisio Hoffmann, muito obrigado pela 
presença; Alba Said, auditora fiscal do 
Ministério da Agricultura. Alba, gostei dos seus 
belos cabelos, é muito legal, bacana mesmo. 
Carlos Alberto Macedo, vice-presidente da 
Associação dos Nelores do Brasil; Antônio Carlos 
da Fepes, Fundo Emergencial de Saúde Animal 
do Estado. 
 E quero também registrar aqui que as 
entidades têm que estar unidas para que esse 
projeto de extinguir a vacinação de aftosa no 
Brasil e aqui também no Espírito Santo, 
principalmente aqui no Espírito Santo, que as 
entidades têm que estar... 
 Hoje, eu senti falta aqui de um 
representante da OCB. Está ali? Cadê? Ah, está 
ali! Como é o nome? Theresa. Eu falei o seu 
nome aqui, Theresa? Não? Desculpe. Era o Davi 
que viria aqui se não me engano. A Theresa veio 
então. Ótimo! Ah, uma outra reunião de 
cooperativa. Então, estão em todos os lugares. 
Desculpe, retiro o que eu falei. 
 Agora, o Ministério da Agricultura. Tem 
alguém aqui da Secretaria de Agricultura? Não, 
né? Faltou. Era legal também a Secretaria de 
Agricultura do Estado do Espírito Santo estar 
presente. 
 Mais uma vez, Theresa, desculpe. 
Representante da OCB está ali sempre 
sorridente. 
 Olha, como é de conhecimento de todos, 
o Programa Nacional de Erradicação e 
Prevenção da Febre Aftosa, o Pnefa, tem como 
estratégia principal a manutenção de zonas 
livres da doença. O Fabiano Fiuza deu uma 
palestra maravilhosa aí. Obrigado, Fabiano. 
Falou tudo e mais um pouco. 
 Dessa forma, a coordenação do 
Ministério da Agricultura, muito bem 
representada por um grande amigo que tenho, 
Aureliano Costa. Está aqui ao lado e sua equipe 
com a participação dos serviços veterinários 

estaduais do setor produtivo. Tem a grande 
responsabilidade de atuação para a prevenção 
da febre aftosa e a manutenção do território 
brasileiro livre dessa doença. 

É bom lembrar que essa interação entre 
entidades públicas e privadas, com grande 
participação do serviço veterinário oficial e, 
também, dos agentes envolvidos com o setor 
produtivo é de fundamental importância. Só 
com essa interação positiva será possível atingir 
a meta de retirada total da vacinação, até o ano 
de 2023. Não é, El Aour? Tomara a Deus que 
isso aconteça. 

 A cada tema que é abordado, tenho 
mais convicção, com certeza, da importância em 
participar desta importante Comissão de 
Agricultura, onde nossa presidente é a Janete de 
Sá, que procura agregar os representantes desse 
segmento em prol da melhoria do setor 
agropecuário do Espírito Santo e também do 
Brasil. 

Lembrando que Santa Catarina está livre, 
o próximo vai ser Paraná, e, com certeza, o 
terceiro vai ser o Espírito Santo, se Deus quiser, 
livre da febre aftosa e livre também da 
vacinação. 

 Eu quero dizer aqui mais uma coisa, 
deputada Janete, que nós temos aqui uma festa 
que começa amanhã, lá no município de 
Inconha. Quero mandar um abraço para João 
Paganini, prefeito de Inconha, também a toda 
população de Inconha. Vamos ter a 19.ª Festa 
Agropecuária de Inconha. Vai ser uma festa 
espetacular, regada a muito boi. Festa que o 
nelore lá vai bombar. Vai bombar! Começa 
amanhã e vai até domingo. E quem vai fazer a 
locução é um amigo meu que é o Oto Koch, 
locutor de rodeio. Então, quem puder ir, 
comparecer a essa belíssima 19.ª Festa 
Agropecuária de Iconha, com certeza vai ser 
muito bem recebido naquela cidade acolhedora. 
Depois que fizeram aquela estrada do contorno, 
a cidade está com contornos de mais bela. 

Nabih Amin El Aouar, vai levar seus 
nelores para lá, não, né? (Pausa) Vai?  

 
O SR. NABIH AMIN EL AOUAR - Vontade 

eu tenho! 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Vontade tem, né?! Está certo! 

Identificador: 330039003200380033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



24 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 16 de setembro de 2019 

Então tá, deputada Janete, com a palavra 
a senhora. Muito obrigado pela presença de 
todos aqui. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Obrigada, deputado.  

Com a palavra o deputado Adilson 
Espindula. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) -

 Cumprimento a senhora presidente desta 
Comissão de Agricultura, Janete de Sá, em seu 
nome os demais colegas deputados, todas as 
pessoas que estão compondo à Mesa e todos os 
presentes. 

Primeiramente, senhora presidente, 
peço desculpa pelo meu atraso, estava numa 
agenda fora da Assembleia. Parabenizar todos 
os pecuaristas do nosso estado do Espírito 
Santo, e parabenizar a senhora presidente por 
ter trazido esse tema tão importante para o 
setor, e a todos que aqui falaram, pela grande 
contribuição que deram com essa reunião de 
hoje.  

Muito obrigado e um bom dia a todos! 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada, deputado. 
Bom, chegamos ao final da nossa 

reunião, e gostaria de fazer algumas 
considerações. Primeiro, informar a todos que 
nos assistem, aos presentes, que o Espírito 
Santo vai sediar dois grandes eventos. Um que 
envolve a Macrorregião Sudeste, que será 
agora, no dia 24 de outubro, e, inclusive, no dia 
25, essa reunião do dia 24 de outubro é uma 
reunião da CNA, que vai estar tratando da 
Macrorregião Sudeste, onde o Espírito Santo foi 
escolhido para poder sediar esse evento. 

No dia 25, o presidente da Faes está 
organizando junto com a diretoria da Faes, 
doutor Júlio está organizando uma grande 
reunião com os deputados estaduais, federais, 
senadores, prefeitos, vereadores e o executivo 
estadual, aqui no nosso estado. Ainda estão 
vendo o local, mas, provavelmente, será no 
Centro de Convenções. Vai ser num espaço que 
caiba esse número elevado de parlamentares e 
agentes políticos para discutir, exatamente, as 
questões da proximidade dos produtores rurais 
com as instituições de Governo e com os 

parlamentares. É importante essa proximidade 
para diminuir as distâncias, conhecer melhor os 
assuntos e poder ter propriedade para estar 
defendendo tanto nesse Parlamento como 
também no Congresso Nacional. 

 Em novembro, no dia 12, também o 
Espírito Santo vai sediar - o que falei aqui 
anteriormente - o I Fórum Estadual do Plano 
Estratégico do Programa de Febre Aftosa no 
Espírito Santo, vai ser aqui no Espírito Santo. 
Também é um grande momento onde vamos 
estar discutindo com profundidade essa 
questão.  

Isso tudo nos remete a pensar o 
seguinte: por que essa inibição do capixaba? Por 
que nós trabalhamos - a gente tem um jeito, eu 
sou capixaba com muito orgulho, e falo isso 
porque posso falar como capixaba que sou. Mas 
a gente tem um jeitinho meio silencioso de 
trabalhar e não compreende que a gente tem 
que cacarejar, que a gente tem que divulgar o 
nosso estado, que a gente tem que ter orgulho 
de ser capixaba, porque o nosso estado, pelo 
fato de ele estar na Região Sudeste, já deixou há 
muito tempo de ser patinho feio.  

Somos poderosos, nós temos um 
potencial enorme, mas a gente precisa se unir. A 
gente precisa se unir nos propósitos, nas ações, 
para que a gente possa se divulgar mais e 
defender em conjunto o estado, os interesses 
do estado do Espírito Santo, assim como o 
Nordeste faz brilhantemente.  

Quer dizer, não é um estado do 
Nordeste. Olhem bem a inteligência! Eles se 
unem e eles atacam em conjunto, e acabam 
avançando muito mais do que a gente em 
algumas questões, que eles estão anos-luz atrás. 
Mas eles cacarejam, eles se unem, eles mostram 
a que vieram e o que querem e conseguem, e 
têm conseguido muito neste país.  

Então, nós precisamos disto: nós 
precisamos ser mais ousados, divulgar mais 
nossas ações. E essa ação que a Faes está 
fazendo, está promovendo, que visa juntar a 
bancada estadual, juntar os deputados federais, 
senadores, gente da esfera do Executivo 
estadual para poder trazer essa proximidade, 
esse conhecimento do agro capixaba, ele é 
muito importante porque ele auxilia na 
compreensão, e tendo compreensão é muito 
mais fácil de você levar o debate e de você fazer 
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as defesas, que são importantes para que a 
gente seja enxergado e a gente tenha mais 
oportunidades e possibilidades.  

Então, fica aqui essa reflexão de tudo o 
que foi dito aqui.  

Foi muito boa sua fala, doutor Nabih, 
porque o senhor coloca claramente isso e 
chama atenção de uma comissão importante, 
que é um terço da Assembleia, que é a 
Comissão de Agricultura, que é parceira do 
agronegócio capixaba, que é parceira da 
pecuária capixaba, mas que precisa destes 
momentos para ter uma compreensão melhor e 
poder aqui dentro fazer as defesas dos projetos 
que vêm para esta Casa, que precisam ter 
celebridade, que precisam ser votados para dar 
mais competitividade aos nossos negócios, 
especialmente no agro.  

Então fica aqui o meu agradecimento, 
meu carinho a todos vocês, o nosso empenho e 
a nossa disposição de trabalhar com firmeza e 
com intensidade pelas questões capixabas, 
especialmente pelo agro, que é a matéria que 
esta comissão discute, analisa e propõe projetos 
e iniciativas.  

Não havendo mais nada tratar, eu vou 
declarar encerrada a presente sessão, 
agradecendo a todos, em especial ao Fabiano, 
que fez uma belíssima explanação mostrando 
que nós temos, sim, muitos profissionais 
qualificados, concursados, e o Idaf é um 
exemplo disso. E você, Fabiano, é um exemplo 
de um grande profissional público que o Estado 
paga, que a população paga e que merece de 
você esse retorno qualificado que você 
apresenta aqui hoje. Obrigada.  

Está encerrada a presente sessão.  
 

(Encerra-se a reunião às 
11h52min) 

 
______________________________________ 
 

SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE COOPERATIVISMO, REALIZADA 
EM 10 DE SETEMBRO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Bom dia a todos os 

presentes, bom dia também aos nossos 
telespectadores da nossa TV Ales.  

Invocando a proteção de Deus, eu quero 
declarar abertos os nossos trabalhos. Antes, 
porém, eu gostaria que nós nos colocássemos 
em pé para que possamos efetuar a leitura de 
um versículo da Bíblia, que está em Salmos 125, 
no primeiro verso. 

 
 (O senhor deputado Pr. Marcos 

Mansur lê Salmos, 125:01) 
 
Quero aproveitar e pedir à nossa 

secretária para fazer a leitura do Expediente, 
por favor. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
  

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. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) -  Então, eu quero passar à 
Ordem do Dia. Antes, porém, eu quero 
apresentar as pessoas que estão nos dando o 
prazer, que estão nos dando a honra.  

Fala, meu deputado Jamir Malini! Seja 
bem-vindo a esta Casa. É uma alegria rever o 
amigo.  

Nós queremos apresentar aqui o nosso 
diretor-presidente das cooperativas Agrocoop, 
que é a Cooperativa Agroindustrial do Espírito 
Santo, e Coopttec, Cooperativa de Trabalho em 
Tecnologia, Educação e Gestão, o nosso grande 
amigo Wellington Luiz Pompermayer. Seja bem-
vindo. Vai ser o nosso palestrante neste dia. 
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Apresentar o nosso assessor de relações 
institucionais da OCB, o David Duarte Ribeiro, e 
a Milena Mangabeira da Silva, que é estagiária 
de relações institucionais e tivemos o prazer de 
conhecê-la lá também na nossa OCB. 

Eu quero dizer para nós, Wellington, que 
é uma alegria grande, um prazer imenso recebê-
lo aqui e tê-lo aqui conosco, trazendo para a 
gente o conhecimento acerca daquilo que é a 
Coopttec, daquilo que é a Agrocoop. A gente já 
tem noção daquilo que vocês são capazes de 
fazer, por exemplo, na Coopttec, na área de 
tecnologia. Vocês desenvolvem um trabalho 
muito importante na área de infraestrutura, de 
governança, de segurança, de data center, mas 
é importante a gente ouvir os detalhamentos de 
vocês aqui. Em relação à Agrocoop, a gente tem 
o prazer de saber o trabalho que vocês 
desenvolvem agregando valor para o 
consumidor na produção de alimentos com 
qualidade cada vez melhor, cada vez maior, e 
vai ser um prazer, vai ser uma alegria a gente 
poder ouvi-lo aqui. 

Então, eu quero já, sem mais delongas, 
passar a palavra e convidar o nosso querido 
orador Wellington para estar aqui com a gente 
para falar, trazer aquilo que ele vai falar sobre o 
tema cooperativas, da Coopttec e da Agrocoop, 
uma história dentro do cenário atual e das 
perspectivas do presente e do futuro dessas 
duas cooperativas. 

 
O SR. WELLINGTON LUIZ 

POMPERMAYER - Bom dia a todos. Agradecer o 
convite do deputado Pr. Marcos Mansur, 
deputado Jamir Malini, também obrigado pela 
presença, e todos que estão presentes. 
Agradecer também ao nosso amigo David, 
assessor de relações institucionais da OCB, e à 
Milena, que estão representando o nosso 
sistema aqui.  

A gente vai falar aqui, de maneira geral, 
bem rápido um pouquinho sobre a Coopttec e 
Agrocoop. São duas cooperativas que a gente 
tem a honra de presidir e que, desde o início, 
todo o trabalho, desde o início da constituição, 
tem a assessoria da OCB também para que a 
gente possa fazer um trabalho que gere 
resultados para os nossos cooperados. 

A Coopttec, a gente surgiu em 2001, nós 
iniciamos com uma ideia de constituir uma 

empresa júnior, e a ideia inicial era fazer a 
empresa júnior. Como a gente foi conhecer uma 
cooperativa no Cefet, de Campos, na época, 
junto com o Jadir, que é o atual reitor do Ifes, a 
gente foi conhecer, nos apaixonamos pelo 
cooperativismo e voltamos com a ideia de 
constituir uma cooperativa aqui. A constituição 
dela foi em 2001. Hoje, a gente já faz dezoito 
anos de mercado. 

O início da cooperativa, nós estávamos 
focados na área industrial, então, era 
Cooperativa de Trabalhos Técnicos Industriais e 
Tecnólogos. A gente focava na área industrial, e 
na medida em que a gente foi trabalhando, 
enfim, foi aumentando a demanda de clientes, 
nós começamos a ampliar para área de gestão, 
onde nós começamos uma parceria para fazer 
também gestão dando assessoria técnica a 
outras cooperativas, associações, enfim, 
começando um trabalho mais amplo. E, depois, 
a gente entrou na parte educação, que foi uma 
segunda ampliação, e aí nós mudamos a nossa 
razão social para Cooperativa de Trabalho em 
Tecnologia, Educação e Gestão, que é em que a 
gente atua hoje.  

A cooperativa, hoje, nós temos seis 
unidades de negócio. A Coopttec Tecnologia, 
que a gente atua principalmente na implantação 
de energia solar, usinas solares - a gente vai 
mostrar um pouquinho depois para vocês. A 
Coopttec Agronegócio, que a gente faz um 
trabalho de assessoria e consultoria com os 
produtores rurais. A gente já chegou a ter até 
mil e quatrocentos produtores atendidos 
mensalmente aqui no estado, na parceria com o 
Sebraetec. A Coopttec Meio Ambiente, onde a 
gente faz trabalho de licenciamento ambiental, 
plano de controle ambiental, todo o trabalho 
que a gente realiza na área ambiental. Coopttec 
Gestão, que a gente trabalha na gestão de micro 
e pequenas empresas, principalmente, que é o 
nosso foco. Coopttec Capacitação, que agora a 
gente está lançando um projeto novo, que a 
gente vai passar mais à frente para vocês. E a 
Ativa Comunicação Cooperativa, que é uma 
agência de comunicação e marketing, que 
atende tanto internamente a cooperativa como 
clientes externos.  

 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 
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 Aqui algumas fotos do Complexo de 
Geração de Energia Limpa Compartilhada, 
Sicoob/Coopeavi, que foi inaugurado agora, dia 
9 de julho, lá em Ibiraçu. Aqui em cima do 
galpão da Coopeavi. E é um projeto 
Sicoob/Coopeavi que a Coopttec foi a empresa, 
foi a cooperativa que montou, que fez toda a 
instalação dos painéis. São três mil e duzentos e 
vinte e sete painéis fotovoltaicos que geram um 
megawatt de potência/mês. Essa produção, 
hoje, abastece algumas entidades filantrópicas 
que o Sicoob é parceiro e noventa agências do 
Sicoob aqui no estado do Espírito Santo.  
 O outro projeto novo que a gente está 
lançando agora, no contrato em parceria com a 
Vale, é a plataforma educacional, que chama 
Coopera Educacional.com.br, onde existe uma 
plataforma de cursos on-line. Inicialmente a 
gente está lançando cursos na área industrial, 
mecânica, automação, e mais à frente a gente 
vai lançar outros cursos na área de gestão e 
educação.  
 A Órbita Sistema, que é um sistema 
gerencial. O diferencial desse sistema para os 
outros sistemas do mercado é o seguinte: a 
maioria dos sistemas de mercado que usam a 
tecnologia de BI, Business Intelligence, são 
caros. Hoje, para implantar uma micro e 
pequena empresa seriam trinta, quarenta mil, 
cinquenta mil reais. Então, é muito alto o 
investimento para uma micro e pequena 
empresa. Então, a gente está desenvolvendo um 
sistema mais em conta que seja mais acessível 
às micro e pequenas empresas e utilizando BI, 
uma ferramenta importantíssima para a tomada 
de decisões e com esse menor custo de 
implantação.  
 Um outro projeto que a gente está em 
fase de licenciamento ambiental na Prefeitura 
de Cariacica. A gente tem um galpão, 
construímos dois galpões, na verdade, de 
trezentos metros quadrados cada. A ideia inicial, 
quando a gente começou a construir o galpão, 
há um ano e meio, era trabalhar com resíduos 
sólidos, reciclagem de resíduos sólidos. Só que à 
medida que fomos estudando, verificando o 
mercado e tal, a gente mudou e agora a gente 
vai trabalhar com resíduos eletroeletrônicos. 
Então, o processo já está em fase de 
licenciamento na Prefeitura de Cariacica. 
Liberando o licenciamento a gente já vai fazer a 

finalização para começar a reciclagem de 
resíduos eletroeletrônicos.  

Esse faz parte de algo maior. A gente 
tem um sítio arrendado em Cariacica-Sede e a 
ideia lá é fazer um parque de tecnologia. Não só 
a questão da reciclagem de resíduos 
eletroeletrônicos, mas, também, uma série de 
outras atividades que vai ser um parque 
tecnológico ligado ali em Cariacica próximo à 
região do Iases hoje, que é um local bem ruim 
em relação às políticas públicas, enfim, as coisas 
que chegam lá é importante para que a gente 
desenvolva aquele local.  
 E a Coopttec, basicamente, a gente 
trabalha com um slogan nosso, que é em latim, 
que traduzindo grossamente a gente vai passar 
o que é. Nulla tenaci invia est via. Grossamente 
traduzindo: aos obstinados nenhum obstáculo é 
intransponível. Então, nós temos uma 
obstinação na cooperativa. Hoje nós somos 
cinquenta e um sócios e trabalhamos 
frequentemente para buscar fazer algo 
diferente. Não adianta, simplesmente, querer 
fazer o mesmo. Temos que trabalhar para que a 
gente consiga avançar e ter outras coisas 
diferentes no mercado.  

Esses projetos novos que a gente está 
trabalhando foram baseados em bastante 
estudo, queimamos bastantes neurônios para 
que a gente pudesse fazer algo que realmente 
traga resultados não só para a cooperativa, não 
só para os nossos cooperados, mas para a 
sociedade como um todo.  
 Agrocoop é a outra cooperativa que nós 
estamos à frente dela. A Agrocoop é a mais 
nova, foi constituída em 2015. Um processo de 
conversa com os fruticultores, principalmente, 
da Região Norte do estado, onde devido a um 
problema que nós tivemos lá de seca, enfim., 
alguns produtores nos procuram e, juntamente 
com alguns cooperados com que a gente estava 
trabalhando aqui em Vitória, a gente começou a 
discutir a ideia de constituir uma cooperativa na 
área agroindustrial, focada em agregar valor aos 
produtos. Atualmente nós somos cento e 
sessenta e sete produtores rurais, divididos em 
catorze municípios do estado.  
 Ela foi constituída em 2015, como eu 
falei. A área de admissão dela é Região Sudeste, 
mais Bahia, mas, atualmente, a gente continua 
só focado no Espírito Santo, mas, 
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estatutariamente, ela já prevê outros estados. 
Já temos algumas conversas com produtores da 
Região Sul da Bahia, mas ainda nada de 
concreto. E o nosso foco, principalmente, é 
agregar valor aos produtos, não é vender os 
produtos commodities, in natura, e sim agregar 
valor. 
 Nosso projeto empresarial foi baseado 
em duas cooperativas que são sucesso no Brasil, 
a Cooperativa Central Aurora, em Santa 
Catarina, e a Cooperativa Lar. Nós fizemos todo 
o projeto empresarial da Agrocoop baseado 
nessas duas cooperativas no intercâmbio que 
nós fizemos em 2013, com o apoio da OCB 
Espírito Santo. 
 Novos desafios que nós temos agora 
para este ano e para o ano que vem. Agora, final 
de novembro, a gente está iniciando a produção 
da fábrica de chocolates da Agrocoop. A gente 
vai montar uma fábrica de chocolates na Região 
da Grande Vitória. Mais à frente, a gente vai 
passar o local estratégico em que vai ser. A 
previsão é, em início de novembro, a gente já 
estar produzindo. A marca vai se chamar Santo 
Cacau, que é a marca de chocolates da 
Agrocoop, produzido com o cacau de 
cooperados nossos da Região de Linhares, 
inicialmente. 
 Essa fábrica vai ter todo um conceito 
diferenciado. As pessoas vão poder ver a 
produção, vai ser toda envidraçada, e vão poder 
comprar - esperamos que comprem - os 
chocolates ao final do processo de produção. 
 A consolidação da incorporação de 
outras cooperativas, a gente está em processo 
de discussão com mais duas cooperativas para 
serem incorporadas pela Agrocoop, justamente 
baseado na ideia de que não adianta cada um 
trabalhar sozinho. Melhor a gente se unir e nos 
fortalecer para ganhar mais mercado, ganhar 
escala, e com isso gerar mais resultado para os 
nossos cooperados. 
 Um trabalho que a gente iniciou em 
janeiro deste ano, estamos já consolidando 
agora e esperamos fechar algum contrato este 
ano ainda, que é adequando todo o produto da 
Agrocoop para o mercado internacional. As 
embalagens já estão prontas em inglês, 
espanhol, e trabalhando todo o processo para 
captar clientes em nível internacional, que é o 
nosso sonho este ano de fechar, realmente, e 

conseguirmos exportar não só os produtos com 
valor agregado, mas os produtos in natura, que 
nós temos também. 
 Aqui são alguns dos produtos, os cafés, o 
carro-chefe da cooperativa desde o início. A 
gente tem o café cem por cento conilon, uma 
coisa que, às vezes, a pessoa mesmo, o 
produtor, o Espírito Santo sendo o maior 
produtor de café conilon, às vezes, a pessoa: 
será que o café conilon dá bebida? Dá bebida e 
um café muito bom. 
 O café cem por cento arábica gourmet, e 
o café cem por cento arábica premium. São os 
três tipos de café que a gente tem hoje 
trabalhando. 
 O suco de uva integral, também, é 
produzido pela nossa cooperativa. As bananas 
passas com chocolate e sem chocolate. A com 
chocolate é uma banana orgânica certificada e o 
tomate seco gourmet. São os produtos que a 
gente tem trabalhado hoje.  
 Além das frutas in natura, a gente tem 
um ponto ali de venda na Ceasa, então, a gente 
faz a venda desses produtos para diversos 
comércios da Grande Vitória e estamos 
trabalhando agora para vender para o Rio e São 
Paulo, diretamente para algumas distribuidoras 
de lá. 
 E outros produtos, também, que nós 
temos, o alho e sal e o tempero completo. Então 
a gente está diversificando nossa linha de 
produtos. A gente deve lançar este ano ainda, 
além dos chocolates, a gente vai lançar farinha 
de banana, melado em cana e alguns outros 
produtos que estão na lista para a gente agregar 
valor aos produtos dos nossos cooperados. A 
nossa previsão é que, até meados de 2020, a 
gente chegue a cinquenta produtos no nosso 
mix de produtos. É uma forma de a gente estar 
trabalhando, agregando valor e, principalmente, 
gerando resultados para os nossos cooperados.  
 Temos tido uma participação bem 
efetiva em eventos. A gente participa de vários 
eventos com recursos próprios e, muitas vezes, 
a OCB tem uma política de acesso a mercados 
onde a gente participa em eventos em parceria 
com outras cooperativas, e a gente sempre está 
buscando participar não só em eventos aqui no 
estado, mas fora do estado também. 
 Nós participamos na última semana do 
Salão da Cachaça, onde teve pessoas do Brasil 
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todo, e a gente leva o produto para as pessoas 
conhecerem, degustarem, comprarem e 
levarem para seus estados, divulgando o 
potencial do agronegócio capixaba. E a gente 
sempre está participando desses eventos e 
levando, mostrando que o capixaba produz 
muita coisa diversificada, muita coisa bacana, 
muita coisa com qualidade. E este é o nosso 
trabalho: levar o produto capixaba, gerando 
renda para o produtor, gerando uma renda 
diferenciada e, principalmente, levando o nome 

do Espírito Santo para fora do estado.  
 Finalizando, a gente botou, ali, a logo 
da OCB, para enfatizar a importância da OCB 
para o trabalho tanto da Agrocoop, quanto da 
Coopttec. Nós estamos no conselho de 
administração lá da OCB. Mas, desde o início, 
ambas as cooperativas tiveram toda a assessoria 
do sistema, para que ela pudesse fazer todo um 
planejamento, todo um trabalho que, 
realmente, gerasse resultado. E é importante 
que todas as cooperativas tenham esse 
trabalho, esse acompanhamento, para que a 
gente possa ter um resultado e fazer 
cooperativas que gerem resultados para os 
nossos cooperados e para a sociedade como um 
todo.  
 Obrigado, deputado. Obrigado a todos. 
Ficamos à disposição, para perguntas.  
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Wellington, aproveitando 
que você está aí, ainda, vamos dizer, no calor da 
explicação, primeiro, eu quero dizer que estou 
impressionado, de maneira positiva, pela 
apresentação dos trabalhos de vocês e pela 
dinâmica como esses trabalhos acontecem e 
também pela diversificação.  

É em cima disso que eu queria perguntar 
para você o seguinte: são duas cooperativas, 
mas com uma única diretoria administrando as 
duas? Como é que funciona? Passa para a gente 
isso daí, porque ficou...    

 

O SR. WELLINGTON LUIZ 
POMPERMAYER - A única coincidência é que eu 
sou presidente das duas. Mas são duas 
cooperativas diferentes, duas diretorias, dois 
conselhos fiscais diferentes. Eu, somente, estou 
nas duas, somente como presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Você preside as duas?    

O SR. WELLINGTON LUIZ 
POMPERMAYER - As duas.  
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Mas são duas...  
 

O SR. WELLINGTON LUIZ 
POMPERMAYER - São duas diferentes, distintas.  
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Duas entidades, com dois 
CNPJs.  
 

O SR. WELLINGTON LUIZ 
POMPERMAYER - Dois CNPJs, duas diretorias, 
dois conselhos fiscais diferentes.  
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Sedes em lugares diferentes, 
também?   
 

O SR. WELLINGTON LUIZ 
POMPERMAYER - A sede administrativa das 
duas, a gente utiliza o mesmo espaço, até por 
questão de facilitar.  
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Onde é a sede?  
 

O SR. WELLINGTON LUIZ 
POMPERMAYER - Em Bento Ferreira.  
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Bento Ferreira. Legal! 

E você tem, por exemplo, uma média de 
cooperados da Coopttec e da Agrocoop? 
Poderia passar para a gente? 
 

O SR. WELLINGTON LUIZ 
POMPERMAYER - Sim. Na Coopttec são 
cinquenta e um cooperados. A gente já chegou 
a ter cem cooperados, na época em que 
tínhamos contratos grandes na área do 
agronegócio. Mas, hoje, são cinquenta e um 
cooperados. Da Agrocoop, cento e sessenta e 
sete. Com a incorporação de outra cooperativa 
que a gente está em processo, mais oitenta 
cooperados vão entrar. Vão ficar duzentos e 
quarenta cooperados.  
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Bacana! Eu só estou 
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perguntando, por conta da dinâmica, do que 
você está mostrando aí, a diversidade de 
atividades, de trabalhos e as perspectivas. Vocês 
mostrando que, além do que está sendo feito, já 
tem bastante coisa nova, vindo por aí também, 
não é?  
 

O SR. WELLINGTON LUIZ 
POMPERMAYER - É. A gente tem trabalhado, 
principalmente, nessa questão da fábrica de 
chocolates, que vai dar um plus bem legal na 
cooperativa. Porque, além de a gente pegar o 
cacau do produtor e fazer todo o processo, essa 
visibilidade que vai ser dada para a produção, é 
uma coisa diferenciada. Vai ser bem bacana, 
para gerar mais resultados para a cooperativa e 
para os outros produtos.   
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Eu gostei do nome. É Santo 
Cacau?   
 

O SR. WELLINGTON LUIZ 
POMPERMAYER - Santo Cacau.  
 

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Gostei do nome.   
 

O SR. WELLINGTON LUIZ 
POMPERMAYER - É uma alusão ao nosso 
estado, Espírito Santo. Então, a gente tem que...  

 
O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 

MANSUR - PSDB) - É verdade. Ficou legal!  
Muito obrigado pela explanação. É muito 

bom saber que a gente tem,  pelo que eu 
percebi aqui, um trabalho bem inovador. 
Prestação de serviços é mais um ramo, mais um 
segmento, não é? Porque eu não tinha, ainda, 
prestado atenção no segmento da TI, em nível 
de cooperativismo, aqui no estado. É mais um 
segmento que o cooperativismo abraça e está 
enveredado nele aí de maneira bastante 
consistente, aqui no estado do Espírito Santo.   

 
O SR. WELLINGTON LUIZ 

POMPERMAYER - Com certeza. Tem vários 
setores da economia que ainda precisam de 
cooperativas para poder estar avançando. E a 
cooperativa, com certeza, é o melhor modelo de 
negócio para que a gente possa superar 
adversidades.  

O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 
MANSUR - PSDB) - Com certeza!  

É o que eu sempre digo: cooperativa, nós 
temos, às vezes, um percentual pequeno de 
participação do PIB e das atividades, tanto em 
nível de Brasil, quanto em nível de estado do 
Espírito Santo, quase que a média é a mesma: 
não está chegando a cinco por cento, ainda. 
Parece pouco. Porém, por outro lado, isso se 
transforma numa perspectiva grande. Por quê? 
Porque nós temos muito caminho a avançar, 
ainda. Temos muito chão para andar e isso 
significa oportunidades. 

 
O SR. WELLINGTON LUIZ 

POMPERMAYER - Com certeza. Nós estamos 
avançando devagar, mas de forma consistente. 
Não adianta avançar rápido também e, amanhã 
ou depois, quebrar. Então, é melhor ir de 
maneira consistente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Isso é importante.  
 

O SR. WELLINGTON LUIZ 
POMPERMAYER - Obrigado, deputado. 
Obrigado a todos.  

 
O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Eu é que agradeço, 
Wellington. 

Quero ouvir, então, o David, também, 
que está com a gente, aqui, para trazer as 
considerações, aqui. David sempre fala. Eu digo 
que ele é membro nato desta comissão. Para 
que ele possa tecer os comentários dele aqui. 
 

O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO - Bem, em 
primeiro lugar um bom dia a todos. Bom dia, 
deputado Pr. Marcos Mansur, presidente desta 
comissão. Bom dia a todos os demais presentes, 
à colega Milena, que está aqui, estagiária da 
assessoria de Relações Institucionais, ao nosso 
conselheiro de administração da OCB Espírito 
Santo, presidente da Coopttec e da Agrocoop, 
Wellington Luiz Pompermayer. 

Então, deputado, quero, mais uma vez, 
em nome da nossa diretoria executiva - que aqui 
estamos representando e o Pomper está aqui 
como conselheiro de Administração da OCB, 
representando o nosso Conselho de 
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Administração da organização - reforçar e que 
fique registrada a importância desta comissão 
permanente do Cooperativismo,  presidida pelo 
senhor,  criada em 2015, onde nós 
acompanhamos pari passo todo  esse processo 
de criação dessa comissão. 

E dizer da importância, a gente tem 
trazido aqui várias experiências do 
cooperativismo, ao longo desses anos, alguns 
momentos para tratar de problemas com órgãos 
do Estado ou com outros órgãos, questões que 
precisam ser resolvidas. Em alguns momentos, 
reuniões conjuntas da Comissão de 
Cooperativismo com outras comissões, como 
tivemos há pouco na Comissão de Educação 
para tratar sobre o transporte escolar, mas, no 
grosso, as experiências do cooperativismo. 

Isso serve para mostrar para todos e essa 
apresentação aqui do presidente Wellington 
mostra para todos a importância que todo esse 
trabalho significa, que tem para todos nós tanto 
da Agrocoop,  que é uma cooperativa do ramo 
agropecuário, como da Coopttec, que é uma 
cooperativa do ramo do trabalho. Não é, 
Pomper? Mas um trabalho extremamente 
significativo, que já gerou resultados expressivos 
para um número grande de cooperados, tanto 
da Coopttec quanto da Agrocoop e que continua 

gerando. 
A gente vê o planejamento, conforme o 

próprio conselheiro citou, bem estruturado, 
não correndo, mas trabalhando de forma 
gradativa para que as coisas possam fluir. 
Então ficamos muito felizes com tudo isso. 

Parabenizar e é importante deixar aqui 
registrado que o conselheiro e presidente da 
Agrocoop e da Coopttec, Wellington, não está 
apenas presidente, mas é uma pessoa que tem 
uma força de vontade, uma dedicação ao que 
faz e às duas cooperativas, porque isso para nós 
é motivo de muita alegria, de muito orgulho, 
porque se não for aguerrido, como ele tem sido 
e se dispuser a muitas vezes até de abrir mão de 
determinadas coisas, porque é isso, quando a 
gente escolhe fazer algo e escolhe fazer de 
coração, com vontade, a gente tem que abrir 
mão de algumas regalias, em alguns momentos 
até de estar junto com a família. Ele tem feito 
isso de forma muito bacana. 

Então, assim, parabenizar todo o 
trabalho, tanto da Agrocoop como da Coopttec. 

De fato, o Sistema OCB está junto, caminhando 
lado a lado, não só dessas duas cooperativas, 
mas também junto às outras cento e vinte e 
cinco cooperativas registradas, em que a gente 
tem uma atuação muito forte, muito presente.  

Mais uma vez, deputados, nos colocar à 
disposição desta comissão e de todos os 
deputados da Casa. O Sistema OCB está de portas 
abertas. A gente tem aberto o diálogo com todos 
os deputados, um trabalho junto a todos os 
gabinetes. Com alguns ainda não conseguimos 
marcar agenda, mas vamos conseguir. Mas o 
importante é que a gente possa fortalecer tanto a 
Comissão de Cooperativismo, que o nome já diz 
tudo, mas outras comissões também com quem 
temos um viés muito importante, uma interface 
muito bacana com elas. Está bom? Obrigado pela 
atenção de sempre, deputado, e felicidade a 
todos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (PR. MARCOS 

MANSUR - PSDB) - Nós é que agradecemos. 
Quero agradecer, mais uma vez, a 

presença de Wellington Luiz Pompermayer, que 
é o presidente da Coopttec e presidente da 
Agrocoop, duas grandes surpresas que nós 
tivemos o prazer de veicular aqui, hoje, e mostrar 
os trabalhos de forma muito qualitativa. Se eu 
pudesse escolher uma palavra hoje para sintetizar 
o que eu ouvi, é qualidade. Então, parabéns!  

Muito obrigado também ao nosso querido 
David; obrigado à nossa estagiária que aqui está 
também participando; obrigado a todos os 
colaboradores que permitiram que a nossa 
reunião acontecesse. 
 Nada mais havendo a tratar, quero 
declarar encerrados os trabalhos desta comissão e 
convidar os senhores para a próxima. Acho que 
esta daqui vai ficar cancelada. Vamos anunciar 
para a próxima, que vai ser de hoje a quinze dias, 
neste plenário. Ok? Dia 24, aqui mesmo, neste 
plenário, às onze horas da manhã.  

Muito obrigado.  
Boa tarde para todos vocês, já daqui a 

pouquinho.  

 
(Encerra-se a reunião às 
11h54min) 
 

_________________________________________ 
 

OCTOGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 09 DE 
SETEMBRO DE 2019. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, à hora 
regimental, para ensejar o início 
da sessão, registram presença os 
senhores deputados Capitão 
Assumção, Dary Pagung, 
Delegado Danilo Bahiense, 
Delegado Lorenzo Pazolini, 
Doutor Hércules, Engenheiro 
José Esmeraldo, Enivaldo dos 
Anjos, Erick Musso, Euclério 
Sampaio, Freitas, Gandini, 
Hudson Leal, Iriny Lopes, 
Marcelo Santos, Pr. Marcos 
Mansur, Sergio Majeski, Torino 
Marques e Vandinho Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Há quorum para a abertura da sessão, 
de acordo com o painel eletrônico, onde já 
registramos as presenças dos seguintes 
parlamentares: Capitão Assumção, Dary Pagung, 
Danilo Bahiense, Lorenzo Pazolini, Hércules, 
José Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, Erick 
Musso, Euclério Sampaio, Freitas, Gandini, 
Hudson Leal, Iriny Lopes, Marcelo Santos, 
Marcos Mansur, Sergio Majeski, Torino Marques 
e Vandinho Leite. 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o deputado Enivaldo 
dos Anjos para que proceda a leitura de um 
versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos 
que se coloquem em posição de respeito. 
 

(A convite do presidente, assume 
a 1.ª secretaria o senhor 
deputado Euclério Sampaio, e a 
2.ª secretaria o senhor deputado 
Enivaldo dos Anjos) 

 

  (O senhor deputado Enivaldo dos 
Anjos lê Salmos, 90:12)   
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Solicito ao deputado Enivaldo dos Anjos 
que proceda à leitura da ata, de forma sucinta. 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Senhor presidente, considerar a 

ata como lida, com as devidas anotações, em 
face da publicação no site da Assembleia. E, se 
algum dos senhores deputados, o Doutor 
Hércules, quiserem fazer uma inclusão, é só 
solicitar que a gente acolhe e faz consignar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro, conforme, inclusive, alteração no 
Regimento Interno. 

Ata aprovada, disponível, inclusive, no 
site da Assembleia Legislativa. Os deputados 
têm até três sessões para fazerem qualquer 
recurso, caso exista a necessidade de alteração 
na referida ata. 

Registro também que já está conosco 
aqui o senhor Peter Matthias Dostler, que vai 
ser hoje homenageado pela Assembleia 
Legislativa, através da Mesa Diretora, e vai 
receber a Comenda da Ordem ao Mérito 
Domingos Martins, que foi instituída pela 
Resolução n.º 1.390, em 10 de outubro de 1984, 
destinada a agraciar personalidades e 
instituições nacionais ou estrangeiras que 
tenham se distinguido pela notoriedade de seu 
saber, cultura ou por serviço de excepcional 
relevância prestado à comunidade espírito-
santense. A honraria hoje está sendo concedida 
por indicação da Mesa Diretora e também por 
nossa autoria, Marcelo Santos, vice-presidente 
desta Casa de Leis, no Grau de Comendador. 

Ainda estamos na fase de início da 
sessão. Logo depois, interromperemos a 
referida sessão para que possamos entrar nessa 
parte solene da sessão. 

Solicito ao deputado Euclério de Azevedo 
Sampaio Júnior que proceda à leitura do 
Expediente para simples despacho, inclusive 
com o aditivo.  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

1. Ofício n.º 043/2019, do deputado 
Vandinho Leite, comunicando a instalação da 
Frente Parlamentar da Fiscalização 
Agropecuária do Estado, quando foram eleitos 
para presidente o deputado Vandinho Leite e, 
para secretário executivo, o deputado Carlos 
Von. 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79882&arquivo=Arquiv
o/Documents/OIC/79882-
123224536703092019-assinado.pdf#P79882  
 

(Registra presença o senhor 
deputado Luciano Machado) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. À Secretaria para providenciar o 
comunicado e arquivar o processo. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

2. Ofício n.º 044/2019, do deputado 
Delegado Danilo Bahiense, comunicando a 
instalação da Frente Parlamentar de Combate à 
Violência nos Transportes Coletivos, quando 
foram eleitos para presidente o deputado 
Delegado Danilo Bahiense e, para secretário 
executivo, o deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79962&arquivo=Arquiv
o/Documents/OIC/79962-
104015887104092019-assinado.pdf#P79962  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. À Secretaria para providenciar o 
comunicado e arquivar o processo. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

3. Ofício n.º 045/2019, do deputado 
Gandini, comunicando a instalação da Frente 
Parlamentar para Debater a Educação Física no 
Espírito Santo, quando foram eleitos para 
presidente o deputado Gandini e, para 
secretário executivo, o deputado Luciano 
Machado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79965&arquivo=Arquiv
o/Documents/OIC/79965-
104317293704092019-assinado.pdf#P79965  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. À Secretaria para providenciar o 
comunicado e arquivar o processo. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
4. Ofício n.º 030/2019, do deputado 

Capitão Assumção, indicando o senhor 
Bernardo Santos Carmo, médico psiquiatra, 
para fazer uso da Tribuna livre, no dia 07 de 
outubro de 2019, para falar sobre o aumento 
verminoso do consumo de álcool e 
entorpecentes por Policiais Militares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80100&arquivo=Arquiv
o/Documents/OOG/80100-
145412740205092019-assinado.pdf#P80100 

 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

5. Mensagem n.º 022/2019, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 323/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
institui a cobrança, a título de compensação 
financeira, pelo uso oneroso de equipamentos 
de monitoração eletrônica por agressor, preso 
ou apenado no âmbito do Estado, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79492&arquivo=Arquiv
o/Documents/MV/79492-
180824220426082019-assinado.pdf#P79492  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. Publique-se. À Comissão de 
Justiça. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

6. Mensagem n.º 092/2019, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 097/2019, 
do deputado Gandini. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79938&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRI/79938-
172953420503092019-assinado.pdf#P79938 
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. Ao deputado Fabrício Gandini, 
por cópia. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

7. Mensagem n.º 093/2019, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 098/2019, 
do deputado Dr. Rafael Favatto. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79941&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRI/79941-
174237687803092019-assinado.pdf#P79941  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. Ao deputado Rafael Favatto, por 
cópia. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

8. Mensagem n.º 094/2019, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 099/2019, 
do deputado Dr. Rafael Favatto. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79942&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRI/79942-
175647595903092019-assinado.pdf#P79942 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ciente. Ao deputado Rafael Favatto, por 
cópia. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

9. Mensagem n.º 095/2019, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 100/2019, 
do deputado Gandini. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79944&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRI/79944-
180149362303092019-assinado.pdf#P79944 

 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
10. Mensagem n.º 163/2019, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei Complementar n.º 041/2019, que altera 
a Lei Complementar n.º 192, de 23 de 
novembro de 2000, que criou a Secretaria de 
Estado do Turismo e Representação 
Institucional - SETUR, extingue a Secretaria de 
Estado Extraordinária do Turismo - SETUR e a 
Secretaria de Estado de Representação 
Institucional - SERIN. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79549&arquivo=Arquiv
o/Documents/PLC/79549-
163640479727082019-assinado.pdf#P79549 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
11. Mensagem n.º 166/2019, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 716/2019, que dispõe sobre o Plano 
Plurianual - PPA para o quadriênio 2020-2023 e 
dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79751&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79751-170726993130082019-
assinado.pdf#P79751  
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

12. Mensagem n.º 168/2019, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 723/2019, que dispõe sobre a 
instituição do Fundo Estadual do Trabalho do 
Estado e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79891&arquivo=Arquiv
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o/Documents/PL/79891-131047713803092019-
assinado.pdf#P79891 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagem 

aditiva. 
 
Mensagem n.º 173/2019, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei Complementar n.º 44 /2019, que tem 
por escopo alterar dispositivos da Lei 
Complementar n.º 657/2012, que dispõe sobre 
a promoção de Policiais Civis para contemplar 
os Policiais Civis aposentados e os que vierem a 
aposentar por invalidez permanente pelo 
motivo de doença grave, contagiosa ou 
incurável.   
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80215&arquivo=Arquiv
o/Documents/PLC/80215-
140023757109092019-assinado.pdf#P80215  
  

(Registra presença o senhor 
deputado Dr. Emílio Mameri) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
13. Projeto de Lei n.º 725/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que ficam os 
fornecedores de serviços e produtos obrigados 
a garantir atendimento prioritário às pessoas 
que fazem tratamento oncológico, no âmbito 
do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79935&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79935-170958870903092019-
assinado.pdf#P79935  

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
14. Projeto de Lei n.º 726/2019, da 

deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei n.º 10.976, de 14 de janeiro 
de 2019, declarando de utilidade pública a 
Associação de Educação Musical Gercino 
Rodrigues de Freitas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79927&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79927-162704458903092019-
assinado.pdf#P79927  
   

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
15. Projeto de Lei n.º 727/2019, do 

deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre 
medição individualizada de consumo de água 
em edificações prediais verticais ou 
condomínios comerciais ou residenciais e dá 
outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79937&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79937-172231185103092019-
assinado.pdf#P79937  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
16. Projeto de Lei n.º 728/2019, do 

deputado Carlos Von, que altera as Leis 
Estaduais n.º 5.361, de 30 de dezembro de 
1996; n.º 6.613, de 06 de fevereiro de 2001; e 
n.º 7.058, de 18 de janeiro de 2002, que 
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dispõem, respectivamente, sobre a Política 
Florestal, Proibição de Queimadas e 
Fiscalização, Infrações e Penalidades relativas à 
proteção ao Meio Ambiente, no âmbito do 
Estado, na forma que especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79984&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79984-120349367004092019-
assinado.pdf#P79984  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
17. Projeto de Lei n.º 729/2019, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, que dispõe sobre 
a juntada de documentos por advogado aos 
autos de processos administrativos no âmbito 
da Administração Pública do Estado, e dá 
outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79883&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79883-125157851903092019-
assinado.pdf#P79883  
 

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

  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
18. Projeto de Lei n.º 730/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
o direito de indenização ao consumidor em 
caso de danos causados a ele ou a seu 
patrimônio, ocorridos em estacionamentos 
pagos ou gratuitos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80092&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80092-144156176005092019-
assinado.pdf#P80092 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 177/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
19. Projeto de Lei n.º 731/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que acrescenta o 
art. 1º-A e incisos a Lei n.º 10.326 de 2015, que 
dispõe sobre a proibição de cobrança da taxa 
de visita técnica ao consumidor para 
elaboração de orçamento, no âmbito do 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80091&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80091-144122863505092019-
assinado.pdf#P80091 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
20. Projeto de Lei n.º 732/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
a criação do sistema de coleta, 
reaproveitamento e destinação de resíduos 
provenientes de vegetais, frutas e legumes 
manipulados em supermercados, hortifrutis, 
quitandas e feiras, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80089&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80089-144055207205092019-
assinado.pdf#P80089  

 

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

  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

21. Projeto de Lei n.º 734/2019, do 
deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
a gravação em áudio e vídeo do processo 
licitatório e sua transmissão ao vivo, por meio 
da internet, no âmbito do Estado. 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80098&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80098-145005005305092019-
assinado.pdf#P80098  
  

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

 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

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

- PDT) - Pela ordem, deputado Capitão 
Assumção.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Quero recorrer à Comissão de Justiça.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - V. Ex.ª tem o amparo regimental.  
Defiro.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) -  

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

- PDT) - Não por isso.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
22. Projeto de Lei n.º 735/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
dispõe sobre a proibição do consumo de 
cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, 
narguilés ou de qualquer outro produto 
fumígeno, derivado ou não do tabaco, em 
parques públicos estaduais, na forma que 
especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80113&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80113-155114544705092019-
assinado.pdf#P80113  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Devolva-se ao autor.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

23. Projeto de Lei n.º 736/2019, do 
deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre o 
fornecimento de merenda escolar diferenciada 
para os alunos com diagnóstico de diabetes 1 e 
2 e doença celíaca nas escolas da rede pública 
do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80005&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80005-145904968704092019-
assinado.pdf#P80005 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Devolva-se ao autor.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
24. Projeto de Lei n.º 737/2019, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, que acrescenta 
item ao Anexo I da Lei n.º 10.973, de 14 de 
janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual da 
Campanha “Quebrando o Silêncio”, no Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80133&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80133-085703729506092019-
assinado.pdf#P80133  
 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

25. Projeto de Lei n.º 738/2019, do 
deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 
capacitação em noções básicas de primeiros 
socorros de professores e funcionários de 
estabelecimentos de ensino públicos e 
privados de educação básica e de 
estabelecimentos de recreação infantil. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80151&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80151-102435163106092019-
assinado.pdf#P80151  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 540/2019. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
26. Projeto de Lei n.º 739/2019, do 

deputado Doutor Hércules, que 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 ou 
conveniados. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80152&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80152-102514132006092019-
assinado.pdf#P80152  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
27. Projeto de Lei n.º 740/2019, do 

deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 
implantação de tratamento de efluentes por 
tecnologias sustentáveis no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80153&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80153-102619960206092019-
assinado.pdf#P80153  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
28. Projeto de Lei n.º 741/2019, do 

deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de afixação, no âmbito do 
Estado, de placas informativas com o número 
da Central de Atendimento à Mulher, Disque 
Denúncia da Violência Contra a Mulher (Dique 
180). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80154&arquivo=Arquiv

o/Documents/PL/80154-102711413506092019-
assinado.pdf#P80154  
 

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

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Pela ordem, presidente! Item 22, por 
favor, recorrer à Comissão de Justiça.  

 
 (22. Projeto de Lei n.º 735/2019) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
29. Projeto de Lei n.º 742/2019, do 

deputado Dr. Rafael Favatto, que proíbe o uso 
de embalagens e garrafas descartáveis 
confeccionadas com polietileno tereftalato - 
PET - no acondicionamento de alimentos e 
envase de bebidas, e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80167&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80167-114604767806092019-
assinado.pdf#P80167 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
30. Projeto de Lei n.º 743/2019, do 

deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre 
as contas de energia e gás, das entidades 
beneficentes de prevenção de doenças, 
zoonoses e agravos causados por animais, com 
atividades que incluam a sua recepção, 
tratamento, manutenção e destinação, ficam 
isentas da cobrança do ICMS. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80168&arquivo=Arquiv
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o/Documents/PL/80168-115119721706092019-
assinado.pdf#P80168  
 

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

 
(Registra presença o senhor 

deputado Renzo Vasconcelos) 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
31. Projeto de Lei n.º 744/2019, do 

deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre 
o aproveitamento de armas de fogo 
apreendidas em operações realizadas pelas 
Polícias Civil e Militar do Estado e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80171&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80171-132126952506092019-
assinado.pdf#P80171  
 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

32. Projeto de Lei n.º 745/2019, do 
deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos estabelecimentos 
comerciais, hotéis, motéis, casa noturna e 
similar a anexar aviso em local visível sobre os 
crimes praticados contra crianças e 
adolescentes e suas penas, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80024&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80024-164027763604092019-
assinado.pdf#P80024  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
33. Projeto de Decreto Legislativo n.º 

077/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, 
que acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense à senhora Elis Miele. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79996&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/79996-
140743477504092019-assinado.pdf#P79996  
 

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

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

138/2019, do deputado Euclério Sampaio, ao 
secretário de Estado da Saúde, sobre o edital 
de Pregão Eletrônico 0021/2012, que teve 
como objeto serviço de remoção de paciente 
em ambulância, dentre outras matérias 
correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80173&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/80173-
135251878606092019-assinado.pdf#P80173  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Segunda parte do 
Expediente sujeito à deliberação.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente, pela ordem!  
 

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

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Quero recorrer à Comissão de Justiça da decisão 
da Mesa, dos meus projetos, itens 23 e 26.  

Obrigado.  
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 (23. Projeto de Lei n.º 736/2019; 
26. Projeto de Lei n.º 739/2019) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - V. Ex.ª tem o amparo regimental.  
Neste momento, defiro.  
Segunda parte do Expediente sujeito à 

deliberação.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
35. Requerimento n.º 283/2019, do 

deputado Capitão Assumção, de destinação do 
Grande Expediente, com base no artigo 112 do 
Regimento Interno, da sessão ordinária do 
dia  09 de outubro de 2019, para fala do senhor 
Roberto de Barros Bezerra - Oficial Médico R/R 
- PMES, para que o mesmo possa explanar 
sobre o assunto “Saúde do Policial Militar”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80170&arquivo=Arquiv
o/Documents/REQ/80170-
131557029906092019-assinado.pdf#P80170  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Em votação.  
A votação é nominal.  
Vou abrir o painel.  
Os deputados que votarem SIM, 

aprovam o requerimento; os deputados que 
votarem NÃO, rejeitam o requerimento.  

 

(Procede-se ao registro dos 
votos) 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 
ordem, senhor presidente! Quero solicitar aos 
nobres pares para que votem favoravelmente, 
tendo em vista que é um médico conceituado 
do quadro do Hospital da Polícia Militar, para 
falar sobre a saúde do policial militar.  

Então, conclamo nossos pares para que 
votem favoravelmente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O autor da proposta, deputado Capitão 
Assumção, encaminha para que os deputados 
votem SIM.  

O painel já está aberto para votação.  
É o item n.º 35, deputado Dary.  

Senhoras e senhores deputados, vou 
finalizar aqui a votação. Preciso que V. Ex.as se 
manifestem, porque a votação é nominal, do 
item n.º 35 da pauta, do Requerimento n.º 283, 
de autoria do ilustre parlamentar Capitão 
Assumção. Parabenizando, inclusive, o mesmo, 
pela atitude. (Pausa) 
 Vou encerrar a votação. 
  

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não votam os 
senhores deputados Enivaldo dos 
Anjos, Erick Musso, Freitas, 
Gandini, Hudson Leal e Luciano 
Machado) 

 
(Votam SIM os senhores 
deputados Alexandre Xambinho, 
Capitão Assumção, Carlos Von, 
Coronel Alexandre Quintino, 
Dary Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Euclério Sampaio, 
Iriny Lopes, Pr. Marcos Mansur, 
Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 

 
 Dezessete votos: dezesseis SIM; zero 
NÃO; e uma abstenção. 
 Fica aprovado o requerimento. 
 Na verdade, tem mais um voto. 
 São dezoito votos. Dezessete SIM; zero 
NÃO; uma abstenção. 
 Computando também o voto do 
deputado Enivaldo dos Anjos, líder do Governo, 
totalizando, assim, vinte e um votos. 
 Se o deputado Enivaldo puder se 
manifestar. Não, não precisa se manifestar, 
porque já está computado o voto dele. 
  

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

36. Requerimento n.º 132/2019, do 
deputado Doutor Hércules, de cancelamento 
de sessão especial, para promoção de debates 
e palestras sobre “As Ações de Prevenção aos 
Crimes e Acidentes de Trânsito, que seria 
realizada às 19h, do dia 16 de setembro, do 
corrente ano. 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80004&arquivo=Arquiv
o/Documents/REQ/80004-
145806499804092019-assinado.pdf#P80004 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovado. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

37. Requerimento n.º  133/2019, do 
deputado Marcos Garcia, de transferência de 
horário de sessão solene, em comemoração ao 
Dia da Agricultura,  que seria 
realizada  às 19h,  do  dia 17 de outubro, para 
as 15h, do corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80180&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/80180-
153418329706092019-assinado.pdf#P80180 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão o requerimento do 
prefeito de Linhares na Assembleia, deputado 
Marcos Garcia. (Pausa)  
 Encerrada a discussão.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovado. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

38. Indicação n.º 2189/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para reforma do campo 
de futebol do Bairro Nova Carapina II, no 
município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79960&arquivo=Arquiv

o/Documents/IND/79960-
103255386104092019-assinado.pdf#P79960  
 

39. Indicação n.º 2190/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para instalação de faixa 
de pedestres em vias adjacentes à BR-262, no 
município de Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79963&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79963-
103903621304092019-assinado.pdf#P79963  
  

40. Indicação n.º 2191/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para instalação de faixa 
de pedestres e equipamento de sinalização 
semafórica na Avenida Padre José de Anchieta 
e na ES-060 Rodovia do Sol, no município de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79967&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79967-
104958919604092019-assinado.pdf#P79967  
 

41. Indicação n.º 2192/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito de Guarapari, para instalação de faixa 
de pedestres e equipamento de sinalização 
semafórica na Avenida Padre José de Anchieta 
e na ES-060, Rodovia do Sol, no município de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79969&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79969-
110002171004092019-assinado.pdf#P79969  

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovadas. 
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 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

42. Indicação n.º 2193/2019, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para implantação do Projeto Campo 
Bom de Bola, na Comunidade do Córrego 
Chumbado, no município de Sooretama/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79989&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79989-
133106956904092019-assinado.pdf#P79989  
  

43. Indicação n.º 2194/2019, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para reforma da quadra poliesportiva 
da Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Regina Bolssanello Fornazier, no município de 
Sooretama/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79990&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79990-
133242004004092019-assinado.pdf#P79990 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovadas. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

44. Indicação n.º 2195/2019, do 
deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para construção de galeria ou manilha 
paralela à Rua Teófilo Otoni, em Jardim 
Carapina, no município da Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80018&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80018-
155930758104092019-assinado.pdf#P80018 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Marcos Garcia) 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

45. Indicação n.º 2196/2019, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para implantação de um quadro de 
psicólogos e assistentes sociais na estrutura da 
Defensoria Pública do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=79908&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/79908-
143818522403092019-assinado.pdf#P79908 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
46. Indicação n.º 2197/2019, da 

deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para instalação de Torres de Telefonia 
Móvel e Internet 3G, abrangendo as 
localidades de Alto Santa Joana, Santa Joana, 
Barra Encoberta, Barra de Jatibocas e 
adjacências, no município de Itarana/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80040&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80040-
172556941604092019-assinado.pdf#P80040  

 
47. Indicação n.º 2198/2019, da 

deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para construção de Campo Bom de 
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Bola II, na Comunidade Patrão-Mor, no 
município de Marilândia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80073&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80073-
121414749505092019-assinado.pdf#P80073  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovadas. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

48. Indicação n.º 2199/2019, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para adoção de medidas para 
desburocratizar a elaboração dos planos de 
aula dos professores da rede estadual de 
ensino e para melhorar e simplificar o Diário de 
Classe Digital. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80096&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80096-
144612957905092019-assinado.pdf#P80096 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

49. Indicação n.º 2200/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para reforma da fachada externa do 
Colégio Estadual do Espírito Santo, localizado 
na Avenida Vitória, no bairro Forte de São 
João, em Vitória/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80007&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80007-
151109345404092019-assinado.pdf#P80007  
  

50. Indicação n.º 2201/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para implantação de  mais postos de 
Guarda Vidas na Praia da Costa, juntamente 
com mais profissionais na atuação, no intuito 
de combater as mortes por afogamentos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80093&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80093-
144234848005092019-assinado.pdf#P80093  
  

51. Indicação n.º 2202/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realização de limpeza e 
fiscalização da Rua Maio, no bairro Barramares, 
no município de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80006&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80006-
151034189004092019-assinado.pdf#P80006  
  

52. Indicação n.º 2203/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para obras de reparação na esquina da 
Rua Assunção com a Rua Lagos, bairro Araçás, 
no município de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80094&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80094-
144257379305092019-assinado.pdf#P80094  
  

53. Indicação n.º 2204/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para limpeza às margens da linha 
férrea, ao lado do Terminal de Campo Grande, 
no município de  Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80095&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80095-
144418113905092019-assinado.pdf#P80095  
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovadas. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
54. Indicação n.º 2205/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para obras de reforma e 
implantação de ciclovia na Segunda Ponte, no 
trecho que liga Vitória a Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80101&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80101-
150242553805092019-assinado.pdf#P80101  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

55. Indicação n.º 2206/2019, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para pavimentação da estrada de 
acesso a Rampa de Voo Livre na Comunidade 
de Ubá, no município de Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80135&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80135-
094449939106092019-assinado.pdf#P80135  
 

56. Indicação n.º 2207/2019, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 

Estado, para parceria com o Governo do 
Estado, no sentido de 
Integração/Funcionamento das Câmeras de 
Monitoramento, no município de Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80136&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80136-
094546673506092019-assinado.pdf#P80136  
 

57. Indicação n.º 2208/2019, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para melhoria nas condições de 
trabalho e na qualificação do Policial Militar, 
para o aprimoramento das políticas públicas de 
segurança, nos municípios do interior do 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80137&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80137-
094631392406092019-assinado.pdf#P80137  
 

58. Indicação n.º 2209/2019, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para instalação de Torre Repetidora de 
Sinal e Internet 3G, para as Comunidades do 
Caju, São Manoel, São Quirino, Nogueira e 
região, todas no município de Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80138&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80138-
094757767606092019-assinado.pdf#P80138  
 

59. Indicação n.º 2210/2019, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para instalação de Torre Repetidora de 
Sinal e Internet 3G, para as Comunidades de 
Jabuticabeira, Ponte de São João e Conquista e 
região, todas no município de Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80140&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80140-
094854002106092019-assinado.pdf#P80140  
 

60. Indicação n.º 2211/2019, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 

Identificador: 330039003200380033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80095&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80095-144418113905092019-assinado.pdf#P80095
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80095&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80095-144418113905092019-assinado.pdf#P80095
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80095&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80095-144418113905092019-assinado.pdf#P80095
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80095&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80095-144418113905092019-assinado.pdf#P80095
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80101&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80101-150242553805092019-assinado.pdf#P80101
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80101&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80101-150242553805092019-assinado.pdf#P80101
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80101&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80101-150242553805092019-assinado.pdf#P80101
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80101&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80101-150242553805092019-assinado.pdf#P80101
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80135&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80135-094449939106092019-assinado.pdf#P80135
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80135&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80135-094449939106092019-assinado.pdf#P80135
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80135&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80135-094449939106092019-assinado.pdf#P80135
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80135&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80135-094449939106092019-assinado.pdf#P80135
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80136&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80136-094546673506092019-assinado.pdf#P80136
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80136&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80136-094546673506092019-assinado.pdf#P80136
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80136&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80136-094546673506092019-assinado.pdf#P80136
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80136&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80136-094546673506092019-assinado.pdf#P80136
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80137&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80137-094631392406092019-assinado.pdf#P80137
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80137&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80137-094631392406092019-assinado.pdf#P80137
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80137&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80137-094631392406092019-assinado.pdf#P80137
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80137&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80137-094631392406092019-assinado.pdf#P80137
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80138&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80138-094757767606092019-assinado.pdf#P80138
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80138&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80138-094757767606092019-assinado.pdf#P80138
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80138&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80138-094757767606092019-assinado.pdf#P80138
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80138&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80138-094757767606092019-assinado.pdf#P80138
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80140&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80140-094854002106092019-assinado.pdf#P80140
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80140&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80140-094854002106092019-assinado.pdf#P80140
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80140&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80140-094854002106092019-assinado.pdf#P80140
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80140&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80140-094854002106092019-assinado.pdf#P80140


Vitória-ES, segunda-feira, 16 de setembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 45 

Estado, para instalação de Torre Repetidora de 
Sinal e Internet 3G, para a Comunidade do 
Quilombo e região, no município de 
Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80142&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80142-
094946361606092019-assinado.pdf#P80142  
  

61. Indicação n.º 2212/2019, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para instalação de Torre Repetidora de 
Sinal e Internet 3G, para as Comunidades da 
Fazenda do Centro e de São Pedro e região, 
todas no município de Castelo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80143&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80143-
095055361706092019-assinado.pdf#P80143 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovadas. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
62. Indicação n.º 2213/2019, do 

deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para construção de uma quadra de 
areia para atender a Comunidade de Nossa 
Senhora Aparecida, Rio Quartel de Cima, no 
município de Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80177&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80177-
143607431306092019-assinado.pdf#P80177  
  

63. Indicação n.º 2214/2019, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para instalação de uma Torre de 

Telefonia Móvel e Internet, na comunidade 
Nossa Senhora Aparecida, Rio Quartel de Cima, 
município de Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80178&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80178-
143802806606092019-assinado.pdf#P80178  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão a indicação do deputado e 
prefeito de Linhares na Assembleia, deputado 
Marcos Garcia. (Pausa)  

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

Aprovadas. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
64. Indicação n.º 2215/2019, do 

deputado Euclério Sampaio, ao governador do 
Estado, para alteração do itinerário da linha 
663, acrescentando as Ruas Irineu de Fraga 
Nunes e Étero Fábio no bairro Ilha da 
Conceição, no município de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80174&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80174-
135402910006092019-assinado.pdf#P80174  
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão a indicação do terceiro-
suplente da vice-liderança do Governo, 
deputado Euclério Sampaio. (Pausa)  

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

Aprovada. 
Consulto o 1.º secretário, ad hoc, se há 

Expediente a ser lido. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Não há mais 
Expediente a ser lido, senhor presidente. 

Identificador: 330039003200380033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não havendo mais Expediente a ser lido, 
passamos à fase das Comunicações.  

Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite.  

Deputado Vandinho Leite. V. Ex.ª tem 
prazo de cinco minutos na fase das 
Comunicações. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 

Presidindo esta sessão, neste momento, o nosso 
vice-presidente da Casa, deputado Marcelo 
Santos, senhores deputados, senhoras 
deputadas, público que nos assiste através da 
TV Assembleia e servidores da Casa, vou falar, 
hoje, sobre um tema presente em matéria de 
minha autoria e que está para ser votada em 
breve nesta Casa: ideologia de gênero. Muitos 
dizem que isso é ficção, que isso é coisa que 
está sendo inventada, mas vou passar, agora, 
uma matéria sobre o que aconteceu no maior 
estado da Federação, o estado de São Paulo, 
para que cada um tire, realmente, as suas 
conclusões sobre ideologia de gênero.  

Gostaria que o áudio ficasse atento, ok? 
Gostaria que vídeo fosse rodado neste 
momento.  

 
(É exibido o vídeo) 

 
É disso que estamos tratando, deputado 

Capitão Assumção. Não é coisa do além, coisa 
inventada por nós. Como colocar em um 
material didático, deputado Carlos Von, para 
crianças e adolescentes, que elas não nascem 
nem menino e nem menina? Que sentido faz 
isso? Que estudo científico comprova essa 
situação? Aí, quer jogar no lixo tudo que se 
estuda nas matérias de ciências e de biologia 
para atender alguns adeptos dessa teoria. E não 
tem nenhum fundamento científico. Nenhum 
estudo comprova isso. Como vai dizer dentro de 
sala de aula para um filho meu... Meu filho tem 
doze anos. Como que um professor vai levar 
uma desgrama de um material didático desses, 
dizendo que ele não é menino? Que ao longo da 
vida ele vai decidir qual é a sua identidade de 
gênero? Não é melhor falar para o meu filho 
que ele precisa respeitar as diferenças, que ele 
tem que entender, no futuro, que alguém possa 
ter uma opção diferente da dele? Agora, não, 

querem transformar isso em verdade absoluta. 
Dentro das escolas, uma vergonha dessas!  

Estou animado para este debate aqui no 
Espírito Santo. Por quê? Porque o projeto de lei, 
de minha autoria, já passou na Comissão de 
Justiça, que era o mais importante, e já vai para 
votação final aqui em plenário. Não sei 
exatamente quando a Mesa Diretora vai colocá-
lo em votação, mas vai à votação em breve 
porque já passou dos trâmites legais 
necessários. E é isso! Inclusive, o presidente da 
República tem feito uma discussão também de 
um projeto de lei do Governo Federal. E é essa 
discussão que quero colocar para a sociedade 
como um todo. Não faz sentido algum dizer para 
as nossas crianças, para os nossos adolescentes, 
dentro de sala de aula, que elas não nascem 
nem menino, nem menina; que as crianças vão 
definir isso no futuro, de acordo com a realidade 
cultural. É uma conversa furada danada. Com 
certeza, vou lutar, sempre, deputado Euclério - 
sei que V. Ex.ª também é contra esse tipo de 
vergonha - e vou defender, veementemente, 
nesta Casa, a sua aprovação porque acredito, 
não podemos deixar... 

Parabenizo o governador João Doria, que 
impediu que isso se propagasse no Governo do 
Estado de São Paulo, através da Secretaria de 
estado da Educação. Espero que, depois de 
aprovado o projeto aqui, o Governo do Espírito 
Santo tome as mesmas providências, senhor 
presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Concedo a palavra agora ao deputado 
Euclério Sampaio. (Pausa) 
 Tendo declinado, concedo a palavra ao 
Capitão Assumção. V. Ex.ª tem o tempo 
regimental de cinco minutos. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente Marcelo Santos, senhoras e 
senhores parlamentares e aqueles que nos 
assistem na TV Assembleia, quero mostrar o 
nosso setembro. 
 

(É exibida imagem 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 
 

Estamos nas nossas manifestações pelo 
Setembro Amarelo, mas, na Polícia Militar, esse 
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é o setembro que o Governo quer fazer com os 
policiais. Esse é o setembro que o governador 
Renato Casagrande está dando para os policiais 
militares. 

Não estão tratando da saúde do policial 
militar. Estão desprezando uma categoria que 
está sofrendo muito. Depois que passou 2017, o 
fantasma da perseguição continua dentro dos 
quartéis. O governador retirou do quadro de 
acesso aqueles policiais militares que estavam 
dispensados por médico. 

Semana passada falei aqui na presença 
do Dr. Rafael e Doutor Hércules. O comando da 
Polícia Militar, por determinação do 
governador, retirou do quadro de acesso 
policiais militares que estavam com dispensa 
médica, aqueles que estavam passando por 
problema de saúde, e deixaram de ser 
promovidos por causa disso, porque estavam 
passando mal e foram ao médico pegar sua 
licença. 

Então, por determinação do governador, 
esses policiais deixaram de ser promovidos. Isso 
aí é o quadro da Polícia Militar hoje. As senhoras 
e senhores que nos assistem agora, vejam essa 
imagem. Essa imagem é setembro negro. 

Essa é a condição dos nossos militares 
que servem nas forças públicas do estado do 
Espírito Santo. A perseguição que acontecia em 
2017 está se prolongando nos dias de hoje. O 
governador, que veio inovar, veio passar uma 
borracha em cima dessa movimentação legítima 
de 2017, usou só como discurso de campanha; a 
perseguição está forte dentro dos quartéis. 

Esses nobres policiais militares deixaram 
de ser promovidos porque estavam com 
dispensa médica. Os comandos da Polícia Militar 
jogaram a formação do médico no lixo; 
passaram por cima do Conselho Regional de 
Medicina. O Conselho Regional de Medicina 
para o comando da Polícia Militar e para o 
governador do Espírito Santo não significa nada. 
Desprezaram a formação dos médicos. 

Se o médico dispensou o policial militar, 
ele sabe o que está fazendo, ele é formado para 
isso, para averiguar a situação de saúde do 
cidadão, no caso, do policial militar. E aqui a 
responsabilidade é única e somente do 
governador do Estado. 

Mais uma covardia foi praticada neste 
setembro, que deveria ser amarelo para os 

policiais militares. A quantidade de policiais 
militares passando por problema de saúde é 
dantesca e o governador só vem acirrando os 
ânimos da tropa. Ele, que tinha um discurso de 
apaziguamento, ficou só no discurso. Quando 
ele ganhou, virou governador, ele esqueceu, 
abandonou o compromisso que tinha com a 
tropa. 

Muitos policiais deixaram de ser 
promovidos porque, em dezembro de 2018, 
estavam com uma dispensa médica. Falei com o 
secretário Roberto de Sá, foi a mesma coisa que 
nada. E essa imagem que os senhores e as 
senhoras viram agora está no meu Instagram, 
eu sou o autor. 

Falei o seguinte: O governador sabe e 
não fez nada. Roberto de Sá, secretário de 
Segurança, sabe e não fez nada. Aí, no final, 
coloquei o seguinte: Será que o governador tem 
o rabo preso com o comandante-geral? Porque 
não é possível. Todo mundo vê que é um ato 
arbitrário o comando da PM se intrometer em 
um ofício de competência única e exclusiva do 
médico. Não pode se intrometer na função do 
médico. 

E foram muito além. Deixaram um 
monte de policial de fora, sem ser promovido. É 
a minha denúncia neste setembro negro para o 
policial militar. É mais uma covardia e quem 
assina é o senhor governador Renato 
Casagrande. 

Muito obrigado, senhor presidente! 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Janete de Sá e Raquel Lessa) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Concedo a palavra ao deputado Lorenzo 
Pazolini. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, Alexandre 
Coutinho Marcelo Santos, senhoras e senhores 
parlamentares, nosso cordial boa-tarde, ao 
público que nos assiste através da TV 
Assembleia, às pessoas que nos acompanham 
também nas redes sociais, nas galerias, 
servidores desta Casa. 
 Senhor presidente, na última sexta-feira 
convocamos o secretário estadual de Saúde e 
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ele esteve presente na Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente para falar um 
pouquinho sobre as condições estruturais e as 
condições de funcionamento do Hospital Infantil 
Nossa Senhora da Glória. 
 Durante a sessão, então, e a fala e a 
exposição do secretário, surgiram várias dúvidas 
acerca da atual situação do hospital e a 
comissão, então, deliberou, pela maioria dos 
seus membros, em realizar uma inspeção 
extraordinária na tarde e noite de sexta-feira, 
no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, 
aqui no município de Vitória. 
 E, doutor Hudson Leal, a situação que 
encontramos foi extremamente preocupante. 
Por isso peço a atenção da população que nos 
assiste, dos pais e mães capixabas, a atenção 
das parlamentares e dos parlamentares, porque 
estamos trazendo algumas fotos, alguns vídeos, 
alguns registros da situação em que 
encontramos aquele hospital. Um hospital que 
atende crianças e adolescentes de todo o estado 
do Espírito Santo, que é referência no setor de 
Oncologia, que é referência no setor de 
Queimados e que, infelizmente, Doutor 
Hércules Silveira, presidente da Comissão de 
Saúde, que esteve conosco, assim como o 
deputado Vandinho Leite, não tem condição de 
funcionar. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
 As condições a que os médicos estão 
submetidos, todos os profissionais de saúde, os 
profissionais terceirizados. Ressalto o extremo 
engajamento de todos os profissionais, de toda 
a equipe médica do Hospital Infantil, de toda a 
equipe de enfermeiros, técnicos de 
enfermagem, o corpo clínico, o corpo 
administrativo. Eles, que ainda levam aquele 
hospital com ato de heroísmo. Um hospital que 
não tem nenhuma condição de funcionar. 

Fica claro, senhor presidente, que o risco 
é iminente. Temos aí instalações elétricas 
precaríssimas, instalações hidráulicas 
absolutamente inadequadas, as paredes com 
mofo em locais de isolamento - está ali -, temos 
buraco no teto das paredes, temos torneira 
pingando água o dia todo, vinte e quatro horas 

por dia, fiação exposta, ausência de extintores 
de incêndio ou, os poucos que tem, a maioria 
deles vencido. E pasmem, senhoras e senhores 
parlamentares e público capixaba, na central de 
gás do hospital nós temos apenas um extintor. 
Um extintor que está vencido, que está vazio e o 
risco de incêndio é iminente. Nós já tivemos 
incêndio, princípio de incêndio no hospital.  

 E está ali a situação, está ali o extintor 
de incêndio que eu faço referência, 
absolutamente vazio. Onde era para ter dois 
extintores, deputado Sergio Majeski, só tem um 
- está lá. E na central de gás do hospital só tem 
um extintor vazio. Deputado José Esmeraldo, 
que é engenheiro de carreira e conhece os 
riscos que esse fato traz para toda a população, 
está ali. Lembrando que o hospital atende 
crianças, salva vidas de crianças e é referência 
no estado do Espírito Santo.  

Vou pedir à assessoria, por favor, que 
passe as demais imagens. Está lá a central de 
gás que tem apenas um extintor de incêndio 
absolutamente vazio, está ali o registro que foi 
feito na tarde, na noite de sexta-feira e que 
mostra claramente as situações absolutamente 
precárias daquela instituição, que deveria 
prezar, que deveria ter condições. Olha o teto 
ali absolutamente queimado. Já sofreu um 
incêndio e continua assim. Está lá! Então, todo o 
registro fotográfico que foi feito das condições 
elétricas, sanitárias, hidráulicas, trazendo um 
risco eminente para crianças e adolescentes que 
são atendidos no hospital que é referência.  

E ressalto o extremo denodo, a extrema 
competência e comprometimento dos 
profissionais que lá atuam, mas a eles não é 
dada nenhuma condição de trabalho. São 
condições desumanas tanto para os 
profissionais que lá estão, quanto para as 
crianças e adolescentes que são atendidos. 
Estão aí as condições. Isso é um pequeno 
registro. Nós temos muito mais material além 
disso aí que conseguimos coletar na tarde e 
noite de sexta-feira, no Hospital Infantil.   

E, retornando a esta Casa então, nós 
procedemos a uma análise de quanto esse 
hospital tem gasto - para concluir, senhor 
presidente - e, através de uma simples análise 
no Portal de Transparência, ficou evidenciado, 
deputado Hudson Leal, que nos últimos anos já 
foram investidos mais de sessenta milhões, 
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foram gastos mais de sessenta e três milhões. E 
nós queremos saber agora onde foi parar esse 
dinheiro. Onde está esse dinheiro? Porque o 
hospital não tem condição nenhuma de 
continuar funcionando.  

Nós continuaremos com as ações, com a 
cobrança e trazendo um pouco mais, no 
decorrer das próximas sessões. Agradeço, 
senhor presidente, e devolvo a palavra à Mesa.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Logo após o deputado Pazolini eu 
escuto o líder do Governo, e passar para o 
próximo orador.  

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

gostaria de informação da Mesa se eu vou falar, 
porque eu queria responder ao deputado 
Pazolini com relação ao pedido dele de fechar o 
hospital.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - V. Ex.ª, como líder do Governo, vai 
poder falar.  

Primeiro, pergunto a V. Ex.ª, na 
sequência, nós temos o deputado José Rocha 
Esmeraldo, que já está posicionado na tribuna 
desta Casa e o plenário está louco para ouvir a 
voz de José Rocha Esmeraldo.  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Obrigado, excelência! Eu queria saudar 
todos.  

Senhor presidente, sempre venho a essa 
tribuna para falar sobre a Eco101. A nossa vinda 
aqui eu acredito que tem dado algum resultado. 
Mas um resultado pífio, um resultado muito 
pouco, porque tenho observado que agora 
estão fazendo, inclusive, a Eco101, propaganda 
na televisão falando os trechos que estão sendo 
executados pela Eco101 da BR-101. Isso para 
mim é balela. É balela porque são oito anos que 
a Eco101 está aqui nesse consórcio, que é um 
consórcio de várias empresas, e a população 
esperançosa e, na verdade, a obra não anda. Ela 
está a passos de cágado. Essa que é a verdade!  

Estão falando que tem muita coisa sendo 
feita para a Região Sul. Agora, esqueceram - e 

eu não concordo que na Região Sul tem muita 
coisa sendo feita, muito pelo contrário -, nas 
Regiões Norte e Noroeste não tem nada. Se nós 
formos aqui pela BR-101, no sentido Linhares, 
não tem nada feito. A obra praticamente está 
paralisada. Fundão, Timbuí, onde passa por 
dentro da cidade a BR-101, nós não vemos nada 
sendo feito por esse consórcio que para mim é 
um consórcio oba-oba. Para mim é um 
consórcio que a preocupação maior deles são as 
sete praças de pedágio. É isso. É dinheiro para 
tudo quanto é lado.  

E aquela pessoa que é obrigada a utilizar 
o trecho, que é um trecho de aproximadamente 
quatrocentos e setenta quilômetros, que pega 
do Rio e vai até a Bahia, é um trecho que o 
indivíduo não tem segurança. Não existe 
segurança. 

A Eco101 precisa adiantar o serviço e 
não ficar fazendo propaganda, colocando 
dinheiro aí em algumas televisões, em 
detrimento da população. Quantas mortes tem 
havido! Toda semana morre gente na 101 em 
função da péssima estrutura. Ia ser feita a 
duplicação da estrada 101, duas faixas para lá, 
duas faixas para cá. Só tem que isso é coisa que 
nós estamos aguardando há anos e anos.   

Estou bem lembrado e sempre cito 
quando veio aqui o superintendente da Eco101 
com um papo furado, enrolado, mentiroso, que 
conversou com Ferração, que era o presidente, 
e nós acreditamos. Inclusive eu também 
acreditei.  

Fizemos uma reunião lá em Iconha e de 
lá para cá, outras reuniões, pararam as reuniões 
porque eles não têm coragem de fazer uma 
reunião em função do descaso com a 101. Um 
absurdo. Um absurdo!  

O que tinha que fazer é fechar as sete 
praças de pedágio. Fecha a praça de pedágio! 
Porque a grana é muita e a obra praticamente 
não é nada. É a passo de cágado. É isso que nós 
estamos vendo. E a população está aí revoltada, 
com certeza, porque a obra não anda. A obra 
está paralisada em função da 
irresponsabilidade.  
 E eu aqui quero também dizer, os 
deputados federais têm a obrigação, já que isso 
aqui é uma obra federal, de fazer a parte deles, 
porque eu não vejo nada feito pelo deputado 
federal e muito menos pelo senador. 
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O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 
presidente! 
 

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

Antes, porém, escuto o deputado 
Marcos Garcia, enquanto Majeski se dirige a 
tribuna. 
 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 
presidente, pela ordem! Eu quero parabenizar o 
deputado José Esmeraldo pelo tema. É uma 
vergonha. É um absurdo o que a Eco está 
fazendo aqui no nosso estado do Espírito Santo. 
Eles paralisaram a rodovia BR-101. Estou vindo 
de Linhares agora e fiquei duas horas parado no 
siga e pare, para mexer num trecho que é um 
absurdo! Um asfalto novinho e eles mexendo 
para poder mostrar serviço. Enquanto isso, 
pessoas idosas, crianças paradas à beira da BR, 
aguardando aquele absurdo. 

Quero parabenizar o deputado José 
Esmeraldo. Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Também tem a nossa manifestação 
favorável. 

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 
obrigado, presidente. 
 Meus cumprimentos ao deputado 
Marcelo Santos que dirige a sessão neste 
momento, aos colegas presentes no plenário, 
aos funcionários da Casa e àqueles que nos 
visitam hoje nas galerias, e aos que nos assistem 
pela TV Assembleia. 
 Este final de semana nós tivemos duas 
datas muito importantes. No sábado 
comemoramos a Independência do Brasil e, 
ontem, o aniversario da nossa queridíssima 
capital, Vitória.  

Como me manifestei nas redes sociais, o 
Grito da Independência no Brasil ecoa por quase 
duzentos anos. Em breve completaremos 
duzentos anos de Independência. 
 Quem conhece um pouquinho de 
história sabe que a história da nossa 
Independência é uma historia bastante 
conturbada, mas enfim, isso é elementar.  

Mas é importante que a verdadeira 
libertação, a verdadeira independência de um 
povo só existe a partir do momento que a 
maioria da população tenha a cidadania 
garantida, através de uma educação de 
qualidade, uma educação inclusiva, com 
respeito, com trabalho, com dignidade. Libertar 
o povo da ignorância é fundamental e mais do 
que nunca. Então, a nossa Independência é 
ainda meio que formal, meio que parcial porque 
a independência efetiva do povo só se dará a 
partir do momento em que a maioria da 
população tiver os seus direitos, realmente, 
garantidos; e a sua cidadania garantida. 

É claro, nós temos que continuar 
acreditando, apesar de um quadro meio 
desolador. Mas nós precisamos acreditar em um 
futuro muito melhor e lutar para isso, porque 
não basta acreditar, não basta esperar, mas 
precisamos lutar muito por isso. 

Ontem, comemoramos o aniversário de 
Vitória - quatrocentos e sessenta e oito anos da 
nossa querida capital. É claro, como muitos 
aqui, eu não sou nascido em Vitória. Eu vivo 
aqui há quase trinta anos, fui adotado por esta 
cidade! Amo a minha terra de nascença que é 
Santa Maria de Jetibá, mas fui adotado também, 

pela cidade de Vitória. 
E quando a gente fala da cidade de 

Vitória, é sempre bom lembrar que ela é a 
capital de todos os capixabas! Então, quando 
comemoramos Vitória, qualquer pessoa deste 
estado, comemora, porque a maioria de nós, 
capixabas, de alguma forma tem uma ligação 
com a nossa capital.  

Vitória é uma das cidades mais antigas 
do Brasil, uma das capitais mais antigas, tanto 
que completou quatrocentos e sessenta e oito 
anos. Tem prédios e monumentos históricos 
fantásticos, sobretudo na região do centro 
histórico como o Convento São Francisco, por 
exemplo, a Igreja do Rosário, enfim. 

Precisamos revitalizar o Centro, 
deputado Enivaldo. O Centro de Vitória precisa 
ser potencializado! Nós temos tudo para que 
Vitória se transforme em um polo turístico, 
porque tem capacidade para isso. É uma cidade 
muito bonita, é uma cidade que tem um litoral, 
embora comprometido pela poluição gerada, 
principalmente pela Vale; mas Vitória é uma 
cidade muito aprazível, é uma cidade que 
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merece um cuidado muito maior, e que a gente 
possa atrair muito mais turistas. 

Uma vez, deputado Enivaldo, eu não vou 
me esquecer de um discurso que o senhor fez 
aqui falando sobre a questão que se não 
houvesse o porto e essas empresas, o quanto 
aquela região poderia ter se tornado uma região 
turística com resorts, com hotéis, enfim.  

E é verdade! Sabemos que o turismo é 
uma atividade que emprega muito! Tanto que 
hoje se fala indústria de turismo, porque quase 
tudo aquilo... O turismo movimenta todos os 
outros segmentos: ele movimenta o transporte, 
ele movimenta o comércio, ele movimenta os 
serviços, ele movimenta tudo. E quase tudo o 
que você precisa para a questão turística, são 
necessárias pessoas, a tecnologia não substitui. 
No comércio você precisa de gente para 
atender, no hotel você precisa de gente para 
atender, no restaurante você precisa de gente 
para atender. 

Então, Vitória é uma capital que merece 
ser mais bem cuidada e revitalizada de fato, 
sobretudo o centro da capital, para que a gente 
possa atender e trazer muito mais turistas para 
cá. 

Então, parabéns Vitória, parabéns à 
população de Vitória e parabéns à população do 
Espírito Santo! Porque mais uma vez eu digo: 
sempre que a gente fala de Vitória, Vitória é a 
nossa capital! É a capital de todos os capixabas, 
portanto, é uma cidade de todos os capixabas: é 
uma cidade de quem mora aqui, mas é uma 
cidade de todos os capixabas! 

Muito obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não por isso. 

Concedo a palavra ao deputado Hudson 
Leal.  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 
Cumprimentar o presidente da sessão, 
deputado Marcelo Santos, os colegas deputados 
e deputadas desta Casa e todos que nos 
assistem pela TV Assembleia. 

Vimos aqui a apresentação do deputado 
Lorenzo Pazolini sobre a situação do Hospital 
Infantil, o hospital da colina. É muito triste o que 
está acontecendo, caros colegas. Eu nunca vi em 
nenhum lugar ter um hospital com carro de 
Corpo de Bombeiros presente. 

Pergunto a qualquer de vocês: quem 
tem a coragem de deixar um filho, um pai ou 
uma mãe em um hospital privado, com o 
Corpo de Bombeiros, de plantão, na iminência 
de acontecer um acidente. 

A gente sabe da importância do 
hospital. Parabenizar o Corpo de Bombeiros 
pela brilhante proteção à população do estado 
do Espírito Santo, mas quando se desloca um 
carro de Bombeiros para lá, pode ter certeza 
de que em algum lugar está faltando. 

Vamos aos fatos: o deputado Lorenzo 
Pazolini falou em valor. Deputado Lorenzo 
Pazolini, o valor exato são sessenta e três 
milhões, noventa e dois mil, cento e oitenta e 
três reais gastos em quatro anos, deputado 
Dary Pagung. 

E algumas coisas que nos causam 
espanto, que foi gasto naquele hospital. A gente 
sabe que ali é um eterno local de reformas do 
hospital. Aquele hospital vive em constante 
reforma. E eu vou passar o número para vocês. 
Pasmem, vocês. Em publicidade, em quatro 
anos, a gente tem que puxar isso, deputado 
Lorenzo Pazolini, foi gasto trezentos e dois mil 
em publicidade. Trezentos e dois mil um 
hospital destinou à publicidade. A gente tem 
que saber por que aconteceu isso.  

Gastos de empresas. Tem várias 

empresas que fizeram. Prime consultoria e 
assessoria, cinquenta e cinco mil reais em 
consultoria naquele hospital, sendo que a 
gente tem equipe preparada no estado do 
Espírito Santo para fazer isso. E as empresas 
que estão listadas aqui, todas as empresas que 
prestaram serviço naquele hospital.   

Lembrar a todos: a senadora Rose de 
Freitas destinou àquele hospital em 2016, 
para reforma e ampliação do PS do Hospital 
Infantil um milhão, quatrocentos e noventa e 
oito mil e seiscentos e oitenta reais. O número 
dessa operação é 1037217 e está parada, ou 
seja, o dinheiro que foi destinado ao Hospital 
Infantil parado.  

Foi destinado também pela senadora 
Rose de Freitas nove milhões, sessenta e três 
mil, setecentos e noventa e cinco reais, para 
reforma da UTIn, que, com certeza, fazendo 
essa reforma ia mexer na parte elétrica e não 
ia ter esses danos.  
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 Ainda não apresentaram os projetos 
planilha. Isso desde 2017. Então, a situação 
naquele hospital... Não pode ser fechado. A 
gente tem que trabalhar para não fechar aquele 
hospital. A gente precisa. A população... Não 
têm para aonde ir esses pacientes.  

Mas nós não podemos assistir parado o 
que ali acontece. Será que nesse tempo, 
deputado Dary Pagung, mais de trinta anos que 
aquela direção está ali naquele hospital. Ele é 
omisso. Por que é omisso? É negligente. Por 
quê? Ele tem autonomia para fazer isso. Se não 
fez, foi omisso. E se fez, vamos fiscalizar para ver 
se realmente fez, deputado Torino Marques? Ou 
será que está acontecendo naquele hospital 
emergência ficta? O que é emergência ficta ou 
fabricada? Aplicação errada da dispensa de 
licitação para beneficiar fornecedores, ou a falta 
de planejamento dos gestores? 

Foi gasto agora, deputado Emílio 
Mameri, o senhor que é médico, um milhão e 
quinhentos para fazer alteração elétrica. Será que 
isso não foi previamente pensado para deixar 
acontecer?  

Então, assim, não tem que culpar o 
secretário de Saúde. O secretário de Saúde tem 
coisas muito maiores. Nós temos que 
responsabilizar a gestão daquele hospital, que 
está muito tempo parado. Ah, o hospital é velho, é 
antigo. Não existe isso.  

O Hospital Dório Silva é um hospital de 
campana. O Hospital Roberto Silvares é um 
hospital de campana que foi feito para durar dez 
anos, em 1988, e já está aí há trinta anos. O que 
acontece? Há uma alternância de diretores; então, 
cada um trazendo melhor. 

O que com o Hospital Infantil está 
acontecendo? O diretor está muito tempo, não 
corre atrás e agora o secretário de Saúde está 
sendo culpado erroneamente. Está defendendo. A 
gente precisa emergencialmente fazer a 
substituição daquela direção. É um ponto fora da 
curva. O secretário de Saúde alterou vários 
diretores, alterou dentro da Sesa, fez uma grande 
reforma, mas ainda carece do Hospital Infantil de 
ter um projeto de direção. Nós precisamos de 
gestão. Aquilo ali se chama falta de gestão. 

Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Concedo a palavra ao deputado 
Hércules Silveira.  

Registro que ele está no oitavo lugar na 
fase das Comunicações. O oitavo a chegar e, 
talvez, o último a sair. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, prezados colegas! 

Por favor, Luciano, projeta no quadro 
uma pequena homenagem. 

 
 (São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Hoje é Dia do Veterinário e eu quero 

mandar um abraço a todos os veterinários, 
àqueles que são os médicos que cuidam, com 
muito carinho, dos nossos animais. Parabéns a 
todos os veterinários por este dia tão 
importante!  

Na quarta-feira passada, nós entregamos 
aqui uma honra ao mérito à Thalita Mozer pela 
participação na Copa do Mundo de Futebol, na 
Suíça. É uma menina surda, que é implantada 
coclear, com a mãe dela, Lourdilene Mozer. E a 
outra também, que foi convocada, vai jogar na 
Suíça, é a nossa querida Elidiany de Oliveira, 
com sua mãe, Elizabeth Imaculada.  

Na quarta-feira ainda, dia 4, sob a 
presidência do competente deputado Adilson 
Espindula, na Comissão de Assistência Social, 
nós recebemos várias autoridades, várias 
pessoas, várias entidades com relação à Nota 
Capixaba, que é uma luta que nós estamos 
empreendendo com relação à cidadania e ao 
recolhimento também da nota. O cidadão tem 
que pedir a nota ou o fornecedor tem que dar a 
nota, essa arrecadação vai aumentar e esse 
dinheiro, parte desse dinheiro, será destinado às 
entidades sem fins lucrativos, igual nós vimos 
várias entidades nesse sentido. Nós tivemos - a 
outra foto - com o Francisco Andrade, que 
destacou também que já está em estudo, no 
Governo do Estado, a participação da Nota 
Capixaba.  

A outra foto, estamos com várias 
pessoas representando algumas entidades sem 
fins lucrativos - é uma indicação nossa, da Nota 
Capixaba -: Pollyana Paraguassú, da Amaes, dos 
autistas; Letícia Coutinho, na Vitória Down; João 
Sales, do Conselho de Pessoas com Deficiência 
em Vitória; Rosilda Maria Dias e Vanderson 
Gaburo, da Federação das Apaes.  
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A outra foto é com o nosso querido - é lá 
da terra da nossa querida Raquel - Valdecir 
César, da Cachaça da Gruta da Onça, da Pedra 
da Onça, não é? Como é o nome da cachaça?  

 

A Sr.ª Raquel Lessa - (PROS) - Cachaça 
Tombo da Onça, do nosso amigo Valdecir.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Isso! 
Ele é o presidente da Aprocana. 

 

A Sr.ª Raquel Lessa - (PROS) - O senhor 
falou Tombo. Não. É Cachoeira da Onça. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Sim, 
muito bem! Quem entende da onça lá da 
cachoeira é V. Ex.ª. Então, obrigado pela ajuda! 

E ali com o Léo Castro e também com 
Adão Celia. Ali com o nosso querido ex-
deputado estadual, nosso colega, secretário de 
Agricultura hoje, Paulo Foletto; e também com o 
José Eugênio, do Sebrae. A outra foto com 
amigos também, com o Uchôa de Mendonça, 
que também estava prestigiando esse congresso 
brasileiro.  

E aí também com o doutor Nésio, na 
comissão presidida pelo nosso Pazolini. Veio 
falar sobre a questão do Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória. Na verdade, esse hospital 
está assim há muitos anos e só agora alguém 
veio enxergar que ele está assim. Muita gente lá 
dentro, militando lá dentro, mas nunca falou 
nada aqui, falou agora. E, na verdade, o que está 
acontecendo? O hospital precisa mesmo de 
reforma, não pode continuar desse jeito. E não 
é com oito meses que vai consertar o hospital 
dessa forma.  

Aí é com o Delegado Pazolini, nosso 
deputado, e também com o diretor do hospital. 
Fui o primeiro deputado que foi lá ver, quando 
saiu no jornal, as instalações. Muito ruins! Eu 
também trabalhei no hospital, em 81, 82. Agora 
é preciso que gente continue falando, mas 
falando lá de trás, lá de muito tempo, não é 
falar de agora, não! Na verdade, o hospital 
precisa melhorar! Com a saída do pronto-
socorro de lá para o HPM, melhorou o pronto-
socorro; e, com a saída da Oncologia também 
agora, para o HPM, vai melhorar muito mais. 
Agora, não se pode fazer tudo da noite para o 
dia, muito menos... É preciso saber o que fala e 
a hora em que fala, não é só falar na hora de 
oposição. 

Muito obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Nós que agradecemos! 

Concedo a palavra ao Delegado Danilo 
Bahiense. 

São 15h54. 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 
presidente, o décimo eu acredito que era Dary 
Pagung.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Estamos no nono ainda.  

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Porque V. 
Ex. ª cumprimentou o Doutor Hércules dizendo 
que era o nono.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não, o oitavo.  

Com a palavra o deputado Danilo 
Bahiense.  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Boa tarde, presidente. Boa tarde, 
senhores deputados e deputadas. Boa tarde, 
funcionários e telespectadores da TV 
Assembleia.  

Presidente, venho denunciando aqui, há 
bastante tempo, o volume altíssimo de emissão 
de carteira de identidade ideologicamente falsa 
no nosso estado. E, também, indicamos a 
ferramenta para coibir a emissão dessas 
carteiras, que seria o Afis Civil.  

Aqui, no nosso estado, temos um volume 
muito grande de pessoas com baixo poder 
aquisitivo, e, por força de uma legislação 
estadual, essas carteiras, as segundas vias, são 
expedidas de maneira gratuita para todos esses 
contribuintes.  

Para que se tenha uma ideia, 
mensalmente aqui, são emitidas pelo Estado do 
Espírito Santo, pela Superintendência de Polícia 
Técnico-Científica, aproximadamente, entre 
vinte e vinte duas mil carteiras de identidade. 
Sendo que um pouco mais de cinquenta por 
cento são segundas vias.  

Fui surpreendido agora, aqui, ao ler uma 
Instrução de Serviço n.º 533, de 29/08/19, 
publicada no Diário do dia 30/08/19, assinada 
pelo delegado-chefe da Polícia Civil, em que 
exige-se aqui, no art. 3.º:  
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(...) - Fica restrito ao lapso 
temporal de dez (10) anos a data 
de emissão da certidão (...)  

 

De casamento ou nascimento do cidadão 
para emissão da carteira de identidade.  

E em outro artigo aqui, em outro 
parágrafo, fica também:  

 

(...) - o requerente deve 
apresentar fisionomia neutra, 
sem sorrir ou franzir o cenho; 

 

Vejo isso, presidente e senhores 
deputados, como uma situação muito 
lamentável para nossa população tão carente.  

Existem pessoas que se dirigem à Polícia 
Técnico-Científica ou se dirigem a um posto de 
identificação do Estado do Espírito Santo que 
não têm dinheiro sequer para a passagem. 
Muitas outras não têm dinheiro sequer para 
tirar uma foto, para que tenham um documento 
de identidade, que é o documento maior que 
comprova, obviamente, que aquele cidadão 
existe, identifica-o.  

A carência é tão grande que chegamos a 
criar aqui, no estado do Espírito Santo, o Projeto 
de Identificação Civil Itinerante, que atendeu a 
um volume altíssimo de pessoas, dando-lhes o 
diploma de cidadania.  

Vejam, senhores: se a pessoa não tem 
dinheiro para pagar uma passagem, como é que 
ela vai ter dinheiro para tirar uma segunda via 
de documento, de um documento destes, de 
nascimento ou de casamento, que custa mais de 
trinta e dois reais?  

Deputado Xambinho, é lamentável. As 
pessoas não têm dinheiro para tirar uma foto e 
para pagar uma passagem para ir até o posto. 
Agora, vão ter que tirar uma segunda via do 
documento.  

Só vejo isso de uma maneira: isso é para 
prejudicar a população mais carente e diminuir 
o serviço da repartição. Uma repartição que 
emite vinte mil carteiras de identidade no mês, 
certamente, com essa exigência, ela vai passar a 
emitir a metade, porque grande parte da 
população tem seus documentos com mais de 
dez anos.  

E pergunto aos senhores, questiono: o 
que adianta o cidadão ter uma certidão com 
menos de dez anos de emissão? Porventura vai 
identificar alguém? Vai evitar uma fraude?  

É certo que as empresas de viagem 
exigem que a carteira de identidade tenha, no 
máximo, dez anos. Mas, por quê? Porque, na 
carteira de identidade, temos a foto do cidadão, 
e, obviamente, a fisionomia muda em alguns 
anos, razão pela qual exigem. Mas exigir que a 
pessoa agora apresente uma certidão com dez 
anos, no máximo, de emissão, é lamentável.  

Conclamo, aqui, o delegado-chefe da 
Polícia Civil, por quem temos bastante respeito 
e que estivemos naquela instituição por mais de 
trinta e três anos, que revogue isso aqui, porque 
isso aqui é um absurdo. É só para prejudicar o 
cidadão de bem.  

Muito obrigado, presidente. Muito 
obrigado a todos.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Terminada, assim, a fase das 
Comunicações, às 16h.  

Deputado Dary, quero garantir a V. Ex. ª 
a manifestação logo após. Não vamos 
interromper a sessão, agora, neste momento.  

Temos a presença, aqui, no plenário, do 
desembargador Samuel Meira Brasil, 
corregedor-geral do Tribunal de Justiça; 
também a presença do juiz e diretor do Fórum 
do município de Serra, Alexandre Farina; 
também está conosco aqui Peter Matthias 
Dostler, que é alemão e que vai receber hoje a 
Comenda do Mérito Domingos Martins - da 
região de Stuttgart, próxima a Bavária - pelos 
serviços relevantes que vem prestando aqui no 
nosso estado, mas, principalmente no estado 
brasileiro.  
 Eu gostaria, neste momento, de compor 
a Mesa, interrompendo a sessão. Voltaremos 
logo após esta fase solene. 

 
  (A sessão é suspensa às 
16h01min e reaberta às 16h15min) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Estamos reiniciando a sessão, mais uma 
vez muito feliz por termos prestado essa justa 
homenagem, como a Assembleia sempre faz a 
figuras importantes que se destacam prestando 
relevantes serviços à sociedade capixaba, a 
nossa nação brasileira, e o Peter é uma dessa 
figuras que agora, a partir de hoje, é 
comendador reconhecido através da maior 
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honraria que esta Casa presta que é a Comenda 
do Mérito Domingos Martins. Muito obrigado 
ao Peter, ao juiz Alexandre Farina, ao 
desembargador Samuel Meira Brasil pelas 
presenças. A Assembleia está muito honrada.  
 Passamos então ao item um da pauta.  

1.Discussão única, nos termos do art. 66, 
§ 6.º, da Constituição Estadual, do 
veto parcial aposto ao Projeto de 
Lei Complementar n.º 36/2019, 
da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado.  

Em discussão o veto. (Pausa)  
 Encerrada a discussão. 

Em votação.  
Está aberto o painel para votação.  
 

(Procede-se ao registro dos 
votos) 

 

 Senhoras e senhores deputados, o painel 
está aberto para votação.  
 Deputado Enivaldo dos Anjos, V. Ex.ª 
encaminhará a votação na condição de líder do 
Governo. O veto é parcial.  

 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, o nosso encaminhamento é 
pelo voto SIM, pela manutenção do veto. Até 
porque isso já praticamente tem um acordo no 
sentido de que esses vetos fossem mantidos, e 
nós, então, estamos pedindo o apoio dos 
deputados para o voto SIM, inclusive o apoio do 
deputado Von. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Segundo o deputado Enivaldo dos 
Anjos, há um entendimento de que nós façamos 
a manutenção do veto. Então, vota SIM pela 
manutenção do veto, NÃO contrário.  
 Deputada Raquel Lessa, nossa Maria da 
Paz da Assembleia.  
 Já temos vinte e um votos. Vou 
proclamar o resultado. 
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não votam os 
senhores deputados Capitão 
Assumção, Erick Musso, Euclério 
Sampaio, Freitas, Iriny Lopes, 
Janete de Sá e Luciano Machado) 

 

(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 

Alexandre Xambinho, Carlos 
Von, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Delegado 
Danilo Bahiense, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, 
Engenheiro José Esmeraldo, 
Enivaldo dos Anjos, Gandini, 
Hudson Leal, Marcos Garcia, Pr. 
Marcos Mansur, Raquel Lessa, 
Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 

 
 Vinte e um votos. Vinte SIM, zero NÃO, 
uma abstenção. Fica assim mantido o veto do 
governador. 

Comunique-se ao governador.  
 Passamos então ao item dois da pauta.  

2.Discussão única, nos termos do art. 66, 
§ 6.º, da Constituição Estadual, do 
veto parcial ao projeto de lei, também, 
da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado.  

 

(2.Discussão única, nos termos 
do art. 66, § 6.º, da Constituição 
Estadual, do veto parcial aposto 
ao Projeto de Lei n.º 577/2019) 

 

Em discussão. (Pausa)  
 Encerrada a discussão, em votação. 

Está aberta a votação por também se 
tratar de veto. Solicito a manifestação do líder 
do Governo para encaminhamento da base.  

 

(Procede-se ao registro dos 
votos) 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, da mesma forma o segundo 
veto, esse de agora, é também com relação ao 
MP e existe um acordo para manutenção do 
veto. Assim, eu solicito à deputada Janete 
também que acompanhe o voto SIM. O 
deputado Von já acompanhou na outra então 
espero que ele continue. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Deputado Enivaldo dos Anjos, 
encaminha a base para que votem pela 
manutenção do veto. Inclusive, solicita a Vivi 
Guedes da Assembleia que também apoie, 
deputada Janete de Sá.  
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 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, pela ordem!  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pela ordem o ex-líder da Oposição.  
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Assim 

que encerrar a votação, eu gostaria de justificar 
o voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - V. Ex.ª tem amparo regimental.  
 Solicito aos colegas deputados que 
possam se manifestar através do painel, 
registrando seu voto. SIM, manutenção do veto; 
NÃO, rejeita.  
 Deputado Mansur, por gentileza, V. Ex. ª 
se manifestar.  

Deputado Freitas está se manifestando, 
deputado Mansur também.  

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não votam os 
senhores deputados Capitão 
Assumção, Erick Musso, Euclério 
Sampaio e Luciano Machado) 

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

 

Bom, estamos agora fechando o painel 
com a votação. Totalizando vinte e três votos. 
Vinte e dois SIM; zero NÃO; e uma abstenção.  
 Comunique-se ao governador.  
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, corrigir o resultado. Foram 
vinte e três votos.  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Alterou?  

Vinte e três votos SIM; uma abstenção, 
totalizando vinte e quatro.  

Agora, com a palavra, o deputado Sergio 
Majeski para justificação de voto.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 
presidente, eu também gostaria de justificar o 
voto.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Depois a deputada Janete de Sá, em 
seguida.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Esses 
projetos, quando aqui passaram, foram alvos de 
crítica por parte da minha pessoa. Tanto fui 
contra e votei contra o regime de urgência, 
como votei contra todos os dois projetos. E 
continuo com a mesma posição, não me 
posicionaria diferente agora. Só lamento que o 
Governo não tenha vetado tudo, não tenha 
vetado os dois projetos na íntegra, porque seria 
o mais plausível a ser feito.  

Mas eu gostaria de chamar a atenção, 
porque quando eu disse, naquela ocasião, que 
esses projetos foram votados de uma forma 
açodada e que foram votados de um dia para o 
outro, foi mesmo. Foi protocolado na segunda e 
na terça foram votados aqui.  

É curioso - e chamaria atenção para isso - 
que, entre uma das justificativas do veto do 
governador, está o fato de que em um dos 
pontos do projeto o Ministério Público se 
baseou na referência de um inciso de uma lei 
que nem existe mais, tamanha foi a pressa com 
que isso também foi feito pelo Ministério 
Público. Do contrário, não teria usado como 
referência uma lei já revogada há muito tempo. 
E como aqui também se passou sem uma 
análise criteriosa da própria Procuradoria, isso 
também não foi visto aqui. Ou seja, não resta a 
menor dúvida de que foi, sim, aprovado de 
forma atropelada, tanto que foi aqui 
protocolado na segunda-feira e na terça já foi 
votado. Então, só chamando atenção para esse 
fato. Quer dizer, o próprio Ministério Público 
não se atentou que em uma das partes do 
projeto estava se baseando em uma lei que nem 
existe mais; e que aqui também não foi notado, 
obviamente, porque foi votado em regime de 
urgência.  
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Então, hoje, eu só confirmei aqui nos 
vetos e lamento, mais uma vez, que o 
governador não tenha vetado tudo, e não 
apenas partes do projeto.  

Muito obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não por isso.  

Concedo a palavra à deputada Janete de 
Sá para justificação de voto.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Boa 
tarde, senhor presidente Marcelo Santos e 
colegas que compõem, nessa altura do 
expediente, o plenário.  

Nós temos a compreensão de que foi 
necessário votar nesse projeto depois de 
conversarmos inclusive com o líder, com quem 
chefia, com quem está à frente do Ministério 
Público, porque nós queremos que o Ministério 
Público funcione. E, na verdade, o que nós 
demos para o Ministério Público foi 
instrumentalizar os promotores hoje existentes, 
e procuradores, com pessoal, para que este 
Ministério Público possa funcionar.  

Quem votou, votou com essa visão, de 
não criar mais cargos para promotor de justiça, 
tendo em vista que se botássemos servidores 
para poder estar atuando - mesmo que não seja, 
porque demoraria muito um processo, um 
concurso demoraria muito -, para estar 
funcionando junto aos promotores existentes. E 
aos procuradores, nós daríamos celeridade aos 
processos, aos diversos processos que estão na 
esfera da análise do Ministério Público, que são 
morosos e que demoram para ser analisados. 
 Um dos problemas graves que nós temos 
é a causa animal, que é praticamente relegada a 
segundo plano e que a gente não consegue dar 
celeridade às questões de maus-tratos de 
animais. E tantas outras coisas importantíssimas 
neste estado, que ficam, muitas vezes, 
aguardando muito tempo para terem uma 
solução.  

Então, quem quer o funcionamento do 
Ministério Público com amplitude, votou nessa 
matéria. E foi isso o que nós fizemos aqui. 
Lamentável que se tentou jogar a população 
contra a gente sem ela saber o que de fato 
estava se votando. 

Nós votamos aumento, inclusive, de 
possibilidade de emprego num momento em 
que existe um índice de desemprego enorme no 

Espírito Santo. E nós votamos essa possibilidade 
de postos de trabalho para pessoas que não 
necessariamente precisarão passar por um 
concurso público, porque é muito difícil passar 
num concurso público. Só os mais avantajados 
da sociedade - e a maioria deles que vem das 
escolas privadas; e aqui eu não defendo o 
ensino particular, defendo o ensino bom, 
público - é que consegue passar, consegue ter 
condições de passar nesses concursos.  

Então, agora, abriu-se para que mais 
pessoas possam ter essa possibilidade, porque 
serão escolhidos pelos promotores locais. E é 
ele que tem que escolher mesmo, porque ele 
tem que saber quem que vai trabalhar com ele, 
quem que está melhor qualificado para 
trabalhar com ele no dia a dia.  

Então, fizemos isso com muita clareza, 
com muita consciência e com precisão, porque 
ouvimos o Procurador-Geral de Justiça e ele 
mostrou a necessidade. E, por isso, a votação 
aqui foi grandiosa em favor do Ministério 
Público e do povo do Espírito Santo. 

E, para finalizar, porque eu não poderia 
deixar de falar aqui na tarde de hoje, nós ainda 
estamos muito consternados com o falecimento 
precoce de nosso motorista, um servidor aqui 
da Assembleia que trabalhava aqui conosco há 
dezoito anos, Mario Andrade Cypreste. Um 
servidor exemplar, que também foi escolhido 
dessa mesma maneira. Ele era um servidor 
comissionado, temporário, mas grandioso, 

exemplar, que conhecia este estado todo, que 
entrou comigo nas casas das pessoas, em 
todos os lugares desse município, levando 
uma palavra de conforto, levando 
oportunidades, levando esperança para as 
pessoas. Um homem querido, um profissional 
altamente qualificado naquilo que ele se 
propôs a prestar, que era estar nos 
conduzindo por todo o estado do Espírito 
Santo, já que nós temos um trabalho em todo 
o estado. 

Eu quero agradecer aqui ao deputado 
José Esmeraldo, que pediu um minuto de 
silêncio. Porque naquela quarta-feira, deputado, 
eu não tinha a menor condição de estar neste 
plenário, porque fui render as últimas 
homenagens a um amigo que se tornou, a um 
irmão que se tornou esse profissional de cargo 
comissionado, motorista aqui da Assembleia, 
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que me conduzia por todo o Espírito Santo. Em 
todos os meus períodos de levar emendas, de 
estar conversando, fazendo reuniões no 
interior, em todos os lugares.  

Quero agradecer por essa menção que o 
deputado José Esmeraldo fez e que todos vocês 
acompanharam, fazendo um minuto de silêncio 
em homenagem a um servidor que era um 
motorista. Pode ser achar um simples motorista, 
mas olha, que simples motorista de valor, Zé! 
Vocês aqui que não o conheciam, alguns que 
não o conheciam ainda, que homem de valor, 
que homem grandioso. 

Quero convidar todos vocês - quem 
puder ir, porque eu sei das demandas de vocês - 
para amanhã, na missa de sétimo dia na Igreja 
São Pedro, aqui na Praia do Suá, às dezoito e 
trinta horas. Quem puder comparecer ou 
mandar alguém do seu gabinete, nós ficaremos 
muito alegres, porque o Mário merecia. O Mário 
era um servidor desta Casa, um servidor do 
nosso gabinete e um servidor de valor 
grandioso. É incomparável e não tem 
substituição para ele. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Bom, terminada a justificação de voto... 

 Hoje, o que me traz à manifestação é 
fazer um registro importante sobre os vinte e 
sete anos da revista Class, e prestar à revista 
Class essa homenagem. Ela é merecedora por 
ser exemplo de sucesso. Hoje, ela é motivo de 
orgulho para todo o Espírito Santo, uma vez que 
Jorginho Santos começou a sua vida lá no 
município de Cariacica, no jornal Correio 
Popular. 

Ao completar vinte e sete anos é 
importante o registro, pois é uma revista que 
sobreviveu - por vários motivos - e ainda se 
mantém viva, levando notícia da forma bem 
descontraída, como Jorginho Santos sempre fez. 

Peço à Taquigrafia, e defiro, que seja 
publicada, na íntegra, essa manifestação nossa, 
com relação ao aniversário de vinte e sete anos 
da revista Class. 

 
PRONUNCIAMENTO ANEXADO 
 
27 ANOS DA REVISTA CLASS

  
1) CUMPRIMENTOS 

2) HOJE, O QUE ME TRAZ 
A ESSA TRIBUNA É 
PRESTAR UMA 
MERECIDA 
HOMENAGEMA A UM 
EXEMPLO DE SUCESSO 
DE CARIACICA, E QUE 
HOJE É MOTIVO DE 
ORGULHO PARA TODO 
O ESPÍRITO SANTO. 

 
3) PERSEVERANÇA É 

APENAS O 
COMBUSTÍVEL PARA 
SE CHEGAR A UM 
OBJETIVO. 

 
4) E QUANDO TEMOS UM 

OBJETIVO QUE NOS DÁ 
PRAZER E TEMOS 
PAIXÃO POR FAZER, O 
SUCESSO NESSA 
CAMINHADA É CERTO. 

 
5) UM SONHO SÓ NÃO SE 

TORNA REALIDADE SE 
NÃO TENTARMOS 
REALIZÁ-LO. 

 
6) PROVA DISSO É A 

HISTÓRIA DO MEU 
GRANDE AMIGO: 
JORGINHO SANTOS, E 
DE SUA PRESTIGIADA E 
RECONHECIDA 
REVISTA CLASS, QUE 
COMEMORA 27 ANOS 
DE HISTÓRIA. 

 
7) E OS CAPÍTULOS DESSA 

HISTÓRIA NÃO SÃO 
POUCOS. 

 
8) E TODOS ELES DE 

EXCELÊNCIA. 
 

9) NÃO APENAS NA 
PRODUÇÃO DO 
CONTEÚDO. NA 
PRODUÇÃO DE 
GRANDES EVENTOS. 
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NA REALIZAÇAO DE 
CADA AÇÃO DA 
REVISTA. 

 
10) MAS TAMBEM NA 

ENTREGA DA 
PUBLICAÇÃO. OUSO 
DIZER QUE É A ÚNICA 
REVISTA QUE 
MANTEVE SUA 
PERIODICIDADE, 
DESDE O SEU 
LANÇAMENTO, ATÉ OS 
DIAS DE HOJE. 

 
11) CONHECIDO TAMBEM 

POR MEU PAI, ALOIZIO 
SANTOS, JORGINHO É 
UM EXEMPLO DE 
PERSEVERANÇA, 
LEALDADE E 
FRANQUEZA E 
TRABALHO DURO. 

 
12) ESTEVE PRESENTE EM 

MOMENTOS 
IMPORTANTES DA 
HISTÓRIA DE 
CARIACICA, LEVANDO 
PARA O ANTIGO 
JORNAL CORREIO 
POPULAR, A SUA 
FAMOSA COLUNA 
“LINHAS MALDITAS”. 

 
13) NÃO É A PRIMEIRA VEZ 

QUE VENHO DAR 
CRÉDITO A ESSA 
COLUNA POR NOS 
AJUDAR A CHAMAR A 
ATENÇÃO PARA 
CARIACICA. 

 
14) NESSA ÉPOCA, 

CARIACICA SOFRIA 
COM A REJEIÇÃO E 
NEGAÇÃO DE TODO O 
ESTADO, FAZENDO 
COM QUE ALGUNS 
MORADORES 
SENTISSEM 

VERGONHA DE SE 
IDENTIFICAREM COMO 
CARIACIQUENSES, 
CHEGANDO AO PONTO 
DE EMPLACAREM 
SEUS CARROS EM 
OUTROS MUNICÍPIOS. 

 
15) ATRAVÉS DA 

INTELIGÊNCIA, DA 
IRONIA E DA 
SAGACIDADE QUE 
TRANSMITIA EM SUA 
COLUNA, JORGINHO 
CONSEGUIU TRAZER A 
ATENÇÃO DE TODO O 
ESTADO PARA O 
NOSSO MUNICÍPIO, 

 
16) FAZENDO COM QUE A 

NEGAÇÃO DE ALGUNS 
FOSSE, AOS POUCOS, 
CHEGANDO AO FIM. 

 
17) DE LÁ PRA CÁ, NOSSA 

CIDADE CRESCEU E 
JORGINHO TAMBEM. 
EM SETEMBRO DE 
1992, A REVISTA CLASS 
FOI FUNDADA, E O 
SUCESSO DESSA 
HISTÓRIA PODE SER 
VISTO NÃO APENAS 
EM TERRITÓRIO 
CAPIXABA, MAS 
JORGINHO É 
AUDACIOSO E FEZ SUA 
PUBLICAÇÃO 
CIRCULAR NO ESPÍRITO 
SANTO, BRASÍLIA, RIO 
DE JANEIRO, SÃO 
PAULO E BELO 
HORIZONTE. 

 
18) JÁ TRADICIONAL NA 

SOCIEDADE CAPIXABA, 
JORGINHO NÃO 
POUPA ESFORÇOS DE 
PROMOVER 
DISPUTADOS E 
REQUINTADOS 
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EVENTOS, COMO A 
FAMOSA E CONHECIDA 
FEIJOADA PROMOVIDA 
POR ELE E SUA 
ESPOSA, ELISA, 

 
19) SEMPRE COM UM 

TREMA DIFERENTE, 
REPLETO DE 
PERSONALIDADES, 
COM MUITA 
ANIMAÇÃO. 

 
20) POR ISSO, NÃO 

DEIXARIA PASSAR ESSA 
OPORTUNIDADE PARA 
FALAR DE QUEM 
MUITO FEZ POR 
NOSSA CIDADE E 
ESTADO E 
PARABENIZAR TODA 
EQUIPE DA CLASS PELO 
BRILHANTE TRABALHO 
QUE VEM SENDO 
REALIZADO DURANTE 
ESSES 27 ANOS. 

 
21) SÃO 357 EDIÇÕES! 

 
22) SAIBAM QUE VOCES 

POSSUEM TODA 
MINHA ESTIMA E 
ADMIRAÇÃO. 

 

23) NÃO É À TOA QUE 
CONSEGUIRAM 
ESCREVER MAIS ESSE 
CAPÍTULO DA HISTÓIA 
CAPIXABA, DA 
HISTÓRIA DA REVISTA 
CLASS E CONTINUAM 
A ENTREGAR 
CONTEÚDO, 
ENTRETENIMENTO E 
ALEGRIA. 

 

24) COM A EVOLUÇÃO DA 
TECNOLOGIA, 
JORGINHO NÃO 
DEIXOU A DESEJAR. 
SEGUIU ENTREGANDO 
SUA REVISTA 

IMPRESSA E HOJE 
CONTA COM SEU SITE. 
E MOTIVO DE VISITA 
CERTA, SUA COLUNA 
“LINHS MALDITAS” 
TAMBEM ESTÃO POR 
LÁ, SEMPRE COM 
CRÍTICAS, ANÁLISES E 
HUMOR. 

 

25) O PRÓXIMO 
ENCONTRO COM ESSE 
CASAL QUE CONTA A 
HISTÓRIA DO NOSSO 
ESTADO ATRAVÉS DA 
REVISTA CLASS É NO 
DIA 10 DE OUTUBRO, 
NA CASA COR ESPÍRITO 
SANTO PARA 
CELEBRAR ESSES 27 
ANOS DE SUCESSO, 
EXCELENCIA E 
BRILHANTISMO. 

 

26) PARABÉNS POR TODA 
ESSA HISTÓRIA, E QUE 
VENHAM MAIS E MAIS 
ANOS DE SUCESSO! 
GRANDE ABRAÇO! 

 
Com a palavra, o líder do Governo, 

deputado Enivaldo dos Anjos. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, quero assinar embaixo a 
manifestação de V. Ex.ª.  

V. Ex.ª podia até propor ao dono da 
revista que fizesse uma exposição aqui na 
Assembleia Legislativa de uma revista que já 
existe há bastante tempo confirmando a 
manutenção e a durabilidade, dando ao Espírito 
Santo a garantia de ter uma revista permanente. 

Então, poderia ser aqui, inclusive uma 
exposição... 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Com acesso ao plenário... 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Ao 

plenário, para que a gente pudesse estar 
acompanhando, e aqueles que não tiveram a 
oportunidade de ver desde o início pudessem 
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conhecer um pouco da história jornalística do 
Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Está deferido. Peço à administração da 
Casa que possa organizar essa exposição da 
revista Class, dos seus vinte e sete anos, 
importante para o Espírito Santo pela 
perseverança, em especial do Jorginho Santos, 
diretor daquela revista. 

Com a palavra o deputado Torino, e, 
depois, o deputado Mameri. 

Neste momento, transfiro a presidência 
para o deputado Torino, para que ele possa 
conduzir os trabalhos da sessão de hoje. (Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Parabéns, deputado Marcelo Santos, e 
ao Jorginho pela revista Class, uma revista que 
mostra o estado do Espírito Santo, as 
notoriedades que temos aqui no estado do 
Espírito Santo, o lado social do estado, de uma 
forma muito bem feita. 

Então, parabéns pelo aniversário da 
revista Class.  

Quero mandar também um abraço muito 
especial, neste exato momento, às quatro horas 
e trinta e um minutos... 

Muito boa tarde aos alunos do Colégio 
Marista, de Terra Vermelha! Que maravilha! 
Aquele abração para vocês! 

Quero mandar um abraço especial... 
Assis é o professor, não é? Assis, cadê você? 
Tudo bem? Satisfação em recebê-lo aqui na 
Assembleia Legislativa! 

Todo mundo de mãos para cima, 
batendo palma! (Pausa) 

Ninguém bateu palma, é? Valeu! 
Obrigado pela presença aqui! Vocês são sempre 
bem vindos aqui nesta Casa de Leis. Esta Casa é 
de vocês! Quando quiserem, podem vir passear 
aqui, tá? Trazer os pais, avisar aos pais, tá bom? 
Isso aí. Obrigado pelo carinho, pela presença 
aqui. 

O senhor gostaria de falar? (Pausa) 
Dr. Emílio Mameri, com palavra. V. Ex.ª 

tem trinta segundos. Um minuto, sessenta! Vou 
aumentar para cinco. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Boa tarde a todos! Quero me manifestar 
também e parabenizar a revista Class pelo 

trabalho desenvolvido no Espírito Santo. Tive a 
oportunidade... Conheço o Jorginho Santos há 
muito tempo, conheço a maneira que ele 
trabalha... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Jorginho Santos, não é? 
  
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Jorginho Santos. Uma pessoa integrada, 
preocupada com o desenvolvimento do Espírito 
Santo. Então, mais uma vez, quero também 
parabenizar a revista Class, e o Jorginho Santos, 
diretor-presidente, junto aos colaboradores que 
sempre fizeram uma revista de qualidade para 
toda a população do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok, deputado Emílio Mameri. 
Continuamos aqui com a Ordem do Dia, 

item... 
 
A SR. ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Pela 

ordem, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputada Janete de Sá. 

 

A SR. ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Também 
quero render minha homenagem à revista Class, 
uma revista que está sedimentada no estado do 
Espírito Santo há muitos anos, que traz muito do 
social, mas, também, divulga questões 
importantes para a nossa sociedade, questões 
que têm influência no dia a dia de nossa 
sociedade. 

Então, meu agradecimento ao Jorginho, 
à Elisa, sua esposa e que com ele tem 
trabalhado a revista durante muitos anos, seus 
filhos, que fazem parte de todo esse processo, e 
que também contribuem com essa revista que é 
histórica para o nosso estado, é importante e 
que tem sido um diferencial na história do povo 
capixaba. 

Fica aqui também o meu carinho a 
Jorginho, a Elisa e a todos os familiares e 
pessoas envolvidas nesse processo de 
construção, de editoração e de tiragem da 
revista. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok, deputada Janete.  
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Dia 09 de setembro, quatro e trinta e 
quatro. 

Passamos ao item 3.  
Agora, 26º na capital do Espírito Santo 

neste exato momento.  
Estamos ao vivo aqui na Assembleia 

Legislativa.  
Obrigado pela sua audiência em 

qualquer lugar do estado. 
3.Votação da redação final do Projeto de 

Lei n.º  86/2019, do deputado Fabrício Gandini, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
estabelecimentos de ensino situados no Estado, 
públicos e privados, ficam obrigados a realizar, 
anualmente, treinamentos de Simulado de 
Evacuação de Emergência para o abandono de 
área. Publicado no DPL do 
dia 11/03/2019. Parecer n.º 109/2019, da 
Comissão de Justiça, pela aprovação, publicado 
no DPL do dia 02/09/2019. 

Queria convidar aqui... 
Está tudo tranquilo? Posso botar em 

votação? (Pausa) 
Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos.  
 

4. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 489/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe 

sobre a inclusão de dados no Registro Geral de 
Identificação, emitido pelo Estado, e dá outras 
providências. Publicado no DPL do 
dia 02/07/2019. Parecer oral da Comissão de 
Cidadania, pela aprovação. Na Comissão, em 
conjunto, de Justiça e de Finanças o relator, 
deputado Euclério Sampaio, se prevaleceu de 
prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária do dia 02/09. Prazo até 
09/09.  

Acho que o prazo já está esgotado. 
(Pausa) 

Até hoje. Tem hoje ainda. 
Convoco a Comissão de Justiça para 

oferecer parecer oral ao Projeto de Lei n.º 
489/2019. 

Deputado Gandini. 
Quatro horas e trinta e seis minutos. 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, essa matéria não está mais 
na Comissão de Justiça. Ela está na Comissão de 
Finanças. E está com vista até meia-noite de 
hoje, a não ser que V. Ex.ª faça uma sessão 
meia-noite e um. Aí, o relator, que está com... 
Espera aí, só pode apresentar o relatório até 
meia-noite. Então, não tem como...  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - O prazo é até hoje. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - O 

relator não está presente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Enivaldo, no caso, ele 
desmembrou, então, o prazo realmente é até 
hoje.  

 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Na 

realidade, ele tem até amanhã para apresentar 
o relatório. 

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

prazo é até hoje meia-noite. Não tem sessão 
meia-noite.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Não, é Justiça e Finanças. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Não. É separado. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Não. Foi conjunta.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O Euclério, segundo estamos sendo 
informados aqui, disse que era conjunta.  

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Pela ordem, presidente! Foi 
sessão conjunta, líder, com certeza absoluta. 
Passou na primeira comissão, Cidadania, V. Ex.ª 
foi o relator. E aí é sessão conjunta, Justiça e 
Finanças, cujo relator é o deputado Euclério de 
Azevedo Sampaio. 

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

minha colocação é de que o relator não está 
presente e o prazo é até meia-noite.  
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  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - O presidente da Justiça vai 
informar. 
 

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Eu só ia 
informar que o relator tem prazo até amanhã 
para relatar a matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É regimental. 
5. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 47/2019, 
da Mesa Diretora, que dispõe sobre o 
recebimento de doações de bens móveis e de 
serviços, sem ônus ou com encargos, de pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado 
pela Assembleia Legislativa do Estado. Publicado 
no DPL do dia 29/08/2019. Nas Comissões, em 
conjunto, de Justiça e de Finanças e à Mesa 
Diretora, o relator, Deputado Vandinho Leite, se 
prevaleceu de prazo regimental para relatar a 
matéria na sessão ordinária do dia 03/09/2019. 
Prazo até 10 de setembro. 

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria.  

Deputado Vanderson Leite, deputado 
Vandinho Leite. 

16h38min. Sessão ordinária desta 
segunda-feira. 

O senhor ainda tem prazo regimental.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(VANDINHO LEITE - PSDB) - Há quorum nas 
comissões, senhor presidente. Vou relatar a 
matéria, que é o projeto de resolução da Mesa 
Diretora desta Casa, que dispõe sobre o 
recebimento de doações de bens móveis e de 
serviços, sem ônus ou com encargos, de pessoas 
físicas ou jurídicas de direito privado pela 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. 
 Na última sessão nesta Casa, foi 
questionada pelo deputado Majeski a falta da 
justificativa no projeto. E esse questionamento 
do deputado tinha procedência. Um erro 
administrativo fez com que a justificativa não 
fosse inclusa no mesmo. Pedi que fosse, e, na 
sua justificativa, o projeto agora, de forma clara, 
diz: 
 

A presente resolução pretende 
regulamentar a possibilidade de a 

Assembleia Legislativa receber 
doações de pessoas físicas e 
jurídicas, através de 
chamamentos públicos - claro - 
daqueles que tem interesse em 
doar bens ou serviços para esta 
Casa de Leis.  

 
É claro que, em um cenário de crise 

econômica e escassez de recursos públicos, essa 
busca de parcerias e modelos com o setor 
privado é sempre uma alternativa importante 
para economizar os cofres públicos. 

 
O chamamento público para o 
recebimento de doações com o 
encargo ou sem permitirá que 
esses processos de doação 
atendam os princípios da 
isonomia, interesse público, 
moralidade e eficiência.  
 

 Ou seja, essas doações, ou possíveis 
doações, sempre acontecerão de forma 
transparente e pública através de chamamentos 
públicos. 
 

E também se admite a possibilidade de 
que o Poder Legislativo receba doações, 
inclusive com encargo. Admitindo essa 
possibilidade, é importante que se crie um 
procedimento transparente, finalisticamente 
motivado e isonômico. É claro que o 
chamamento público traz essa possibilidade. 

 

Dessa forma, esta resolução, 
abrirá um leque enorme de 
oportunidades para a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, promover parcerias 
público-privadas, chamando os 
setores interessados a doarem 
bens e serviços para esta Casa de 
Leis. 

 

Como eu disse anteriormente, sempre, 
através de procedimento transparente, que são 
os chamamentos públicos. Eu fui secretário de 
Estado por cinco anos, em duas oportunidades 
diferentes, e o chamamento público é 
realmente o posicionamento mais transparente 
para ações como esta. 
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Então, o meu relatório é pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa do mesmo, pela aprovação da 
matéria. 

Devolvo, para o presidente, a palavra, 
com o meu relatório pela aprovação do projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Tendo em vista que 
estamos em votação conjunta, vou colher o voto 
dos deputados da Comissão de Justiça primeiro. 

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

(Pausa) 
Com o relator.  
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri?  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Com o relator. 

 

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

Também vou acompanhar o voto do 
relator. 

Aprovado na Comissão de Justiça. 
 

Passo à Comissão de Finanças. 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
Com o relator.  
Vou acompanhar também a votação. 

Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini? 

(Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Com o relator. 
Comissão de Finanças também pela 

aprovação. 
Passa mais em qual comissão? (Pausa)  
 

Mesa Diretora? (Pausa) 
Vou colher, então, o voto do deputado: 

Emílio Mameri? (Pausa) 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Pela aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Com o relator. 
Deputado Torino? 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pela aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Neste caso, pode 
votar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Posso. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Aprovado na Mesa 
Diretora e também nas comissões conjuntas. 

Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados e deputadas que aprovam 
permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Deputado Sergio Majeski. 
Aprovado. 
 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Sergio Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, antes de passar ao item 6, gostaria 
de pedir recomposição de quorum.  

 

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

Antes de eu passar aqui, em Mesa para 
promulgação o item 5, o item da Resolução n.º 
47/2019.  

 Vamos fazer recomposição de quorum, 
então? (Pausa) 

 A pedido do deputado Sergio Majeski, 
fazendo a recomposição de quorum, às 
dezesseis para cinco.  
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(Procede-se ao registro das 
presenças)  
 
Emílio Mameri já registrou a presença.  
Gostaria de saber se todos já registraram 

a presença. (Pausa)  
Não?  
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
responderam à chamada os 
senhores deputados Alexandre 
Xambinho, Carlos Von, Dary 
Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Doutor Hércules, 
Engenheiro José Esmeraldo, 
Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 
Euclério Sampaio, Gandini, 
Hudson Leal, Iriny Lopes, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, Renzo 
Vasconcelos e Raquel Lessa) 

 
(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Capitão Assumção, Coronel 
Alexandre Quintino, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Dr. Emílio 
Mameri, Freitas, Janete de Sá, 
Marcos Garcia, Pr. Marcos 
Mansur, Sergio Majeski, Torino 
Marques e Vandinho Leite) 

 

Há quorum para a manutenção dos 
trabalhos de hoje. Doze presentes. (Pausa) 

 

 (Registra presença o senhor 
deputado Alexandre Xambinho) 

 
Treze.  
 
6. Discussão prévia da Proposta de 

Emenda Constitucional n.º 07/2019, do 
deputado Sergio Majeski e outros, que 
acrescenta art. na Constituição destinando a 
devolução espontânea de recursos financeiros 
do Poder Legislativo, Poder Judiciário, 
Ministério Público e Tribunal de Contas para a 
Secretaria de Estado da Educação. Publicada 
no DPL do dia 17/04/2019. Parecer n.º 
111/2019, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
02/09/2019. 

(Registram presença os senhores 
deputados Dr. Rafael Favatto e 
Engenheiro José Esmeraldo) 

 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo deputado inscrito, 

encerrada a discussão. 
A votação fica adiada por falta de 

quorum.  
 
Próximo item:  
7. Discussão prévia do Projeto de Lei 

Complementar n.º 04/2019, do deputado 
Sergio Majeski, que estabelece normas de 
finanças públicas complementares à Lei 
Complementar Federal n.º 101, de 04 de maio 
de 2000, e à Lei Federal n.º 4.320, de 17 de 
março de 1964, com o objetivo de garantir a 
observância dos princípios de 
responsabilidade e transparência da gestão 
fiscal nas transições de Governo no âmbito do 
Estado. Publicado no DPL do dia 14/02/2019. 
Parecer n.º 112/2019, da Comissão de Justiça, 
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL 
do dia 02/09/2019.  

Deputado Sergio Majeski, gostaria de se 
pronunciar?   

 

(Registram presença os senhores 
deputados Doutor Hércules e 
Enivaldo dos Anjos) 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Sim.  
Presidente, gostaria que os pares 

prestassem atenção: é um projeto de minha 
autoria. Esse projeto, toda vez que um Governo 
termina e começa outro, então sempre há uma 
troca de acusação. Quem está saindo diz que 
está deixando muito dinheiro; quem está 
entrando, diz que o Governo está falido.  

Então, nossa proposta é que quando se 
fizer aquela transição, que se forme a equipe de 
transição, que isso seja acompanhado por 
profissionais de carreira do Tribunal de Contas, 
que possam dar o aval no final, avaliando as 
contas de quem está saindo, qual é a situação 
real do Estado. Isso acabaria com a confusão 
que se dá.  

Por exemplo, a população fica perdida 
entre aquele que está saindo, dizendo que está 
deixando os cofres cheios, e o que está 
entrando, dizendo que os cofres estão vazios.  
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Então, se a gente conseguisse colocar 
que essa equipe de transição fosse 
acompanhada por profissionais de carreira do 
Tribunal de Contas, eles dariam o aval no final, e 
acabaria com essa confusão. Porque, dali, então, 
todo mundo saberia: Olha, a situação 
econômica do Estado é essa e pronto.  

Então, a comissão deu por 
inconstitucionalidade, mas não há 
inconstitucionalidade nenhuma nisso, porque 
isso não gera gastos, não está aumentando 
funcionários, absolutamente nada.  

Então, pediria que, pelo menos, a gente 
conseguisse manter o projeto para a discussão. 
Não estamos votando aqui para aprovar o 
projeto, mas, apenas, para derrubar o parecer 
da Comissão de Justiça, de tal forma que a gente 
pudesse aprofundar, pelo menos, as discussões. 
Nesse sentido, gostaria de contar com o apoio 
dos pares.  

Muito obrigado! 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Gandini) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Nós temos que ter nove votos para ser 
contrário à manutenção. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu 
gostaria de falar, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - A senhora gostaria de falar? Então, pode, 
deputada Janete. Discutir a matéria é 
regimental. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu quero 
defender a Comissão de Justiça. A Comissão de 
Justiça se baseia no relatório, no parecer dos 
procuradores desta Casa. Acho que o mérito é 
muito importante, mas a Comissão de Justiça 
toma como base o parecer dos procuradores da 
Casa, concursados. A gente tem a visão de que 
são habilitados para poder nos orientar. 
 Para nós da Comissão de Justiça, fica até 
difícil a gente reverter o voto que a gente deu lá 
com base em uma análise que foi feita e que o 
Plenário não tem. Então, quando tiver alguma 
derrubada do parecer da Comissão de Justiça, é 
importante, como o deputado Sergio preza 

muito para que as pessoas conheçam melhor 
antes a matéria para poderem votar, que passe, 
então, para todos os deputados os pareceres da 
Comissão de Justiça, para que eles possam fazer 
juízo e dar a opinião deles, derrubando ou não. 
 O Plenário é soberano. Ele pode ter um 
entendimento diferente, mas a Comissão de 
Justiça se baseia no relatório feito por 
procuradores desta Casa, concursados e 
altamente qualificados para poderem estar se 
posicionando nas matérias.  
 Eu até gostaria, porque, no mérito, é 
uma matéria importante, mas como a gente 
faz? A gente descarta os promotores? Não 
precisava nem de promotores aqui nesta Casa - 
desculpe-me - procuradores? Porque os 
pareceres são deles. A gente só acompanha. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Sergio Majeski. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 
Presidente, eu gostaria que esse preciosismo da 
deputada Janete fosse permanente. Ela mesma 
já pediu, várias vezes aqui, durante o tempo que 
eu estou aqui, para derrubar pareceres de 
projeto dela. 
 Como o próprio termo diz, o que a 
Procuradoria faz é um parecer, e o que eu estou 
pedindo é, justamente, um tempo para que a 
gente possa aprofundar isso; contestar também 
o parecer. Isso é possível. Eu não estou pedindo 
para aprovar. Nós não estamos aqui aprovando 
o projeto. Apenas eu quero aprofundar, como a 
própria deputada Janete já fez muitas vezes em 
relação aos projetos dela também. 
 A Procuradoria merece todo o respeito. 
Grande parte dos nossos procuradores são 
altamente competentes. Agora, como o próprio 
nome está dizendo, é um parecer; não é algo 
definitivo, taxativo e inquestionável. 
 Então, o que eu estou pedindo é apenas 
derrubar o parecer, para que a gente possa 
aprofundar a discussão. Se lá na frente se 
observar, quando vier aqui para votação, se 
derruba, vota contra, mas é só para continuar 
discutindo tão somente. 
 Obrigado, presidente! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Enivaldo dos Anjos, líder do Governo 
nesta Casa de Leis, gostaria de se manifestar? 
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 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 
Ex.ª colocou em votação? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ainda não. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Vai 
colocar? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Vou colocar agora. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Se 
V. Ex.ª colocar, quero registrar que existe 
mesmo um acordo entre os deputados de que 
essas matérias, mesmo que estejam com 
parecer contra da Procuradoria para tramitação, 
nós temos criada a condição de que isso seja 
extensivo a todos os deputados. 
 Então, nesse caso, a nossa posição é 
esta. A matéria não está sendo votada no 
mérito. Está sendo votada apenas para que seja 
tramitada. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Tramitação normal. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Que tenha tramitação e que possa daí nascer 
debates com relação a isso. É a nossa posição. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Vou colocar em votação. 
 Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça. 
 Se o parecer for aprovado, a matéria 
será arquivada; se o parecer for rejeitado, o 
projeto segue tramitação normal. 

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

 
 Os deputados que aprovam o parecer 
permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Tem que ter dez. 
 Onze. 
 Fica rejeitado o parecer da Comissão de 
Justiça. 
 Tramite-se a matéria. 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Deputado! 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 
obrigado! Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - José Esmeraldo. 
  
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Estava observando V. Ex.ª daqui. Eu não 
sou bobo. Não nasci ontem. V. Ex.ª só está 
olhando para o lado de cá. Só para o lado de cá 
V. Ex.ª está olhando. Não sei o que está 
acontecendo. V. Ex.ª só olha para o lado de cá. 
Olhe para o lado de cá também, deputado. Eu 
não sei o que aconteceu com V. Ex.ª de uns 
tempos para cá.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Vou dar mais atenção a V. Ex.ª, José 
Esmeraldo, meu amigo particular. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Eu não quero que V. Ex.ª dê atenção a 
minha pessoa; eu quero que V. Ex.ª dê atenção 
a todos os deputados desta Casa, que merecem 
o nosso respeito. Só isso! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Está bom, doutor José Esmeraldo.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Deputado Torino! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pode falar. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - O deputado José Esmeraldo 
observou muito bem que o senhor estava 
olhando apenas para o lado esquerdo do 
plenário. Foi apenas isso que ele estava... Tem 
que olhar para a direita mais, para a sua direita. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Fica registrado. Por exemplo, agora, 
estou querendo olhar para V. Ex.ª, José 
Esmeraldo, mas não tenho como vê-lo. Você 
está vendo aqui? Agora estou vendo o senhor. A 
fotógrafa estava na frente. É que o senhor está 
quietinho aí, sentado. É inverno. 
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A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Senhor 
presidente, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputada.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Peço 
recomposição de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É regimental a recomposição de 
quorum? (Pausa)  

Ok. A recomposição de quorum, 
deputada Janete, não está acontecendo. (Pausa)  

Agora foi. Podem registrar as presenças. 
 

(Procede-se ao registro das 
presenças)  
 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
responderam à chamada os 
senhores deputados Freitas, 
Gandini, Marcos Garcia e 
Vandinho Leite) 

 

(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Delegado 
Danilo Bahiense, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
Rafael Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Iriny Lopes, Janete de Sá, Pr. 
Marcos Mansur, Sergio Majeski e 
Torino Marques) 
 

Há quorum para manutenção. 
Próximo item, às cinco para as cinco. 
 

8. Projeto de Lei Complementar n.º 
11/2019, do deputado Sergio Majeski, que 
modifica dispositivos da Lei Complementar n.º 
833, de 29 de agosto de 2016, vedando a 
utilização do superávit do Fundágua e do 
Fundema para outros fins. Publicado no DPL do 
dia 16/04/2019. Parecer n.º 113/2019, da 
Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do 
dia 02/09/2019. 

(8. Discussão prévia do Projeto 
de Lei Complementar n.º 11/2019) 
 
Deputado Sergio Majeski, quer discutir a 

matéria?  
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, assim como no item anterior, é um 
projeto para que o Governo que já, desde o 
Governo passado, vem retirando dinheiro dos 
fundos, principalmente do Fundágua. 

Então, eu gostaria de manter, pelo 
menos, para aprofundarmos essa discussão, 
porque nós temos um problema sério aqui no 
estado de, ora de seca, ora de enchente. E 
muito dinheiro desses fundos acaba deixando 
de ser investido para evitar tanto secas, quanto 
enchentes.  

Então, no mínimo, que a gente consiga 
aprofundar esse debate, mesmo que não se 
consiga aprovar, mas que a gente consiga, pelo 
menos, aprofundar esse debate. 

Então, no mesmo sentido, pediria aos 
colegas para ajudarem a derrubar o parecer da 
Comissão de Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O senhor precisa de nove votos para 
derrubar o parecer.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça.  

Se o parecer for aprovado, a matéria 
será arquivada. 

Deputado Enivaldo dos Anjos gostaria de 
falar alguma coisa? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Não, senhor presidente. Mantenho a mesma 
posição da matéria anterior. Isso é um acordo 
que nós temos feito aqui permanentemente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. Se o parecer for rejeitado, o projeto 
segue tramitação normal, senhores e senhoras 
deputados desta Casa de Leis.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 
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Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 
oito, nove, dez, onze, doze, treze.  

Quero registrar aqui a presença do 
ilustre deputado Enivaldo dos Anjos. Se a 
câmera pudesse filmá-lo, ele está ali sentado, 
sorridente, feliz da vida. Já está se levantando, 
vem ao microfone. 

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

Ex.ª está me perseguindo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Agora eu vi o senhor.  O senhor não 
pode reclamar que não vi V. Ex.ª. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Excelência, V. Ex.ª está trocando o meu 
nome pelo de Enivaldo dos Anjos.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - José Esmeraldo, o senhor gostou?  
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Não sei o que está acontecendo com V. 
Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - O senhor se sentiu o líder do Governo, 
neste exato momento, aqui na Casa de Leis? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Sinto-me até meio preocupado.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Não, não fique. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Um cara numa idade dessas, começa a 
trocar nomes é complicado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Eu não me confundi. Eu equiparei sua 
validade aqui dentro da Casa de Leis e para o 
estado do Espírito Santo com a de Enivaldo dos 
Anjos. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Não sei se é para mostrar essa bela voz 
aveludada. V. Ex.ª tem uma voz aveludada. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Zé Esmeraldo, preste atenção. O senhor 

tem presença marcante aqui, principalmente 
quando a gente se encontra ali nos elevadores 
da Assembleia Legislativa. 

Deputado Enivaldo dos Anjos. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 

Ex.ª está certo. Ele está invadindo tanto a minha 
área que já pode falar aí que ele se chama 
Enivaldo. Não tem problema, não. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Pela 

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

- PSL) - Pode falar, Adilson Espindula. 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Só 

para registro, informar a V. Ex.ª que foram 
quatorze votos. 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Freitas) 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Foram quatorze. Não foram treze. Muito 
obrigado pela contagem, professor de 
Matemática, Adilson Espindula.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, talvez se a gente pudesse voltar ao 
item 6, para fazer essa apreciação também. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Como o item 6 já passou, águas passadas 
não movem moinhos, teria que consultar o 
Plenário. O que os amigos aqui... 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Mas o 
Plenário faz o moinho mover. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Aí 
não tem acordo, não. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Não tem acordo. Então, sem acordo... 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Lamento, mas não tem acordo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  ...vai ficar para a próxima pauta, de 
amanhã. É rápido, passa logo. 
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O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Custei a dar uma pernada em V. Ex.ª, vou voltar 
atrás agora? Não tem jeito. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Eu quero 
ver o dia que isso foi feito aqui, porque já foi 
feito várias vezes,...  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Mas tem que ter acordo. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - ...que 

todo mundo se lembre disso. 
Não, a questão é que não pode ser feito. 

Foi o que o presidente disse. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Não, ele... 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pode falar, deputado Enivaldo. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Não, é que ele gosta de copo cheio. Quando dá 
meio copo para ele, ele não fica satisfeito. Já o 
ajudei duas vezes e agora ele está reclamando 
ainda. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 

obrigado, deputado Enivaldo! Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Então rejeitado o parecer da matéria. Ela 
continua tramitando. 

Item 8, a Lei n.º 11/2019, do deputado 
Sergio Majeski, que quer que o rio volte depois 
que ele foi. 

Vamos para o próximo item. 
9. Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 

67/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, que 
dispõe sobre retirada de postes, alinhamento e 
a retirada de fios em desuso e desordenados 
existentes em postes de energia elétrica e dá 
também outras providências. Publicado no DPL 
do dia 16/04/2019. Parecer n.º 108/2019, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 04/09/2019. 

Deputado Enivaldo dos Anjos, gostaria 
de se pronunciar? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, apenas para dizer que esse 

projeto é uma preocupação principalmente dos 
deputados do interior e daqueles que são da 
Grande Vitória que também atuam no interior. 

A Escelsa tem adotado uma postura, já 
há muitos anos, de, toda vez que tem um poste 
que ela coloca em um lugar que é calçada, 
depois quer uma nota preta para poder tirar 
esse poste. Isso o Estado tem que pagar para 
fazer a retirada ou os Municípios. Nós também 
entendemos que eles, que já são beneficiados 
por uma concessão pública, teriam que fazer 
essas retiradas a custo da própria empresa e 
não passar isso para o consumidor. 

A Procuradoria, talvez, tenha dado 
parecer pela inconstitucionalidade por entender 
que essa matéria trata de lei federal, mas ela, na 
verdade, não trata de assunto de lei federal; ela 
trata de assunto de interesse municipal, no 
sentido de que quem coloca o poste é que 
colocou errado, em cima da rua. Porque a 
Escelsa não pode, quando vai colocar 
posteamento, colocar em local que ainda não 
está demarcado ou não é loteamento. Então, se 
já tem loteamento, ela não pode colocar no 
lugar que seria calçada. 

Então esse é um problema que aflige 
todos os moradores dos municípios e joga-se 
essa conta nas costas do consumidor. Então 
faço um apelo para que a matéria possa 
tramitar para que a gente debata esse assunto 
aqui e chegue à conclusão, inclusive, com 
relação à questão da inconstitucionalidade, que, 
no nosso entendimento, não é a mesma matéria 
que rege energia elétrica; é a matéria que 
administra atividade pública municipal. 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Hudson Leal) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok, deputado Enivaldo dos Anjos, líder 
do Governo nesta Casa. O senhor vai precisar de 
dez votos para derrubar essa matéria. 

Em votação o parecer da Comissão de 
Justiça. 

Se o parecer for aprovado, a matéria 
será arquivada; se o parecer for rejeitado, o 
projeto segue a tramitação normal nesta Casa 
de Leis. 

Os deputados que aprovam se 
manifestem, por favor. (Pausa) 
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Deputado José Esmeraldo, agora vou 
falar certinho para o senhor ficar mais feliz. 
Quem ficou chateado foi o deputado Enivaldo 
dos Anjos. 

Catorze votos, com o do José Esmeraldo, 
que está ali. 

Fica rejeitado o parecer.  
A matéria continua tramitando 

normalmente. 
Pode falar, José Esmeraldo. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Votei no projeto, esse projeto de lei do 
deputado Enivaldo, que é uma realidade. Que é 
inconstitucional, eu não tenho dúvida nenhuma. 
Não tenho nenhuma dúvida de que é 
inconstitucional o projeto do nosso líder aqui. 
Mas esse projeto chama a atenção das 
autoridades em função do descaso, 
principalmente da Escelsa. 

Isso acontece demasiadamente, 
principalmente com as pessoas mais pobres, 
principalmente com as pessoas mais humildes.  
 Eu vejo aqui na grande São Pedro, 
grande Santo Antônio, em vários municípios do 
estado do Espírito Santo que o poste é colocado 
pela Escelsa de forma estapafúrdia, essa que é a 
verdade. E depois, aquele indivíduo que muitas 
vezes não está nem em casa, está trabalhando, 
quando ele chega, encontra o poste ali. Aqui na 
região da grande São Pedro, eles colocam - e eu 
tenho um caso fotografado - em frente à 
garagem.  
 Então, em boa hora, o projeto do nosso 
líder é um projeto de interesse social. É de 
interesse social. Na verdade, os procuradores, 
seguindo o rito, votaram pela 
inconstitucionalidade. E estão corretos, estão 
certos porque é inconstitucional mesmo. Mas, 
lamentavelmente, se nós formos pela parte 
social, pelo desrespeito da Escelsa junto aos 
moradores, nós estamos aqui abrindo esse 
debate importante, porque se o Executivo não 
toma providências, que deveria mandar um 
projeto, deputado Coronel Quintino, para esta 
Casa de Leis.  

Deveria mandar um projeto exatamente 
para evitar esse problema que é causado pela 
Escelsa. Mas não manda. Deveria mandar 
porque quando houvesse esse absurdo, a 
própria Escelsa iria lá para retirar aquilo que ela 
fez errado. Então, estou aqui colocando a minha 

posição como engenheiro. Tenho esse 
conhecimento dentro da Grande Vitória, 
principalmente da Grande Vitória, onde não tem 
respeito dessa empresa de energia elétrica com 
relação ao morador, com relação ao 
contribuinte. Então, quero aqui parabenizar o 
Enivaldo, que é um líder inconteste.  

Quem falava muito inconteste era o 
nosso querido delegado que disputou para 
federal e perdeu, brilhante deputado... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Gilsinho. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - ...Gilsinho Lopes. Inconteste. Eu aprendi 
com ele esse inconteste.  

Então, deputado, eu quero aqui somente 
acrescentar essa questão, Torino, V. Ex.ª que é 
um brilhante deputado, uma pessoa que faz 
aqui um trabalho bacana e que sabe conviver 
bem aqui dentro do plenário, é importante essa 
convivência. Aqui é um regime democrático 
onde todos os deputados foram eleitos com 
dificuldade. Não é fácil ser deputado estadual. 
Não é Torino? 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não é não.  
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Torino, Torino.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não é não. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Torino está quietinho.  
Então, não é fácil ser deputado estadual. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Você está me confundindo com alguém.  

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Eu fiz uma confusão. Não estava 
querendo brincar com V. Ex.ª, Torino. Estava 
querendo aqui com o coronel, porque eu gosto 
de vez em quando fazer uns quintinos aqui da 
vida. Quintino... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Quintino gosta de quitute.  
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O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Quintino, nosso Quintino aqui, que está 
todo de amarelinho. Quintino, muito 
amarelinho aí em V. Ex.ª. Olha lá, hein. Estou 
aqui meio desconfiado.  

Mas queria parabenizar V. Ex.ª e 
principalmente o nosso querido amigo Enivaldo 
Euzébio. Ele gosta de esconder o Euzébio, mas é 
Euzébio sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Enivaldo Euzébio dos Anjos.  

Eu queria dizer ao Coronel Quintino, o 
senhor falou, deputado José Esmeraldo, que o 
Coronel Quintino está bem de amarelinho. Mas 
é o mês da prevenção de suicídio. Então, todos 
nós deputados aqui, em um pedido do 
deputado Hércules Silveira, estamos usando 
aqui um bóton que é para prevenção do 
suicídio, porque às vezes com uma pequena 
palavra você consegue fazer a pessoa tirar essa 
ideia da cabeça. Entendeu? Uma boa conversa, 
um bate-papo legal de que a vida tem muito 
mais para dar do que você para tirar a sua. Acho 
que vale a pena. 
Então, é muito boa essa conscientização, nós 
usarmos esse bóton amarelo a pedido do 
deputado Hércules Silveira, e é um prazer muito 
grande a gente poder ajudar o próximo.  

Eu quero também aqui parabenizar o 
Projeto de Lei n.º 67, do deputado Enivaldo dos 
Anjos. Porque eu trabalhei muito tempo na 
televisão e nós mostramos algumas pendências 
nos bairros mais periféricos do estado do 
Espírito Santo, além de tudo postes ainda de 
madeira que são colocados justamente na porta 
de entrada da casa de um cidadão. E isso é um 
absurdo! Postes, às vezes, que ficam caindo 
porque eles o trocam, mas não retiram o poste 
e essas fiações também. Parabéns por essa 
sacada. Esse é o trabalho de um deputado. E 
parabéns a V. Ex.ª, líder do Governo nesta Casa 
de Leis, deputado Enivaldo dos Anjos.  

17h10min. Passamos para o próximo 
item. Discussão especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 35/2019, do 
deputado Sergio Majeski, que acrescenta novo 
parágrafo ao art. 17, da Lei Complementar n.º 
799, de 12 de junho de 2015, priorizando a 
implantação de novas escolas integrais em 
regiões com altos índices de vulnerabilidade 
social. Publicado no DPL do dia 30/07/2019. 

Deputado Freitas, gostaria de discutir a 
matéria aqui? (Pausa) 

Com a palavra deputado Freitas. Dez 
minutos para o deputado Freitas. 17h10min.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Questão de ordem, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Xambinho. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Senhor presidente, enquanto o deputado 
Freitas se posiciona, eu só gostaria de registrar a 
presença do vereador Pablo, Dericão, Fernando, 
Iverlan e Osmar, de Pinheiros.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Estão na Casa? 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Estão na Casa. Estão lá no nosso gabinete, onde 
estão buscando melhorias para o município de 
Pinheiros.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Estão lá no seu gabinete? 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Estão lá no gabinete. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O número do gabinete, por favor, 
deputado. 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Setecentos e três.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Convide seus eleitores para irem ao seu 
gabinete visitá-lo.  

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Estão todos convidados, inclusive o senhor, para 
ir lá tomar um café comigo. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Já fui e voltarei novamente.  

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 
Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Dez minutos para o senhor, deputado 
Freitas.  
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O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 
presidente, muito obrigado. Nobres colegas, 
deputados e deputadas. Eu ratifico o registro do 
meu querido amigo deputado Xambinho, da 
presença dos nossos nobres colegas 
parlamentares da querida e secreta cidade do 
Norte, cidade de Pinheiros. Uma belíssima 
cidade, e que os vereadores são realmente 
vereadores que trabalham muito em função 
daquele município e por que não dizer de toda a 
região. Parabéns aos vereadores.  

Senhor presidente, eu quero destacar o 
item 10, uma discussão do projeto do deputado 
Sergio Majeski, que acrescenta novo parágrafo 
ao art. 17, da Lei Complementar n.º 799, de 12 
de junho de 2015, e visa priorizar a implantação 
de novas escolas integrais em regiões com altos 
índices de vulnerabilidade social. O deputado 
Sergio Majeski, sempre muito atento às causas 
da educação, estabelece normas para que possa 
ser observada a vulnerabilidade social como 
prioridade para instalação de novas escolas de 
tempo integral.  

Eu faço questão de vir debater esse item, 
ainda em discussão na 1.ª sessão, 
principalmente, senhor presidente, para 
enaltecer o trabalho do secretário de Educação, 
Vitor de Angelo. Um secretário jovem, um 
secretário que tem muita vocação para o que 
faz e não tem medido esforços para atender às 
demandas da educação no nosso estado, e 
observa-se que são demandas altamente 
desafiadoras que o secretário Vitor de Angelo 
tem pela frente. Mas não podemos negar a 
vontade, a abnegação, a vocação desse 
secretário para trabalhar nessa pasta, 
observando o estado como um todo, 
priorizando as escolas de tempo integral, 
observando essas áreas de vulnerabilidade, mas, 
sobretudo, fazendo mais com menos, dando 
continuidade a toda política pública colocada no 
Governo anterior. Muito pelo contrário, fazendo 
a ruptura política, mas fazendo uma 
manutenção da política administrativa, ao 
contrário do outro Governo, que fez uma 
ruptura administrativa. Parou todas as obras, 
fechou inúmeras escolas, acabou com o 
Programa Estado Presente, que olhava para essa 
vulnerabilidade localizada em cada canto deste 
estado. Porém, o secretário Vitor de Angelo faz 
uma política completamente inversa.  

E me surpreendeu! Surpreendeu-me 
outro dia, mais precisamente no dia 29 do mês 
passado, quando o ex-secretário de educação 
Haroldo Corrêa Rocha, que é funcionário do 
Estado de São Paulo, provavelmente deve estar 
morando em São Paulo, até porque trabalha lá 
em São Paulo, e o ex-secretário não deixou 
passar uma oportunidade. 

Quando o secretário Vitor de Angelo está 
fazendo um trabalho brilhante e buscando 
alternativa para atender os alunos da Escola 
Viva, da escola de tempo integral que estão 
estudando ali em São Pedro, numa escola 
alugada por valores absurdos. Foi a primeira 
escola de tempo integral colocada no ano letivo 
em curso de 2015. Essa escola que está 
custando, aproximadamente, o aluguel e a 
segurança daquele prédio estão custando hoje, 
aproximadamente, um milhão e seiscentos mil 
reais para os cofres do Estado. Aluguel e 
vigilância: um milhão e seiscentos. E o secretário 
Vitor buscando alternativas, já tem escolas nos 
arredores, na Grande Região de São Pedro, que 
absorve esses alunos. E, automaticamente, os 
alunos estão migrando para essas escolas mais 
perto das casas deles.  

Porque quando da implantação daquela 
escola, buscaram aluno inclusive de escola 
privada para colocar na escola de São Pedro. E 
nunca ela atendeu à demanda. Ela sempre foi 
ociosa. Quando começou com aproximadamente 
quarenta por cento de ociosidade, hoje, com 
setenta por cento de ociosidade, ela tem pouco 
mais de duzentos alunos. Então, óbvio que os 
alunos não são daquela região.  

E aí, o secretário busca alternativa. E o 
secretário, estabelece que, no ano de 2020, 
iniciarão mais onze escolas de tempo integral. 
Portanto, o modelo, a política pública está 
garantida. E durante o Governo Renato 
Casagrande, nos próximos três anos e meio, 
estarão instaladas mais quarenta escolas de 
tempo integral. Portanto, a política pública está 
continuada e está garantida para todos os 
alunos. Então, não há o que falar em 
descontinuidade da política pública. Há que se 
falar que existe um secretário responsável, 
decente, ético.  

E tem que eliminar aquela aberração de 
se pagar um milhão e seiscentos por aluguel de 
um imóvel e as vigilâncias naquela escola. 
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E aí, eu quero parabenizar o secretário 
Vitor de Angelo, que é um secretário 
altamente decente. E quero abominar a 
atitude do ex-secretário Haroldo Corrêa 
Rocha, que parece que não tem o que fazer lá 
em São Paulo e vem a público colocar 
picuinha. Porque isso nada mais é do que 
picuinha. Nada mais é do que a desconstrução 
de um Governo exitoso, que trabalha decente 
e seriamente, com ética, na educação do 
nosso Estado. 

E quero conceder um aparte ao 
deputado Sergio Majeski. 

 
O Sr. Sergio Majeski - (PSB) - Muito 

obrigado, deputado Freitas. 
Deputado Freitas, eu estive com o 

secretário Vítor, e ainda essa questão sobre 
São Pedro não tem ainda algo definido, está 
sendo analisado e discutido com a 
comunidade. Caso venha a ocorrer o 
fechamento, nenhum aluno vai ficar 
prejudicado com isso. Mas nem quero entrar 
nessa questão, porque isso é uma questão 
que está sendo ainda debatida, mas na fala do 
ex-secretário Haroldo Corrêa Rocha.  

Por quê? Eu acho, desculpe-me a 
expressão, mas é de uma cara de pau, de um 
cinismo imenso o ex-secretário Haroldo - uma 
pessoa que mandou fechar mais de seis mil 
turmas no Estado, quarenta e uma escolas, o 
turno noturno de mais de cento e cinquenta 
escolas estaduais, tem vários municípios 
capixabas que não têm turno noturno como 
Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, 
Águia Branca, Itarana, Itaguaçu. São catorze, 
pelo menos. A pessoa que fez isso, que 
expulsou, na verdade, milhares de alunos 
fechando escolas regulares, inclusive a Maria 
Ericina, ali no Centro da cidade, que o 
deputado José Esmeraldo conhece bem, foi 
fechada. Então, é muito cinismo. - emitir até a 
opinião dele nesse caso, sendo ele o maior 
responsável pelo maior fechamento de 
escolas, turnos e turmas da história deste 
Estado e, provavelmente, da história deste 
país, expulsando, sim, milhares de alunos em 
idade escolar para fora da escola. Além de 
alunos já acima da idade escolar obrigatória, 

mas que também foram expulsos porque a 
maior parte das turmas fechadas foram 
turmas de EJA. 

Muito obrigado. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Eu que 

agradeço, deputado Sergio Majeski, que 
colabora, e muito, com o nosso 
pronunciamento, o seu aparte. 

E quero citar um pequeno trechinho do 
texto publicado pelo ex-secretário Haroldo 
Corrêa Rocha, que diz o seguinte: É 
lamentável que o nosso País ainda faça uma 
política de tão baixa qualidade e que 
governantes descontinuem políticas públicas 
exitosas. 

Quero concordar com o ex-secretário! 
É realmente lamentável, secretário, que o ex-
governador, ou ex-Governo do qual o senhor 
foi secretário de Educação teve a lástima de 
descontinuar o programa Estado Presente que 
foi uma política pública exitosa; é lamentável 
que o seu Governo, o Governo do qual o 
senhor fez parte, teve a coragem de 
descontinuar inúmeras estradas que foram 
conquistadas à duras penas, com crédito do 
BNDES; a construção da Leitão da Silva, uma  
das principais avenidas do centro da nossa 
capital, que foi descontinuada durante quatro 
anos, com recurso do BNDES, que não era 
sequer com recurso do Tesouro do Estado e 
foram descontinuadas para desconstruir 
Governo. Então, é lamentável, eu concordo 
com V. Ex.ª que é lamentável!  

Agora, é de louvor, um Governo que 
continua a política pública e mantém, 
inclusive, o nome da política pública como 
Escola Viva! Escola Viva que foi um título 
dado, no seu Governo para a escola de tempo 
integral e até o nome foi mantido. E agora 
está sendo ampliada com onze escolas de 
tempo integral no ano de 2020 e quarenta 
escolas de tempo integral durante o Governo, 
até 2022. 

Então, é de louvor, o Governo que faz 
uma ruptura política, mas faz uma 
continuação administrativa para o bem do 
estado do Espírito Santo. 

Muito obrigado, senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO 
MARQUES - PSL) - 17h21min. 

Não havendo mais deputado inscrito, a 
matéria vai para a 2.ª sessão. 

Ora, do item 11 até... 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
e 30, até o item 30, não havendo deputado 
inscrito, todas essas matérias vão para a 2.ª 
sessão. 

 
(Discussão especial, em 1.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 

236/2019; 359/2019; 514/2019; 
520/2019; 532/2019; 
541/2019; 558/2019; 565/2019; 
582/2019; 587/2019; 588/2019; 
596/2019; 598/2019; 602/2019; 
610/2019; 612/2019; 614/2019; 
633/2019; 652/2019; e discussão 
especial, em 1.ª sessão, do Projeto 
de Resolução n.º 46/2019) 

  
Passamos, então, para o Grande 

Expediente, Lideranças Partidárias. 
Líder do Governo, deputado Enivaldo 

Euzébio dos Anjos, com a palavra. Quinze 
minutos para V. Ex.ª.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, a pedido do 
Marquinho, nós vamos declinar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO 

MARQUES - PSL) - Ok. Próximo deputado, 
PSDB, deputado Mansur, Marcos Mansur. 

17h22min. 
  
O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 

Senhor presidente, quero cumprimentar V. 
Ex.ª, cumprimentar a Mesa, cumprimentar 
meus nobres deputados que ainda se fazem 
presentes aqui na sessão; quero 
cumprimentar também a imprensa, 
cumprimentar os colaboradores, 
cumprimentar os nossos amigos da galeria, 
cumprimentar os telespectadores da nossa TV 
Assembleia, e os nossos internautas. 

Quero falar de três assuntos aqui 
importantes. As fotos estão sendo já 

veiculadas aqui no nosso painel; e falar um 
pouco da dinâmica do nosso partido, o PSDB 
no estado do Espírito Santo onde nós estamos 
em quase todos os municípios, em todas as 
regiões do estado, fazendo reuniões... 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 
 

Nós estamos felizes porque tivemos o 
privilégio de ter um encontro quase regional 
na última sexta-feira, em Cachoeiro de 
Itapemirim, com a presença do nosso 
presidente, deputado Vandinho, do nosso 
secretário-executivo, deputado Mameri e de 
outras lideranças também de Vargem Alta, de 
Mimoso e da região de Presidente Kennedy.  
 Foi um encontro bacana, apesar de 
muita chuva, apesar de muito frio, mas 
mostramos ao mercado político, 
principalmente de Cachoeiro de Itapemirim 
que o PSDB está muito vivo, está atento e se 
movimentando para o processo eleitoral do 
próximo ano. Estamos nos movimentando 
com uma chapa completa, muito forte, para 
vereadores, e preparando um nome para a 
gente poder lançar para disputar o Executivo. 
O PSDB se movendo, se movimentando.  

A gente fica muito feliz porque o PSDB 
é um partido muito importante. Nós temos 
uma importância grande. Eu pude falar disso 
no meu discurso - o deputado Mameri falou 
também, o deputado Vandinho falou também 
- que o PSDB tem uma importância nessa 
moeda que está aqui, no real, no Plano Real. É 
uma moeda forte. É um plano forte que tem 
resistido a todas as mazelas, a todas as 
intempéries, a todos os problemas que têm 
surgido na nossa economia, inclusive por 
conta até mesmo da corrupção dos governos 
que têm nos antecedido e passado por aí. Mas 
a moeda tem se mantido forte. É só fazer uma 
comparação do real com o que tem 
acontecido no plano econômico da vizinha 
Argentina, por exemplo, quando eles estão 
num momento de desequilíbrio econômico e 
financeiro muito grande. A gente está fazendo 
esse trabalho, mostrando a força e a pujança 
do nosso partido, o PSDB.  
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A segunda sequência. É com satisfação 
que eu pude estar ontem na Comunidade de 
Limoeiro, no município de Castelo, na Festa do 
Torresmo, naquela localidade. É uma 
associação bacana que tem ali, um ponto 
turístico. Nós temos uma gruta, a chamada 
Gruta do Limoeiro, uma gruta antiga, 
tradicional, onde havia esconderijo de 
escravos. Ali tem uma riqueza histórica muito 
grande. E eu sempre ajudo. Estou sempre 
presente. Estou sempre destinando emendas 
parlamentares para que aquela comunidade 
possa estar sobrevivendo, possa estar tocando 
os seus projetos ali.  

Tive a oportunidade, na oportunidade, 
de ser homenageado com o prefeito, que 
também é do PSDB, o nosso querido amigo 
Domingos Fracaroli. Recebemos uma 
homenagem de amigos da Comunidade do 
Limoeiro. A associação em peso, muita gente 
naquela festa; enfim, foi gratificante estar 
presente ali.  

Eu quero, passando essas homenagens, 
pode passar a próxima foto. Aí, sim, com essa, 
passo a falar do meu terceiro assunto, porque 
eu vou estar também cedendo um tempo ao 
nosso deputado Mameri, que vai falar de um 
assunto muito importante também.  

Aí onde estou fazendo uma visita. É 
papel do deputado e nós solicitamos, por 
diversas vezes, essa estrada. Essa estrada é de 
São José do Calçado, passando por Alto 
Calçado, e vai até o distrito de Arraial do Café, 
no município de Alegre. É um sonho realizado 
há mais de trinta anos daquelas comunidades. 
Eu fiz questão de postar essas fotos.  

Com essa foto, para que os senhores 
vejam a grandeza da obra que está sendo feita 
ali. É uma obra do Estado, mas que está sendo 
feita. Eu preciso registrar isso aqui. Está sendo 
feita com excelência, com qualidade, um 
investimento bacana. Eu precisava fazer esse 
elogio ao DER, ao Maretto e ao governador 
Renato Casagrande, por aquilo que eu 
constatei. Eu fui lá fiscalizar, passei para ver 
como estavam os andamentos dos trabalhos, 
e a execução, é importante dizer também, em 
um ritmo bacana. As máquinas - daqui a 
pouco, nós vamos mostrar -, têm vários 

canteiros de obras ali, estacionamento de 
máquinas. E nós pudemos ver. Olha como 
estão fazendo contenção de encostas, um 
trabalho de drenagem perfeito.  

Fiquei muito satisfeito de ver a 
qualidade, deputado José Esmeraldo. O 
senhor, como diz aqui, é engenheiro de 
carreira, de obra, e pode avaliar pela foto 
como está bem-feita a estrutura da obra, a 
estrutura da estrada, a manutenção e a 
preservação já sendo feita na própria 
concepção do trabalho que está sendo feito. 
Eu precisava fazer esse registro aqui ao 
governador.  

Aí estão as máquinas. Estivemos ali 
fiscalizando as obras. E quanto à nota, tirou 
dez! Quero dar nota dez. Parabéns, com 
louvor, para o Governo do Estado, em relação 
a essa obra, a essa estrada que está sendo 
feita ali. 

Quero passar o restante do tempo da 
liderança do partido para o nosso colega 
deputado Emílio Mameri, que vai também 
fazer as suas considerações aqui. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Boa tarde a todos! Saudar o nosso Doutor 
Hércules, que está presidindo a sessão no 
momento; os deputados presentes; a nossa 
TV Assembleia; as pessoas que nos assistem 
nas suas residências e em outros locais! 

Eu vou aproveitar este tempo que 
ainda tem a liderança do PSDB para falar 
sobre saúde. Todo mundo sabe que não tem 
nada melhor do que a prevenção para que a 
gente possa evitar doenças, ou a prevenção 
pela vacina, ou a prevenção pela busca 
incessante de evidências que podem levar a 
uma doença grave.  

Neste mês, nós temos o Mês da 
Prevenção da Fibrose Cística, uma doença 
importante, com repercussão pulmonar, 
repercussão em outros órgãos. Prevenção do 
câncer colorretal, o câncer de intestino 
grosso. É um câncer que aumenta muito no 
nosso meio, e é uma doença que pode ser 
prevenida se a colonoscopia for feita baseada 
no protocolo. E o protocolo hoje aceito é que 
se faça uma colonoscopia a partir dos 
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quarenta e cinco anos, para as pessoas que 
não têm antecedentes familiares diretos. 
Estas necessitam fazer o exame mais precoce. 
Mas, do ponto de vista de protocolo, todas as 
pessoas acima dos quarenta e cinco anos 
devem fazer uma colonoscopia no momento 
em que é possível evidenciar pólipos, fazer a 
retirada desses pólipos e, com isso, já tratar o 
paciente, evitando que esses pólipos possam 
se transformar em neoplasias de intestino no 
futuro. Então, nós estamos enfatizando esses 
temas.  

E dizer para vocês que o importante 
também neste mês é o debate sobre a 
prevenção do suicídio. Nós, da Comissão de 
Saúde, muito bem presidida pelo nosso colega 
Doutor Hércules, convidamos o presidente da 
Associação Capixaba de Psiquiatria, doutor 
Antônio, e sua equipe, para estarem presentes 
amanhã, às 10h. Vocês estão convidados para 
também participar dessa reunião da comissão. 
As pessoas que gostarem poderão estar lá 
conosco. O Doutor Antônio vai fazer um 
apanhado sobre a situação do suicídio e o que 
pode ser feito para que a gente possa minorar 
esse problema, tão importante do ponto de 
vista de saúde pública. 

Não poderia deixar também de falar 
sobre o Hospital Infantil. Várias pessoas já 
falaram sobre o Hospital Infantil, e eu também 
me sinto no dever de falar. Todo mundo sabe 
da precariedade do Hospital Infantil, e isso 
não é de agora. Há muito tempo o Hospital 
Infantil tem problemas, e esses problemas 
estão relacionados com inúmeras situações 
físicas. E o pior delas todas é a rede elétrica 
que está comprometida.  

Hoje, muitas pessoas, que já 
conheciam o problema do Hospital Infantil, 
estão aproveitando a oportunidade para 
levantar essa questão, que acho que é justa, 
precisamos tomar atitudes, mas não podemos 
nos esquecer de que o Hospital Infantil foi um 
hospital de excelência e é um hospital de 
excelência. Tantas mães, pais e crianças 
encontraram um hospital aberto, que pudesse 
atuar, como sempre atuou, com alta 
qualidade na prevenção de doenças, no 

tratamento de pessoas que procuram aquele 
hospital.  

A disciplina de Pediatria, da 
Universidade Federal do Espírito Santo era 
ministrada dentro do Hospital Infantil, e ali 
tivemos professores de alto nível, saíram 
profissionais, hoje, que estão no mercado, de 
alto nível. E não podemos nos esquecer disso.  

Achamos que é importante, sim, 
tomarmos uma atitude. Este Governo, do 
governador Renato Casagrande, junto com 
nosso secretário Nésio, já estão tomando 
providências, já estão tomando providências.  
E já é de algum tempo, não é em cima desse 
problema que está sendo levantado agora.  

Todos nós sabemos que a urgência e a 
emergência do Hospital Infantil já foram 
deslocadas para o HPM. E ali tem um serviço 
de excelência, com todas as condições 
necessárias para que os profissionais, os 
médicos e os enfermeiros, e outras pessoas 
que atuam na área da saúde possam 
desenvolver um trabalho de excelência, e 
estão desenvolvendo.  

Agora, já sabemos, também, que a área 
de Oncologia do Hospital Infantil também está 
sendo transferida para o HPM. E tenho 
certeza absoluta, pela qualidade do Hospital 
da Polícia Militar, e aí quero parabenizar 
várias pessoas que participaram desse projeto 
e que hoje, inclusive, serão homenageadas 
aqui, nesta Casa de Leis, construíram aquilo 
com muito carinho, com muito afeto, com 
muito amor e com qualidade. Então, temos 
uma estrutura excelente que pode solucionar 
esse nosso problema de momento.  

E espero que o Governo, que tanto tem 
feito nesse sentido, possa, sim, levar todo o 
Hospital Infantil para o HPM, porque aquela 
obra que ali está não tem condições de 
remendos. Vários remendos já aconteceram 
naquela instituição. E é o momento agora, de 
ser desativada, para que o Governo e a 
Secretaria de Saúde possam dar um destino 
àquela obra, uma obra importantíssima, que 
serviu, com qualidade, à população do Espírito 
Santo, de uma maneira geral. E nós, mais uma 
vez, repito: não podemos nos esquecer de 
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tudo que o Hospital Infantil já prestou de 
trabalho a toda a sociedade do Espírito Santo.  

Então, peço ao nosso secretário Nésio, 
ao nosso governador, que tanto tem apoiado 
a Saúde, para que a gente possa transferir, 
dentro das possibilidades e o mais rápido 
possível, o trabalho desenvolvido no Hospital 
Infantil, na sua totalidade, para o HPM. E se 
fazer um projeto para aquele hospital, que 
possa ser usado para outra coisa.  

A logística daquele hospital, quando foi 
construído, Vitória era uma cidade muito 
pequena, e ele foi construído num local até 
muito bom. Mas hoje sabemos das 
dificuldades para se chegar ao Hospital 
Infantil. A rua é muito apertada, a logística é 
muito difícil. Então, o ideal mesmo seria 
recuperar aquele prédio e servir para outra 
atividade, já que tanto a Secretaria de Saúde 
como o estado do Espírito Santo necessitam 
de áreas para o funcionamento de outras 
instituições, e, com isso, a gente resolver esse 
problema que está realmente clamando por 
resolução, uma vez que até o Corpo de 
Bombeiros tem estado presente, no Hospital 
Infantil, para segurança. Na verdade, ninguém 
está esperando que aquilo pegue fogo. Na 
verdade, é uma segurança, até que medidas 
definitivas sejam tomadas.  

Este momento, estou usando para 
fazer este pronunciamento e demonstrar para 
todos vocês que o Hospital Infantil é um 
hospital que deve ser louvado e aplaudido por 
todos nós, apesar de todas as dificuldades.  

Muito obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) - Passar, agora, para os 
oradores inscritos. 
 Primeiro orador inscrito, deputado 
Engenheiro José Esmeraldo. 
 O deputado tem dez minutos. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Senhor presidente, senhores 
deputados, deputadas - deputada não tem 
mais nenhuma -, aqueles que nos assistem 
através da TV Assembleia, TV Educativa. Volto, 
senhor presidente, a esta Casa, e acredito que 

este assunto que vou abordar nesta tarde e 
noite é do interesse de todos os deputados 
que querem que as suas vozes sejam ouvidas 
também no interior. 
 Estou bem lembrado, em épocas 
passadas, quando o nosso amigo Ferraço era 
presidente, que vim a esta tribuna tantas e 
tantas vezes, que estive aqui fazendo um 
apelo para que nós pudéssemos repercutir o 
nosso trabalho, que fazemos aqui no plenário, 
para aqueles que moram em outros 
municípios e não estavam tendo oportunidade 
de nos assistir, de nos ouvir e de nos ver. 
 Graças ao bom Deus a Assembleia foi 
contemplada, e obviamente os deputados 
também, com relação a alguns municípios. Por 
exemplo, nós somos ouvidos, nós somos 
vistos lá em Cachoeiro de Itapemirim, um 
município de alta importância no estado do 
Espírito Santo. Também na região de 
Guarapari. Que bom que os moradores de 
Guarapari vejam os deputados aqui, 
conheçam os deputados e, ao mesmo tempo, 
em função de suas falas, que os moradores 
tenham as suas conclusões. Como se não 
bastasse, também em Linhares, São Mateus e 
Grande Vitória. 
 Mas quero aqui, também, fazer um 
apelo ao meu amigo Erick Musso, que é um 
brilhante deputado, jovem, de trinta e dois 
anos. Eu já fiz esse apelo e vou continuar 
fazendo. Nós precisamos que toda a nossa fala 
da tribuna da Assembleia, ela repercuta, ela 
chegue a todos os municípios do estado do 
Espírito Santo. Nós queremos que a nossa fala 
seja ouvida também em Ponto Belo, em 
Guaçuí, nos rincões do nosso estado, para que 
aqueles homens e mulheres que muitas vezes 
ouviram falar do deputado, possam tirar suas 
conclusões do trabalho que os deputados 
fazem neste plenário. 
 Então, Doutor Hércules, eu tenho 
certeza que V. Ex.ª também tem esse 
pensamento, porque é um deputado que 
sempre está aqui na tribuna. E, obviamente, 
nós tivemos votos em todos os municípios do 
estado do Espírito Santo. Deputado doutor 
Hudson Leal, nosso amigo, brilhante 
deputado, nós queremos que essas pessoas 
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que votaram em nós... Hudson, por exemplo, 
teve voto de tudo quanto é município do 
estado do Espírito Santo. O deputado estadual 
José Esmeraldo também. Então, nós 
gostaríamos que essas pessoas tivessem a 
oportunidade de nos assistir; que essas 
pessoas pudessem, onde residem, onde 
moram, interpretar a nossa fala. O deputado, 
que foi votado por aquela família, por aquele 
indivíduo, o que acham dele, que está aqui os 
representando neste plenário? 
 E, recentemente, nós vimos aqui, que 
acho e assino embaixo, o Erick teve uma 
reunião importantíssima com dezenas, 
centenas de vereadores do estado do Espírito 
Santo, onde vai ser aberto um espaço, que 
acho importantíssimo, para os vereadores 
fazerem as suas falas, para que eles possam 
ser vistos, para que eles possam ser ouvidos, 
para que o trabalho desses vereadores no 
interior possa repercutir não só nas suas 
bases, mas também dentro de todo o 
município.  

Então, é esse o apelo que, como 
deputado, venho aqui da tribuna fazer. Que 
nós, deputados estaduais, que representamos 
uma parcela significativa da população do 
estado do Espírito Santo, que nossa fala, que 
os nossos projetos, que aquilo que é dito aqui 
da tribuna possa ser levado, que chegue a 
todos os municípios do estado do Espírito 
Santo. Isso vai facilitar muito, muito aos 
municípios, porque muitas vezes o deputado 
não tem rabo preso com ninguém, então ele 
fala aqui à vontade, ele pode falar. Eu, por 
exemplo, não tenho rabo preso com prefeito 
nenhum. Posso chegar aqui e falar, elogiar e, 
ao mesmo tempo, se eu sentir que um 
prefeito de determinado município, realmente 
é um prefeito pangaré, vou chegar daqui e 
vou falar. E tem muita gente, tem muito 
vereador, que não tem coragem de falar lá no 
município, porque tem gente da família 
empregada, etecetera, etecetera, e fica com 
medo de perder. Não é o caso deste 
deputado. Estou aqui para representar o povo 
do estado do Espírito Santo. Quando um 
prefeito é bom, vou vir aqui e vou fazer uma 
fala elogiando. Tem vários prefeitos que 

merecem o meu respeito e minha 
consideração, como também tem poucos 
prefeitos, alguns, que não merecem, porque, 
para mim, é prefeito pangaré.  

Eu, recentemente, fiz uma fala, e vou 
voltar à fala. Interessante que o vereador, 
talvez tenha sido comprado pelo prefeito, 
porque esse vereador é um vereador de alta 
periculosidade, que inclusive não mora nem 
no município dele. Fugiu e está morando em 
outro município, em função de um monte de 
dívida e o desrespeito que ele teve com a 
população. Pode ter certeza, camarada, e você 
sabe o que estou falando, vou chegar a você 
na hora certa, no momento certo. Não só o 
vereador, como também o prefeito. Eu sei a 
hora certa que tem que chegar. E eu chego 
junto.  

Mas quero aqui e não poderia deixar 
de, na minha fala, aqui da tribuna da 
Assembleia Legislativa, fazer essa solicitação. 
Quero que a nossa fala, a fala de todos os 
deputados, possa ser ouvida, ser repercutida 
através da televisão, que chegue lá através da 
televisão. Que bom! Isso aí vai valorizar ainda 
mais este sodalício, ainda mais este plenário. 
Vai valorizar porque as pessoas que estão nos 
ouvindo, que estão nos assistindo, vão ter, 
realmente, de fato e de direito, a ideia de 
quem é o seu representante: se o deputado é 
bom, se o deputado é aquele deputado que 
não os representa.  

Então, por isso que nós estamos aqui, 
para facilitar. Muitas vezes, tem um problema 
lá no município e o vereador, às vezes, não 
fala porque ele é ligado ao prefeito, que não é 
o caso da gente. Aí, vai facilitar ainda mais o 
nosso trabalho, porque vamos chegar daqui e 
vamos botar o dedo na ferida. Eu sou o 
primeiro a botar. Botar o dedo na ferida! Na 
hora que o prefeito estiver fazendo um 
trabalho brilhante, na hora que o prefeito 
estiver trabalhando em prol do seu município, 
vai ter também o nosso apoio, o nosso 
respeito e a nossa consideração. Quando ele 
não estiver, quando ele estiver dando uma de 
prefeito pangaré, vamos chegar daqui e 
vamos botar o dedo na ferida e pedir a esse 
indivíduo que providencie, com urgência 
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urgentíssima, aquilo que a população precisa, 
pede e merece, que muitas vezes é uma 
estrada, uma creche, uma escola, uma série 
de coisas. 
 O interior é muito sofrido, o interior 
precisa de apoio. Em função disso tomo a 
liberdade de fazer esse pedido ao presidente 
Erick Musso: que a nossa fala repercuta junto 
a todos os municípios do estado do Espírito 
Santo, para que os moradores possam tirar 
suas conclusões - Ah, aquele deputado é bom; 
aquele deputado é mais ou menos; aquele 
deputado fala pouco; aquele deputado é o 
cara. É isso que queremos. 
 Muito obrigado, nosso brilhante 
deputado Doutor Hércules. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) - Muito obrigado, deputado 
José Esmeraldo. 
 Próximo orador, deputado Sergio 
Majeski, ausente; Luciano Machado, 
ausente... Antes era o Lorenzo Pazolini, 
também ausente; agora sou eu. 

Peço ao deputado José Esmeraldo que 
assuma aqui um minutinho. (Pausa) 
 Peço, então, ao Capitão Assumção que 
assuma a presidência, por gentileza. 
 Muito obrigado! (Pausa) 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente Capitão Assumção, vou 
falar só um minuto para dar oportunidade de 
V. Ex.ª falar o restante; a sessão vai terminar 
daqui a nove minutos. 
 Só quero, mais uma vez, reforçar aqui, 
deputado Freitas - o Dr. Emílio já falou aqui - 
que amanhã teremos, na Comissão de Saúde, 
profissionais, psiquiatra, para falar sobre o 
Setembro Amarelo. 

Ajudamos fazer essa campanha, e esses 
lacinhos são feitos pelo pessoal do meu 
gabinete. Temos ainda o Setembro Dourado, 
da Acacci, da luta contra o câncer infanto-
juvenil; e também teremos, no dia 27, o Dia 
do Doador de Órgãos. Estaremos com o 
Hospital Evangélico na Praia da Costa, dia 28, 
no sábado, às 15h, fazendo uma caminhada 
importante para lembrar a importância da 
doação de órgãos. 

 Era o que queria falar, Capitão. 
Obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CAPITÃO 
ASSUMÇÃO - PSL) - Obrigado, nobre deputado 
Doutor Hércules, reassumindo os trabalhos na 
presidência da sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) - Com a palavra o Capitão 
Assumção, por oito minutos. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Muito obrigado, presidente Doutor Hércules!  
 

(É exibida imagem 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 

Quero deixar registrado, se puder 
focalizar a imagem... 

Temos que falar desse brilhante... Essa 
é uma imagem das muitas que foram 
flagradas durante o desfile de 7 de setembro, 
um desfile que mexeu nos brios do patriota, 
do brasileiro. Deu vontade, nos brasileiros, de 
assistirem, do começo até o fim, a esse grande 
desfile. 

Pode colocar nessa imagem. 
Foi um dos eventos mais marcantes 

dos últimos meses, a retomada do 
patriotismo. Nós, que temos assistido a esses 
valores sendo novamente estimados nos 
corações dos brasileiros, devemos isso não 
somente ao presidente Jair Messias 
Bolsonaro, mas àqueles que acreditaram que 
seria importante recuperarmos nossa 
cidadania, há muito tempo perdida. Valores 
preciosos, como a Bandeira Nacional, como o 
Hino Nacional, ter vontade de assistir a um 
desfile militar, a um desfile cívico-militar. 

Aí vemos as autoridades - o bispo Edir 
Macedo; Silvio Santos e sua esposa; e tantas 
outras autoridades - que estiveram ali 
presentes. O presidente, doutor Hudson, em 
certo momento saiu e foi andar entre o povo, 
e o povo maravilhado. Então, foi um desfile 
que mexeu com o nosso patriotismo.  

Tivemos ataques terríveis da imprensa 
internacional e Governos estrangeiros - que só 
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souberam, ao longo da sua história, espoliar 
países africanos - tentando falar do Brasil, dar 
lição de moral no Brasil. E esse homem 
corajoso levantou essa bandeira do 
patriotismo. Temos que valorizar o que é 
nosso. Esse é o principal legado que estamos 
assistindo na gestão Jair Messias Bolsonaro, 
que está passando por recuperação de mais 
uma cirurgia de hérnia agora. 

Se V. Ex.ª quiser falar aí, é importante 
falar sobre isso. Não sou médico, mas sei que 
a situação do Jair Messias Bolsonaro é 
complicada. 

Fique à vontade, doutor Hudson. 
 
O Sr. Hudson Leal - (PRB) - Obrigado 

pelo aparte, Capitão Assumção. É importante, 
nesse momento histórico, o presidente 
acompanhado de pessoas do bem, que 
querem o bem do Brasil. 

A cirurgia dele não é uma complicação. 
É uma intercorrência que pode ter acontecido 
em qualquer cirurgia.  

Mas já que o senhor me permite, 
gostaria de voltar a falar sobre um problema 
que a imprensa, sabiamente, está 
demonstrando todo dia aí, sobre o problema 
que está acontecendo no Hospital Infantil de 
Vitória. Então, Capitão Assumção, tenho 
certeza que se você tiver um filho, um pai, 
uma mãe para ser operado, você não vai 
querer que seu filho seja operado em um 
hospital que tenha um bombeiro de plantão. 
Nem em hospital de guerra tem bombeiro de 
plantão para qualquer coisa que pegar fogo. 

Então, o Hospital Infantil tem 
excelentes profissionais, tem boa formação de 
residentes ali, mas o que a gente está 
questionando é a gestão. 

Vou parafrasear aqui o deputado José 
Esmeraldo: existe prefeito pangaré e existem 
diretores pangarés também. Estou 
questionando a gestão do diretor. Não estou 
questionando o secretário de Saúde.  

Já vim aqui falar sobre o secretário de 
Saúde, Nésio; o secretário de Agricultura... 
São excelentes quadros do governador Renato 
Casagrande, mas ele não consegue controlar 
tudo. O diretor está ali há mais de trinta anos. 

Então, é um problema sério. Não tenho medo 
de falar. Deputado tem medo de falar? Quem 
pediu requerimento de informações sobre o 
repelente foi este deputado aqui. Quando 
você tem que questionar alguma coisa, você 
tem que questionar, não tem que ter medo. 

Então, o questionamento é a gestão do 
Hospital Infantil. E a pessoa tem tanta 
segurança que não vai acontecer nada com 
ele, mesmo com o problema todo, o deputado 
Lorenzo Pazolini com um grupo de deputados 
foram fiscalizar o hospital e encontraram 
coisas gritantes: o hospital com mofo, com 
parte elétrica tendo problema... Então, o 
momento aconteceu agora. Então, você tem 
que questionar, não tem que ser omisso. Você 
não tem que passar a mão na cabeça de 
ninguém.  

Tenho certeza que o secretário Nésio 
quer o bem do estado do Espírito Santo, e ele 
vai ver com carinho aquele problema que está 
acontecendo ali. Ninguém está querendo que 
feche o hospital, muito pelo contrário, o 
hospital tem que estar aberto, ele que estar 
seguro para fazer procedimentos lá, mas não 
com o que está acontecendo. Como pode um 
hospital... O diretor responde; ele é 
responsável, ele tem autonomia 
administrativa. É só levantar o Portal da 
Transparência, em quatro anos foram gastos 
sessenta e três milhões em contratos, 
deputado Assumção. Em assessoria de 
imprensa, trezentos mil reais.  

Por que não fez preventivamente? Ou 
você vai esperar acontecer para contratar na 
urgência? Então, meu questionamento é esse. 
Não estou falando que aconteceu, se foi 
intencional ou foi por omissão. O que a gente 
precisa é fazer o levantamento. O deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini pediu e vamos ver 
todos os contratos, um por um nesses quatro 
anos. Será que foi feita alguma coisa para 
parte elétrica.  

A gente tem problema em casa; você 
começa a colocar computador e outras coisas, 
televisão, e cai a energia. Aí, você vai lá e 
troca a fiação. Será que isso nunca aconteceu 
no Hospital Infantil? Será que foi feito ou será 
que não foi feito? Então, o nosso 
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questionamento é a gestão. Precisamos de 
gestores.  

Tem que parabenizar. E vou 
parabenizar aqui hoje o coronel Caus, diretor 
do Hospital HPM, que hoje vai ter uma sessão 
comemorativa àquele grande hospital. 
Também tem problemas, mas resolve. O 
Hospital Dório Silva, Capitão Assumção, foi 
feito para durar dez anos; é um hospital de 
guerra. Foi feito em convênio com a República 
Federativa da Alemanha, em 1988. E ele já 
está aí há trinta anos. Por quê? O que 
acontece? Vários diretores passam e 
continua... Não têm aquela tranquilidade de 
que vai ser o diretor para sempre. O Hospital 
Roberto Arnizaut Silvares, também a mesma 
maneira. O Hospital Doutora Rita de Cássia 
você não vê, não tem bombeiro lá. Então, 
assim, não tenho nada contra ninguém. Meu 
questionamento é como deputado. As pessoas 
estão pedindo para saber o que está 
acontecendo naquele hospital. Então, Capitão 
Assumção, nós não podemos passar a mão na 
cabeça de ninguém. Ninguém está acusando 
ninguém.  
 Eu acho que preventivamente o 
secretário de Saúde poderia colocar uma 
equipe lá para ver esses contratos porque o 
questionamento são os contratos. Será que 
fez contrato? É isso que a gente quer saber. 
Essa resposta é a que a gente tem que ter. 
Então, no momento certo, o secretário de 
saúde, o governador Renato Casagrande vai 
intervir. Nós precisamos do Hospital Infantil 
funcionando, mas funcionando bem, Capitão 
Assumção.  
 Obrigado e desculpa por extrapolar o 
meu tempo.  
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Eu 
que agradeço, nobre deputado Hudson Leal.  
 Devolvo a palavra para o presidente da 
Assembleia neste momento.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) - Esgotado o tempo 
destinado à presente sessão, vou encerrá-la. 
Antes, porém, comunico que a pauta da 
próxima sessão ordinária será a mesma, 
exceto as matérias votadas na sessão de hoje. 

E convido os senhores deputados e as 
senhoras deputadas para a próxima, que será 
solene, hoje, às 19h, em homenagem ao 
aniversário do Hospital da Polícia Militar, 
HPM, conforme requerimento do deputado 
Coronel Alexandre Quintino, aprovado em 
plenário. 

Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, hoje, às 19h, 
conforme requerimento do 
senhor deputado Coronel 
Alexandre Quintino, aprovado 
em plenário, em homenagem ao 
aniversário do Hospital da Polícia 
Militar, HPM, Expediente: o que 
ocorrer, e comunicamos que 
haverá sessão ordinária dia 10 
de setembro de 2019, cuja 
Ordem do Dia é a seguinte: 
discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 
489/2019; votação adiada, com 
discussão prévia encerrada, da 
Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 07/2019; 
discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 35/2019; 
discussão especial, em 2.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
236/2019, 359/2019, 514/2019, 
520/2019, 532/2019, 541/2019, 
558/2019, 565/2019, 582/2019, 
587/2019, 588/2019, 596/2019, 
598/2019, 602/2019, 610/2019, 
612/2019, 614/2019, 633/2019 e 
652/2019; e discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de 
Resolução n.º 46/2019) 

 

Encerra-se a sessão às dezoito horas. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, não registra presença o senhor 
deputado Theodorico Ferraço. 

 

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