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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO MARCELO SANTOS 

 
PROJETO DE LEI Nº 866/2019 

 
Altera a Lei nº 10.888, de 
27 de agosto de 2018, que 
dispõe sobre a 
apresentação prévia do 
selo GNV do INMETRO no 
abastecimento de gás 
natural veicular - GNV 
pelos postos de 
abastecimento de 
combustível e dá outras 
providências. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO  

 
DECRETA: 

 
Art. 1º A Ementa da Lei Nº 10.888, de 27 de 
agosto de 2018, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

“Dispõe sobre os requisitos no 
abastecimento de Gás Natural 
Veicular – GNV pelos postos de 
abastecimento de combustível.” 
 

Art. 2º Os incisos I e II do Art. 1º da Lei Nº 
10.888, de 27 de agosto de 2018, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

“I – Identificar onde está 
instalado o Cilindro GNV, e, se 
estiver no porta-malas, abastecer 
o veículo somente com ele 
aberto. 
II – Durante o abastecimento, 
todos os ocupantes do veiculo 

devem se afastar por no mínimo 
3 metros.” 

 
Art. 3º O parágrafo único do Art. 1º da Lei Nº 
10.888, de 27 de agosto de 2018, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 

“Parágrafo único. Deverá ser 
afixado aviso, nos locais 
abrangidos por esta Lei, com 
indicação do seu número e data, 
em letras legíveis e de fácil 
visualização, contendo os 
seguintes dizeres: 

 
“SÓ É PERMITIDO O 
ABASTECIMENTO DE GÁS 
NATURAL VEÍCULAR – 
GNV, APÓS A 
IDENTIFICAÇÃO DE ONDE 
ESTÁ O CILINDRO GNV E 
AUSÊNCIA DE PESSOAS NO 
INTERIOR DO VEÍCULO, 
SOB PENA DE MULTA”.”  

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
SALA DAS SESSÕES, em 14 de outubro 

de 2019. 
 

Deputado MARCELO SANTOS 
Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
O presente Projeto de Lei tem por objetivo 
modificar a Lei Nº 10.888, de 27 de agosto de 
2018, no intuito de garantir a segurança no 
abastecimento com Gás Natural Veicular – GNV. 
 
As modificações foram feitas para aperfeiçoar a 
norma e garantir o abastecimento de forma 
prudente, garantindo a segurança de todos, 
especificando uma distancia mínima e 
estabelecendo procedimentos a serem feitos. 
 
Além do mais, com a instituição dos Agentes de 
Trânsito e Fiscalização do DETRAN/ES, houve 
uma melhora na fiscalização dos equipamentos 
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de GNV, competindo a autoridade a fiscalização 
dos equipamentos de segurança. 
 
Diante disso, a proposta visa desburocratizar e 
acrescentar novas medidas eficazes no 
abastecimento com Gás Natural Veicular. 
Motivo pelo qual, solicito aos nobres pares a 
aprovação do presente projeto. 
 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.468 
 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a MAURO 
ROSSONI JUNIOR. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Mauro Rossoni Junior. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.469 
 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a ANTONIO 
ROBERTE BOURGUIGNON. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Antonio Roberte Bourguignon. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.470 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a EVAIR 

VIEIRA DE MELO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Evair Vieira De Melo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.471 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a ANTONIO 

CARLOS MACHADO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
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pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Antonio Carlos Machado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.472 
 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a ADRIANO 
XIMENES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Adriano Ximenes. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.473 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a FLAVIO 

CAETANO. 
 

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

pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Flavio Caetano. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.474 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a FEDERAÇÃO 

DE AGRICULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO - FAES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Federação de Agricultura do Estado do 
Espírito Santo - Faes. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.475 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a BRUNO 

ROZA PESSOTI. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
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Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Bruno Roza Pessoti. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.476 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a ADÃO 

CELLIA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Adão Cellia. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.477 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a 

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PEQUENOS 
PRODUTORES DO SETOR SÃO RAFAEL. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Associação dos Moradores e Pequenos 
Produtores do Setor São Rafael. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.478 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a EDIVALDO 

PERMANHANE. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Edivaldo Permanhane. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.479 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a ISRAEL 

EWALD. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
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Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Israel Ewald. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.480 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a LEOMAR 

BARTELS. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Leomar Bartels. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.481 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a CARLOS 

ALBERTO GIUBERTI. 
 

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

pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Carlos Alberto Giuberti. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.482 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a 

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DO 
CÓRREGO FARIAS - APRUCOF. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Associação de Produtores Rurais Do Córrego 
Farias - APRUCOF. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.483 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a FERNANDO 

CAMILETTI. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
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Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Fernando Camiletti. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.484 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a FABRÍCIO 

CARRARETTO BARRETO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Fabrício Carraretto Barreto. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.485 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a JOÃO LUIZ 

BAYER. 
 

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

pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a João Luiz Bayer. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.486 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a ERLI RÖPKE. 
 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Erli Röpke. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.487 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a RENATO 

BIANCHINI. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
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Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Renato Bianchini. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.488 
 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a FAMÍLIA 
AGRIZZI. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Família Agrizzi. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.489 
 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a PROGRAMA 
CAMINHO DO CAMPO – TV SIM. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Programa Caminho do Campo – TV SIM. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.490 
 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a WALDEMAR 
BORGES DA SILVA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Waldemar Borges da Silva. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.491 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a VANDERLEI 

CEOLIN. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
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Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Vanderlei Ceolin. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.492 
 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a RODRIGO 
PONTINI MARTINS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Rodrigo Pontini Martins. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.493 
 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a MOYSÉS 
ALVINO COVRE. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Moysés Alvino Covre. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.494 
 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a 
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DA 

COMUNIDADE DE SANTA CRUZ. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Associação de Pequenos Produtores da 
Comunidade de Santa Cruz. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.495 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a 

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL ESCOLA FAMÍLIA 
AGRÍCOLA DO BLEY - APEFAB. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
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pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Associação Promocional Escola Família 
Agrícola Do Bley - APEFAB. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.496 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a JOSÉ 

GUILHERME RIZZO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a José Guilherme Rizzo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.503 

 
Concede Medalha “Paulo Vinha” a ANTONIO 

CARLOS MACENA. 
 

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

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.075, de 22.4.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Paulo Vinha” 
a Antonio Carlos Macena. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 

PRESIDENTE: Deputado CARLOS VON 
VICE-PRESIDENTE: Deputado TORINO 

MARQUES 
REUNIÃO: 2ª Reunião Extraordinária 
LOCAL: PLENÁRIO DIRCEU CARDOSO 
DATA: 24/10/2019 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 10h00min 

 
PAUTA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS RELATORES: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

Identificador: 340032003700360039003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



10 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 16 de outubro de 2019 

2 – ORDEM DO DIA: 
As que ocorrerem. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
Lançamento Oficial da Emissão Especial - Selo e 
Carimbo - Série Comidas Típicas Brasileiras 
“Moqueca Capixaba” e entrega do Troféu “Ilha 
Escalvada” ao Restaurante Gaeta, do município 
de Guarapari/ES. 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2164 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 10020/2019, requerimento de 
auxílio-saúde nº 36/2019, resolve:  
 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 ao servidor MARCELO 
SILVA LEAL ANIZIO, matrícula 209937, ocupante 
do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASG. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2165 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 10285/2019, requerimento de 
auxílio-saúde nº 40/2019, resolve: 

 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 ao servidor JARLOS 
NUNES SOBRINHO, matrícula 205881, ocupante 
do cargo em comissão de Técnico Sênior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO PRESIDENTE 
Presidente 

 

ATO Nº 2166 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 10483/2019, requerimento de 
auxílio-saúde nº 42/2019, resolve: 

 

CONCEDER o auxílio saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 à servidora PERLLA 
OLIVEIRA DE ALMEIDA, matrícula 209988, 
ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 2167 
 

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, ZELMA COSTA CUNHA LOOSE, 
do cargo em comissão de Técnico Sênior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP, do gabinete do Deputado Alexandre 
Xambinho, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 193309/2019, a partir 
de 15/10/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 2168 
 

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

DESIGNAR o servidor efetivo ROGERIO 
CLAUDIO DE ARAUJO, matrícula nº 207853, 
ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo 
Sênior, código ETLS, para exercer a Função 
Gratificada de Coordenação de Manutenção 
Predial, Arquitetura e Engenharia, FG3, em 
substituição o servidor IEDO BRUNORO, 
matrícula nº 20714, no período de 01 a 
30/10/2019, por motivo de férias. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 251 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

EXCLUIR da Portaria nº 250, publicada 
em 14/10/2019, na parte referente ao servidor 
abaixo relacionado: 
 

NOME MATRÍCULA 

TULIO LUCAS FARIA SILVA 209306 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

14 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 
PORTARIA Nº 252 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

208338 
HIGOR 
CESCONETI 
PINHEIRO 

2019 
05/11/2019 a 
04/12/2019 

22/04/2020 a 
21/05/2020 

30 (trinta) 
dias 

208535 
ISABELA 
CORDEIRO 
DE SOUZA 

2019 
18/11/2019 a 
02/12/2019 

17/10/2019 a 
31/10/2019 

15(quinze) 
dias 

209345 
JOVANIO 
SCHULZ 

2019 
15/10/2019 a 
13/11/2019 

07/09/2020 a 
06/10/2020 

30 (trinta) 
dias 

201354 
TATIANA 
SOARES DE 
ALMEIDA 

2018 
12/08/2019 a 
26/08/2019 

03/02/2020 a 
17/02/2020 

15(quinze) 
dias 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
15 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 253 
 

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

SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares dos servidores abaixo 
relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

A partir de Marcar para 
Quantidade 

de dias 

207885 
FABRICIO 
PINHAL 
CARREIRA 

2019 
23/09/2019 a 
22/10/2019 

14/10/2019 
02/01/2020 a 
10/01/2020 

09 (nove) 
dias 

restantes 

207956 
ALVARO 
ALBANI 
COSTA 

2019 
01/10/2019 a 
30/10/2019 

11/10/2019 
04/10/2022 a 
23/10/2022 

20 (vinte) 
dias 

restantes 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
15 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO Nº 073/2019 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
A Subdireção Geral da Secretaria da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, em atendimento ao que dispõe o artigo 
61, § único, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna pública a emissão da Ordem de 
Fornecimento nº 073/2019, conforme descrito 
abaixo: 

 
CONTRATADA: FUNCIONAL MÓVEIS DE AÇO 
LTDA 

 
CNPJ: 17.365.933/0001-85 

 
OBJETO: aquisição de armários de aço do tipo 
escaninho 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de 
Licitação 
 
Valor: R$ 8.874,00 (oito mil, oitocentos e 
setenta e quatro reais). 
 
PROCESSO: 191234 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 15 de outubro de 2019 
 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora Geral da Secretaria 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n° 036/2019 

Processo nº 192208/2019 
 
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 
solução de autenticação sem fio com 
segurança embarcada durante o período de 
24 meses, conforme especificação contida no 
Anexo I do Edital. 
 
Recebimento das Propostas até:  
29/10/2019, às 09h00. 
Abertura das Propostas: 
29/10/2019, às 09h00. 
Início da Sessão de Disputa:  
29/10/2019, 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, 15 de outubro de 2019. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora Geral da Secretaria 
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ATOS DO PROCURADOR-GERAL 
 

 
 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS 
Procurdor-Geral 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 16.10.19 • 
 

HORA      PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 

03h10 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE 
SAÚDE 

Importância da Doação de Órgãos 

05h50 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Agricultura 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV 
Conheça a técnica inovadora que permite agricultores de 
regiões tradicionalmente cafeeiras, principalmente nos 
estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, 
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investirem na produção de vinhos finos 

07h35 PARLAMENTO BRASIL 

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

08h00 STJ CIDADÃO 
O programa dessa semana debate as brigas judiciais por 
herança e outros conflitos pós-morte. 

08h40 PANORAMA 
Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba 

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

12h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) CPI da Sonegação 

13h00 DEDO DE PROSA 

Afeto, sensibilidade e persistência são os poderes 
especiais do herói "Fininho", protagonista do livro do 
escritor Edmar Zorzal. O romance juvenil, que leva o 
nome do personagem é um narrativa sobre sonhos , 
vitórias e dores 

13h30 PARLAMENTO BRASIL 

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

14h00 SESSÃO SOLENE (V) Dia das Crianças 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 COM A PALAVRA 

O médico gastroenterologista e deputado Emilio Mameri 
(PSDB) é o entrevistado do programa Com a Palavra. O 
deputado destaca suas atividades parlamentares com 
ênfase nas áreas do meio ambiente e saúde. Ele é autor 
da lei que proíbe o uso de canudinhos de plásticos em 
bares, restaurantes e similares 

18h30 DEDO DE PROSA 

Afeto, sensibilidade e persistência são os poderes 
especiais do herói "Fininho", protagonista do livro do 
escritor Edmar Zorzal. O romance juvenil, que leva o 
nome do personagem é um narrativa sobre sonhos , 
vitórias e dores 

19h00 SESSÃO SOLENE (V) Homenagem ao Dia do Médico 

22h00 PANORAMA 
Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba 

22h15 COM A PALAVRA 

O médico gastroenterologista e deputado Emilio Mameri 
(PSDB) é o entrevistado do programa Com a Palavra. O 
deputado destaca suas atividades parlamentares com 
ênfase nas áreas do meio ambiente e saúde. Ele é autor 
da lei que proíbe o uso de canudinhos de plásticos em 
bares, restaurantes e similares 

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 QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 
2019. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Muito obrigado pela apresentação, 
Silvia Magna, nossa repórter da TV Assembleia; 
obrigado a você que nos assiste aqui no Espírito 
Santo pela TV Assembleia. Agora, são 9h02min. 

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta comissão. 

Sem Deus no coração, nós não somos 
nada.  

Convido o meu amigo, deputado Danilo 
Bahiense... Agradecer a presença aqui também 
do deputado Carlos Von, que faz parte desta 
comissão, vice-presidente da comissão de 
Comunicação Social e Cultura, e o membro 
efetivo da comissão, Delegado Danilo Bahiense, 
para proferir um versículo da Bíblia, que tenha 
tudo a ver com esta manhã de segunda-feira. 

Todos de pé, por favor. 
  

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 
Provérbios, 31:10)  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Amém! 
Conforme Resolução n.º 6.360, publicada 

no Diário do Poder Legislativo do dia 22 de julho 
de 2019, o art. 97 da Resolução n.º 2.700/2009, 
passa a vigorar, acrescido dos parágrafos 4.º e 
5.º: Poderá ser dispensada a leitura da ata 
redigida pela Secretaria. A ata dispensada da 
leitura será considerada aprovada.  

Solicito à nossa secretária Tânia que 
proceda à leitura do Expediente de hoje. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício nº 006/2019, da Secretaria de 
Estado da Cultura, encaminhando o 

Resumo do Termo de Fomento que 
especifica. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ciente.  
Encaminhe à Comissão de Finanças. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
Projeto de Lei n.º 219/2019. Análise de 

Mérito. 
Autor: Deputado Euclério Sampaio. 
Ementa: Dispõe sobre a vedação do uso 
de recursos públicos para contratação de 
artistas que, em suas músicas que 
incentivem a violência ou exponham as 
mulheres à situação de constrangimento, 
contenham manifestações 
preconceituosas, discriminação racial ou 
estimule o tráfico e uso de drogas. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Isso não pode acontecer. Vou avocar a 
matéria para relatar, Tânia. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Projeto de Lei n.º 340/2019. Análise de 

Mérito. 
Autor: Deputado Dr. Rafael Favatto. 
Ementa: Declara patrimônio público 
cultural imaterial do estado do Espírito 
Santo os grupos de danças dos 
imigrantes alemães e italianos do estado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Carlos Von, posso designar V. Ex.ª para 
relatar a matéria? (Pausa) 

Deputado Carlos Von.  
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período.  
 

 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 Não houve no período. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ok. Muito obrigado. 
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São nove e quatro. Hoje, também, além 
do Dia do Careca – não é o Careca jogador, é dia 
daquele que não tem cabelo, que está caindo o 
cabelo, assim como eu, fiz um implante e ele 
não vai cair de jeito nenhum – hoje também é 
Dia do Metereologista.  

Hoje, como é dia do metereologista, 
agora, na capital do Espírito Santo, no Brasil, 
estamos aí com vinte e nove graus. E o Verão, 
Manoel Góes, nem começou ainda.  

O tema de hoje: Os desafios e os 
caminhos para quem quer publicar um livro. 

Deputado Danilo Bahiense quer desejar 
bom dia aos nossos telespectadores neste exato 
momento? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Bom dia a todos presentes; bom dia aos 
telespectadores da TV Assembleia! Que Deus 
continue nos abençoando, não é Torino?  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Amém!  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – E hoje, já que é o Dia dos Carecas, é dia 
do meu pai, também. Meu pai que nasceu em 
1908, já falecido, mas era completamente 
careca.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Por falar em 1908, V. Ex.ª está com o 
rádio aí da época do seu pai mesmo, não é? É de 
1940? 

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Este é um rádio Minerva 1940, mais ou 
menos, 41. Ele adquiriu e aqui ele ouvia todas as 
notícias da Segunda Guerra Mundial.  
 Era interessante que os meus irmãos 
mais velhos, que nasceram no interior do 
estado, hoje uma com oitenta e sete, outra com 
oitenta e cinco, outra com oitenta e três, eles 
ficavam tentando ver por essas entradas de ar 
para ver se viam as pessoas falando aqui dentro. 
Porque naquela ocasião ninguém sabia que 
poderia se comunicar através de um rádio. 
Então eles ficavam tentando ver as pessoas aqui 
dentro do rádio. 
 É um rádio a válvula e funciona ainda. 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – O rádio é um veículo de comunicação 
dos primeiros, quer dizer, o primeiro a chegar 
até as pessoas. Esse rádio de 1940, Minerva, é 
um rádio que trouxe notícias ruins do início de 
uma guerra e, com certeza, a notícia boa que 
era o fim da guerra. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – O término da guerra. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Carlos Von. 
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Bom 
dia, presidente, deputado Torino Marques... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Bom dia! 

 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – ... 
deputado Delegado Danilo Bahiense, a todos os 
convidados e presentes aqui, bom dia a todos os 
telespectadores da TV Assembleia! 
 É uma honra e uma alegria muito grande 
ver o Manoel Góes aqui. Pessoa que tenho uma 
admiração, assim como o Antônio Gurgel, que 
escreveu um belo livro sobre Vila Velha, não é, 
Antônio? 
 Então, tenho certeza que nós vamos ter 
uma reunião muito boa aqui hoje, presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Hoje, dia 14.  
 Olha, esta comissão tem feito o máximo 
de esforços para interpretar os anseios e 
demandas da população capixaba no tocante à 
cultura e também à comunicação social. Quando 
a gente trabalha com seriedade, com foco, é 
certo que os bons resultados aparecem. 
 Aqui trabalhamos atentos ao disposto no 
art. 51 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa, porque lá, bem no começo, está 
definido o nosso dever de casa: preservação, 
promoção e desenvolvimento cultural, histórico 
e artístico dentre muitas outras atribuições. 
 Os resultados começam a aparecer, são 
bons e serão multiplicados. O Poder Legislativo 
Estadual terá os melhores resultados que 
possam ser obtidos em tudo que depender da 
dedicação e trabalho das pessoas envolvidas 
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nesta comissão. Esta é a nossa missão e 
também o nosso compromisso.  

E foi com esse pensamento que 
definimos o tema para esta reunião de hoje: as 
dificuldades, desafios e soluções para quem 
quer publicar um livro.  

Temos sido procurados por pessoas que 
nos trazem as seguintes demandas: Deputado, 
escrevi ou estou escrevendo um livro, e agora, 
como vou conseguir publicá-lo? Dificuldades, 
não é? No rastro dessa pergunta, vêm outras, 
por exemplo: Quem avalia o valor literário e 
histórico da obra? Quem pode me apoiar e 
como? Qual o mecanismo para viabilizar a 
publicação do meu livro? Quanto vai custar essa 
publicação? O que devo fazer para obter o apoio 
oficial? Qual a vantagem para uma empresa ou 
um cidadão apoiarem a publicação de um livro?  

Bom, nós sabemos que o assunto não se 
esgota em uma só reunião, com certeza, mas 
para falar desse tema, hoje, convidamos os 
escritores Manoel Góes Neto, meu grande 
amigo Manoel, escritor e presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico de Vila Velha e também 
diretor do Instituto Histórico e Geográfico do 
Espírito Santo; Antônio de Pádua Gurgel, outro 
conhecido intelectual capixaba que também é 
escritor e jornalista. Além deles temos aqui a 
presença de várias outras pessoas ilustres para a 
cultura do Espírito Santo. Vamos citá-las no 
decorrer desta reunião e que estejam 
convidados a comentar também, logo após a 
fala dos palestrantes. 

Tudo bem, Manoel Góes? Bom dia! 
Satisfação muito grande revê-lo aqui nesta 
manhã! 

Manoel Góes, Carlos Von, participa de 
quase todas as nossas reuniões da Comunicação 
Social e Cultura e da sua do Turismo e Desporto, 
da qual V. Ex.ª é presidente. 

Manoel Góes, bom dia! 

 
O SR. MANOEL GÓES NETO – Bom dia, 

deputados Carlos Von; querido amigo, 
presidente Torino Marques, o grande defensor, 
junto com os demais da Mesa, da nossa cultura; 
deputado Danilo. É um prazer imenso estarmos 
aqui. O pessoal de casa, da TV Assembleia. 

Realmente, é uma oportunidade única 
de nós tratarmos de um assunto muito, muito 
importante que é... 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Superpertinente, não é? 

 
O SR. MANOEL GÓES NETO – ... 

pertinente, cabe muito bem nos tempos atuais, 
que é a questão da literatura, do livro, da 
cultura do nosso povo. 

Então eu me permito ler algumas 
considerações para ser bem dinâmico e não 
tomarmos muito tempo: 

Escrever um livro é 
uma tarefa nobre. O ato 
de escolher ideias e 
transformá-las em uma 
história para enriquecer de 
alguma forma a vida do 
leitor é uma contribuição 
cultural de valor 
inestimável para a 
sociedade. Mas, ao 
contrário do que se possa 
imaginar, o trabalho do 
autor não termina na 
última página escrita. Na 
verdade, esse é só o 
começo de uma missão 
desafiadora. 

As dificuldades de 
publicar um livro são 
muitas e podem ser até 
mesmo maiores do que as 
encontradas na criação da 
obra. 

 
Então, escrever, de repente, é mais fácil 

do que editar o livro. 
 

Sendo assim, é 
preciso muita persistência 
para fazer com que a sua 
história chegue ao leitor. 

 
Temos aqui à Mesa o consagrado 

escritor Gurgel, a mestra professora Ester 
Abreu, temos aqui ao meu lado o Caco Appel, 
renomado editor, que ele está na ponta, 
realmente, de como esse livro vai chegar ao 
leitor, que seria uma consideração importante 
para este momento.  

Todos nós sabemos das dificuldades. 
Então, a gente espera, deputados, que, com 
este movimento, a gente possa ter outras 
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reuniões. Realmente, esta reunião não vai se 
esgotar, porque o assunto é muito extenso e 
importante. Envolve economia, envolve 
bibliotecas e livrarias, que nós temos que rever. 
Mas essa parte de edição e publicação, eu 
gostaria que o Caco depois se manifestasse, se a 
Mesa assim o permitir.  

Então, é isso, nós estamos aqui para 
colaborar. O Instituto Histórico e Geográfico do 
Espírito Santo, de onde eu tenho prazer de ser 
diretor, o Instituto Histórico e Geográfico de Vila 
Velha, onde eu estou presidente, nossa missão 
também ,além de fomentar, preservar e divulgar 
a história da nossa terra, é divulgar, lançar e 
beneficiar os nossos escritores. Porque a gente 
sabe que só se forma uma população, só se 
forma um povo culto, um povo produtivo, 
começando no banco da escola, começando 
com a leitura, o hábito de ler, com a criança. A 
criança ela, por definição, ela copia. Então, ela 
tem que copiar esses bons hábitos.  

E, realmente, nos preocupa muito, foi 
noticiada, semana passada, na imprensa, a 
questão de quase duzentas bibliotecas escolares 
que nós temos, no nosso estado, e temos 
apenas, na Secretaria de Cultura, três 
bibliotecários para cuidar de quase duzentas 
bibliotecas. Então, lugar de bibliotecário é na 
biblioteca. 

Aí o argumento qual é? O argumento é 
que hoje o conceito biblioteca está mudando, é 
o conceito digital. Concordamos com isso, mas o 
espaço biblioteca com o livro físico tem que se 
manter, porque, até agora, as pesquisas 
demonstram que o livro digital está muito, mas 
muito atrás do consumo do livro físico. E a 
questão é - o Caco é especialista, ele vai poder 
nos ajudar muito nisso comentando aqui os 
fatos relevantes - que o livro precisa ser tratado 
de outra forma. 

Aí vocês me perguntam: por que as 
bibliotecas, as livrarias fecharam? É uma 
questão de rever o negócio, sabe, Caco? Temos 
que rever o modelo de negócio. Mas é um 
modelo importante, que movimenta a economia 
e que pode ser tratado de outra forma. 

Então, temos que publicar livros sim, 
temos que incentivar os escritores sim, tanto os 
consagrados quanto os jovens. E posso colocar 
para os senhores: o Espírito Santo produz uma 
das melhores literaturas do Brasil, e isso tem 

que ser demonstrado e precisamos, para isso, 
de apoio. Apoio do poder público, apoio das 
empresas e apoio de todos nós.  

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Eu que agradeço a sua fala, e não vai 
parar por aí não. Vai se pronunciar mais vezes 
aqui também. 

Quero agradecer a presença do ex-
secretário de Cultura do Estado do Espírito 
Santo. Está ali, cabelos grisalhos. Esse cabelo 
grisalho adquiriu quando estava secretário? 
(Pausa) Na vida toda, né? O João Gualberto 
Vasconcellos é escritor, pesquisador aqui no 
estado Espírito Santo e, também, como eu falei 
no início, ex-secretário de Cultura; o Adilson 
Vilaça, esse é um dos mais conhecidos e 
reconhecidos escritores do nosso Espírito Santo. 
Adilson, satisfação tê-lo aqui também. Ester 
Abreu Vieira de Oliveira, dona Ester, 
representante da Academia Feminina de Letras. 
Muito obrigado pela presença aqui, dona Ester. 
O escritor de livros Caco Appel, que vai falar 
muito para a gente daqui a pouco também; o 
presidente da Academia de Letras de Cariacica, 
escritor e funcionário aqui da Assembleia, 
Marcos Bubach; tem também Matusalém. 
Matusalém, satisfação tê-lo aqui, Dias de 
Moura, procurador da Assembleia Legislativa, 
historiador e poeta nas horas vagas. Cleusa 
Madureira Vidal, da Academia de Letras de Vila 
Velha. Tudo bem, dona Cleusa? Satisfação. 
Berenice Tavares, da ABBTUR, não é? Acertei 
dessa vez? Paisagem Capixaba. (Pausa) 
Academia de Letras e Artes da Serra e também 
do Estado. Ana Cristina Silva Pereira. Ei, Ana, 
que bom! Acompanha a Berenice. A Maria das 
Dores Perim Gomy. Acertei, Maria das Dores? 
Acertei aí? (Pausa) Do Grupo de Trabalho 
Paisagem Capixaba. 

Bom, agora vou convidar o Antônio de 
Pádua Gurgel, outro conhecido intelectual 
capixaba, que também é escritor e jornalista. 
Além deles, temos aqui a presença de várias 
outras pessoas.  

Antônio de Pádua Gurgel, e as 
dificuldades para se trabalhar um livro, na 
divulgação dele, aqui no estado do Espírito 
Santo? Pode ficar à vontade, falar o que V. Ex.ª 
quiser. 
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O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – 
Primeiro, quero gradecer o convite para estar 
presente aqui hoje nesta sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Obrigado! 
 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – 

Motivo de muita alegria para mim. 
Quero aproveitar também, tendo em 

vista que amanhã é o Dia do Professor, em 
nome de todos os professores, quero 
cumprimentar a professora Ester, grande 
presidente de honra da Academia Feminina 
Espírito-Santense de Letras. E aproveitar o 
gancho para cumprimentar também o 
presidente da Academia Espírito-Santense de 
Letras, Francisco Aurélio, também professor; e o 
Getúlio Neves, presidente do Instituto Histórico, 
que também vem se destacando muito no 
trabalho em prol da cultura no Espírito Santo. O 
João Gualberto também é professor. Adilson 
também, não é? 

Bom, então é isso. Entrei no mundo dos 
livros de uma maneira quase acidental. Eu 
trabalhava no Pasquim, na época, no Rio de 
Janeiro, e fui convidado para fazer um caderno 
especial a respeito de um fato importante que 
estava havendo lá no Rio. Depois de três meses 
recolhendo material, houve uma mudança de 
decisão na direção do Pasquim e o pessoal 
resolveu não publicar esse caderno especial. Eu 
falei: Pô, o que eu vou fazer com esse material 
agora? O superintendente do Pasquim na 
época, que era o José Maria Rabêlo, falou bem 
assim: Faz um livro. Pega isso e faz um livro. 
Falei: Pô, eu fazer um livro? Como assim? Nunca 
tinha passado pela minha cabeça, embora 
trabalhando em jornalismo há muito tempo, a 
ideia de fazer um livro. Achava que isso era 
coisa para medalhão, para jornalista´, para 
pessoas de mais experiência, de mais 
visibilidade, pessoas de mais renome e etc.  

Falei: Mas como é que eu vou fazer para 
fazer um livro? Ele falou: Não, com o material 
que você fez, isso é quase um livro. Você precisa 
fazer pequenas adaptações e, em seguida, você 
vai ter esse material pronto para ser publicado 
como um livro. Aí veio a pergunta seguinte: 
Como eu vou fazer para publicar? Quem vai 
editar esse livro? E ele falou assim: Não, uma 

agonia de cada vez. Primeiro você faz a 
formatação no modelo do livro e etc. Na época, 
eu acabei, eu mesmo encontrando um editor, 
que foi numa situação particular, eu estava... 
Enfim, falei sobre o assunto e a pessoa: Não, eu 
edito seu livro. Deixa-me ler. Aí o cara gostou e 
editou o livro.  

Então, de certa maneira, o trabalho para 
transformar o texto em uma publicação, editar e 
publicar, envolve muitas coisas. Eu acho que a 
primeira coisa vem antes do processo de 
elaboração do livro.  

Eu acho que a primeira coisa vem antes 
do processo de elaboração do livro. Eu acho que 
a pessoa, se ela pretende que um trabalho dela 
seja publicado como livro, ela deve, ao conceber 
o trabalho, já pensar nisso, porque muitas vezes 
a pessoa tem lá uma porção de textos que ela 
escreve periodicamente sem nenhuma 
pretensão e, depois, quer transformar aquilo 
num livro, quer achar um editor. Então, quer 
dizer, aquele material que ela produziu 
eventualmente talvez só seja de interesse dela, 
não seja do interesse... Então, eu acho que a 
pessoa, quando se propõe a fazer um trabalho 
para ser publicado, ela deve levar em 
consideração o interesse que isso pode 
despertar não apenas em eventuais editores, 
mas também no público ao qual ele é dirigido, 
porque, se não há público, certamente o editor 
não terá tanto interesse assim. Isso eu estou 
falando no modelo convencional, tradicional de 
edição de livro, mas existem outras formas 
também de se editar livro. Muitas pessoas têm 
conseguido viabilizar publicações inicialmente 
publicando blogs, publicam artigos da internet. 
Esses artigos eventualmente despertam a 
atenção das pessoas e, com passar do tempo, 
esse próprio público é que demanda que aquele 
trabalho seja transformado numa publicação 
mais consistente, com estrutura para alcançar o 
número maior de leitores.  

Além disso, existem as chamadas 
publicações independentes, em que a pessoa 
prepara o material e, de alguma maneira, tem 
que formatar o material. Nesse caso aí, o Caco 
também é um exemplo de pessoa que trabalha 
com isso. Então, pega o texto, tem que 
encontrar uma pessoa, o chamado diagramador 
ou designer, como mais modernamente se 
chama, e essa pessoa formata o texto e coloca 
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recursos gráficos para transformar aquele texto 
puro e simples em Word num material com uma 
identidade visual diferenciada e, a partir daí 
então, vem a parte de edição.  

Muitas pessoas que estão iniciando 
fazem cloud founding, quer dizer, vaquinha 
digital, angariando recurso, contribuições na 
internet com amigos, etc. É um caminho 
também. Agora, eu acho que, sobretudo, a 
pessoa deve ter o foco a quem interessa a 
publicação daquele trabalho. Se a pessoa a 
quem interessa ou as pessoas a quem interessa 
certamente hão de contribuir para a viabilização 
do trabalho. Se o material interessa só ela, se é 
uma coisa que não tem assim, digamos, maior... 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) – Por exemplo, você quer dizer: falar a 
respeito da própria pessoa, eu quero escrever 
um livro falando sobre minha vida. Não é isso? 
Seria uma coisa mais de interesse da própria 
pessoa que está escrevendo? É isso que você 
quer dizer? 

 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – A 

não ser que a história da pessoa tenha 
ingredientes que possam despertar o interesse 
ou atenção. Por exemplo, vamos supor, um 
grande desportista, ou então uma pessoa que se 
dedica ao trabalho social, ou então um 
parlamentar... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) – Ou um grande delegado.  
 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – 

Eventualmente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) – Um futuro grande prefeito. 
 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – 

Também, exatamente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) – Ou um pequeno jornalista. 
 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – 

Pessoas que realmente tenham uma história 
interessante para contar. É como eu disse, 
havendo interesse por parte do público, 

certamente não haverá tanta dificuldade para a 
publicação. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) – Entendo. Antônio de Pádua Gurgel, 
muito obrigado pelas palavras. 

Agora, eu queria fazer uma pergunta ao 
Caco Appel, que o Manuel também chamou o 
Caco, o Antônio também chamou o Caco. Caco 
Appel, a pessoa quando vai escrever um livro 
tem que se preocupar com o que além da 
divulgação? 

 
O SR. CACO APPEL - Eu acho que, 

quando a pessoa escreve um livro, ela tem uma 
coisa só na cabeça, que é: leiam o livro. Eu 
duvido de um escritor que diga que não se 
importa que leiam um livro. Pode até dizer, 
muitos dizem por modéstia, mas a preocupação 
máxima é essa: eu gostaria que lessem o livro. 
Eu digo por mim. Eu comecei muito cedo nessa 
área das Artes Gráficas, da publicação. Eu com 
vinte e um anos de idade, estava no Rio de 
Janeiro, fui chamado para ser um dos editores 
da revista do Centro do Comércio Café, no Rio 
de Janeiro, eu tinha vinte e um anos de idade, 
levei um susto na época. Em seguida eu fui 
parar junto com o trabalho na revista, eu fui 
parar no jornal O Globo, sendo um subeditor da 
área de histórias em quadrinhos. Então eu estou 
dentro desse ambiente há muito tempo.  

E começando alguma coisa pelo que 
Manoel terminou, o nosso grande problema no 
Brasil é a quantidade de leitores; nós não 
teremos escritores bem-sucedidos sem leitores, 
porque a ponte entre o escritor e o leitor 
depende muito de fazer dinheiro para 
sobreviver, que são as editoras, a indústria da 
produção de livros e de material para a leitura. 
Se você não tem leitor, essa indústria passa pelo 
que está passando hoje, quer dizer, livrarias 
fechando, editoras quebrando. Nós temos muito 
poucos leitores no Brasil, a verdade é essa.  

E, naquela ocasião, desde aquela 
ocasião, já faz mais de quarenta anos, eu 
percebi que a única coisa que movia e, que, 
move ainda as pessoas é a mesma coisa, que é o 
entusiasmo de quem escreve; é só isto que 
mantém no Brasil, em geral, a produção de 
livros: os escritores são entusiasmados pelo que 
fazem, os jornalistas são entusiasmados pelo 
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trabalho que fazem nos jornais, mesmo nos 
jornais com tiragem cada vez menores, inclusive 
fechando, deixando de existir.  

Eu trabalhava nesses lugares como 
Globo, Centro do Comércio de Café e, também, 
trabalhava para os jornais clandestinos na 
baixada, tinha uns dois ou três que eu 
participava lá, pouca gente sabe disso. Mas eu 
trabalhava não era por questão ideológica, 
achava até justo as colocações de todos eles, é 
por causa do entusiasmo. Naquela ocasião não 
havia gente mais entusiasmada do que aquelas 
pessoas que estavam envolvidas no movimento 
clandestino de publicação de coisas para as 
pessoas lerem, saberem o que estava 
acontecendo no Brasil. Aquilo me contagiava 
como até hoje. Hoje o que me mantém 
trabalhando nesse ramo é o entusiasmo de 
quem escreve e o meu entusiasmo de conviver 
com eles.  

Mas a grande questão ainda permanece 
esta: nós não temos muitos leitores, as nossas 
escolas não estão tendo sucesso nessa 
empreitada. As nossas famílias, também, não 
estão formando leitores. Eu fui formado leitor 
dentro de casa, mas a maior parte das famílias 
não tem... 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – Foi a educação dada ao senhor em casa. 
 
O SR. CACO APPEL - O exemplo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – O exemplo.  
 
O SR. CACO APPEL - O exemplo. Meu pai, 

minha mãe, meu avô e minha avó estavam 
sempre lendo, meus tios estavam sempre lendo, 
então, o que eu tinha que fazer? Pegar um livro 
e ler.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) – Quem educa é a casa.  

 
O SR. CACO APPEL - É a casa... 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – Quem ensina é a escola. 
 
O SR. CACO APPEL - E a escola também 

ajuda muito no sentido de conduzir.  

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) – Já aconteceu do senhor, Caco, ter lido 
um livro muito bom, mas que ele não se tornou 
um campeão de vendas? 

 

O SR. CACO APPEL - O tempo todo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

- PSL) – O tempo todo. Acho que todos aqui até 
a dona Ester, também, já deve ter passado por 
isso. 

 O que faz um livro se tornar um 
campeão de vendas? O que falta? Por que 
alguns estouram e outros que são tão bons não 
estouram? É o mesmo que acontece na música 
também, porque na música é desse jeito, tem 
boas músicas que você ouve, mas ela não vai 
para frente. O que falta para essa divulgação do 
livro? 

 
O SR. CACO APPEL - É, a gente volta 

àquilo que eu falei anteriormente, quer dizer, a 
escassez de leitores, assim como a escassez de 
bons ouvintes de música, como nós gostaríamos 
de ouvir faz com que essas músicas fracassem e 
àquelas outras músicas, talvez, mais populares 
onde a pessoa não tem aquela formação de 
ouvir música clássica, etc, procuram e sentem 
mais facilidade de gostar daquilo. E com livro é a 
mesma coisa. 

Aqui no Espírito Santo tem um 
fenômeno, que eu não vi em outro lugar do 
Brasil - já morei em muitos lugares - há um 
incentivo à produção literária, nós temos que 
reconhecer isso. O Governo do Estado sempre, 
não é neste, nem no interior e nem o outro; em 
todos os que eu estive aqui, sempre 
incentivavam a produção literária, por meio das 
leis de incentivo, dos editais de Cultura, 
entendeu? Esse trabalho é uma coisa que eu 
sou obrigado a reconhecer que é muito bom 
aqui. Mas eu acho que está insuficiente. Eu acho 
que ainda é insuficiente, porque um livro não 
vai ser um sucesso de venda se ele ficar restrito 
ao Espírito Santo.  

Nós temos aqui no Espírito Santo 
escritores que não devem em nada em termos 
de qualidade literária a nenhum escritor do 
Brasil. Eu acho que nós temos aqui, no Brasil 
hoje, um dos escritores, vivos, mais importante 
do Brasil que é o Reinaldo Santos Neves. Eu 
acho que o Reinaldo é um escritor que poderia 
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fazer sucesso em qualquer lugar do planeta. Se 
ele morasse em Nova Iorque, ele seria um dos 
escritores mais lidos do mundo, ou se ele 
morasse em São Paulo, mas ele está aqui em 
Vitória, no Espírito Santo; não sai daqui.  

Tentou, teve dois livros maravilhosos 
publicados por uma editora de âmbito até 
internacional, Bertrand, mas eu acho que faltou 
alguma coisa ali comercial, divulgação; não sei.  

Eu acho que esses editais, esse 
movimento, digamos, do Estado em incentivar a 
produção literária, eu acho que de alguma 
forma tínhamos de bolar uma maneira de fazer 
com que isso trouxesse lá de fora para cá - por 
meio, talvez, de algum tipo de concurso, ou 
premiação, ou verba, ou o que seja - grandes 
editoras para pegar, selecionar aqui boas obras 
literárias e levá-las para fora com verba 
suficiente para fazer promoção, etc. Talvez 
alternasse: um ano premiasse os escritores, no 
ano seguinte fizesse um edital de chamada de 
editoras de fora para vir aqui selecionar obras 
daqui e levar para fora; não sei.  

Mas alguma coisa tem que ser feita para 
que o livro saia do Espírito Santo porque aqui 
tem muito livro bom que pode ser publicado e 
vendido fora das nossas fronteiras. E isso não 
acontece, e é muito difícil de acontecer.  

O escritor, como o Gurgel estava falando, 
como fazer para o seu livro ser um sucesso? Não 
há uma fórmula, não tem uma fórmula que se 
você fizer isso, vai chegar lá. Mas começa a 
grande dificuldade pela escassez de leitores. Os 
leitores são poucos. Muita gente quer comprar 
livro, mas o livro é caro também - tem esse 
detalhe -, caro para nós. 

A culpa não é da editora nem do preço 
do livro. O problema é a falta de dinheiro no 
bolso do cidadão. Os nossos salários no Brasil, 
comparados com o mundo todo, são baixos. O 
sujeito que ganha novecentos e poucos reais 
não vai comprar livro; mesmo que ele ganhasse 
o dobro disso ou o triplo não vai comprar livro. 
O dinheiro dele não vai dar para o básico dele, 
ele não vai comprar livro. Aí o livro é caro. Não é 
caro, nós que ganhamos pouco.  

Então, eu acho que o caminho de um 
escritor, quando ele termina a obra aqui no 
Espírito Santo, faço a pergunta: você tem 
dinheiro no bolso para pagar o seu livro? Tem. 
Então ele vai achar uma pessoa como eu, como 

outros, o Saulo, da Cousa, que também é um 
guerreiro da publicação de livros, para pagar 
essas pessoas para que o livro possa ser 
produzido. Se ele não tem dinheiro para fazer 
isso, o livro dele vai ficar na gaveta lá dormindo 
até que um dia num lance de sorte ele seja 
publicado; muito difícil.  

Então o caminho seria eles pegarem 
esses livros, os escritores, e começar a submeter 
aos agentes literários, às editoras fora daqui 
isso. Isso é como comprar um bilhete na loteria, 
pode acontecer, mas é muito difícil acontecer; é 
como ganhar na loteria mesmo. Eu digo que é 
um forte componente, é um fator lotérico 
grande, quando você sai mandando seus 
originais para agente literário sem nenhum tipo 
de relacionamento. 

 Eu acho que um bom caminho seria uma 
forma de incentivar essas editoras, esses  
agentes literários virem buscar boas obras aqui 
no Espírito Santo. Se houvesse uma maneira de 
os senhores deputados, o pessoal da cultura, 
pensar, formular algo nesse sentido, acho que 
isso poderia ajudar um pouco.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Essas reuniões acontecem justamente 
para a gente tirar algumas ideias e fazermos 
alguns projetos de lei ou então mesmo 
indicações.  

Caco Appel, o senhor como editor de 
livros, por exemplo, este livro que eu ganhei 
aqui agora há pouco, do Manoel Góes, meu 
grande amigo, do José Vitorino de Lima, este 
aqui: Poetas Capixabas - o senhor deve ter ele, 
está aí do lado - quanto é que ficaria para eu 
produzir um livro deste?  

 
  O SR. CACO APPEL – Olha, depende 
muito da quantidade que você... 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Pelo que o senhor está vendo ali.  

 
O SR. CACO APPEL – Geralmente, esses 

livros estão sendo publicados aqui hoje entre 
trezentos e quinhentos exemplares. Com 
diagramação gráfica, talvez, ele gaste para fazer 
isso em torno de três e cinco mil reais; vai 
depender do material que ele queira.  
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O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Quanto?  

 
O SR. CACO APPEL – Entre três e cinco 

mil reais.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO 

MARQUES – PSL) – Para quinhentos 
exemplares?  

 
O SR. CACO APPEL – Entre três mil e 

quinhentos. Vai depender muito do 
acabamento, do tipo de papel; isso varia um 
pouco. Por isso que parece tão larga essa 
margem de diferença. Mas varia muito em 
função do tipo de papel, encapamento e, etc.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO 

MARQUES – PSL) – Entendi.  
Ester, queria falar com a senhora agora. 

Pode? A senhora pode puxar o microfone para a 
senhora. Liga para ela, Caco.  

A Ester Abreu Vieira de Oliveira, que 
vocês veem aí na tela, é representante da 
Academia Feminina Letras. Ester, já enfrentou 
muitas dificuldades ou continua enfrentando 
dificuldades ainda?  

 
A SR.ª ESTER ABREU VIEIRA DE 

OLIVEIRA - Todas as dificuldades que foram 
mencionadas aqui, todos nós tivemos. A gente 
pode falar de dois tipos. Em uma das academias 
como enfrentam e outro pessoalmente...  
 Então, é o que ponderou o Antônio 
Gurgel. É importantíssimo porque também tem 
a ver com o Caco a distribuição. Essa 
distribuição de que depende? Como ele falou, o 
Caco, de leitores, mas de que tipo de leitores? 
São os críticos literários que estimulam a ler, os 
professores que estimulam os alunos a ler. 
Então, sem esse estímulo não haverá 
distribuição do livro. 
  

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) - Como o Caco falou aquele exemplo em 
casa também é muito importante. Os pais, né? 
  

A SR.ª ESTER ABREU VIEIRA DE 
OLIVEIRA - É, mas às vezes tem pais analfabetos 
e os filhos são excelentes leitores. E isso não 
quer dizer que é o ponto certo. 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) - Entendo. 

 
A SR.ª ESTER ABREU VIEIRA DE 

OLIVEIRA - Depende às vezes de um estímulo de 
um leitor ou de uma obra que a pessoa leu que 
vai levá-la a ler. Então, isso não é só não, mas é 
importantíssima a distribuição. Escrever, 
escreve-se e leva-se três, quatro anos, meses, 
escrevendo um livro. 

Agora, o objetivo: então, por exemplo, 
eu tenho livros, muitos livros didáticos e 
também o objetivo é ensinar. Tenho o livro que 
está até on line. Português para Estrangeiros, 
por exemplo, livros didáticos de espanhol para 
português. Então, esses têm objetivos didáticos. 
Tenho livros de poesias. Então, esses livros de 
poesias, como disse o Antônio Gurgel, para 
quem vai interessar? Então, sempre interessa a 
um amigo, um colega que lê um determinado, 
um aluno, e vai estimular o professor que leva 
para a sala de aula. 

Então, precisamos de quê? De leitores! 
Que tipo de leitores? Críticos literários! Então, 
são esses críticos literários professores que 
levam, por exemplo, a obra do nosso escritor 
aqui muito lido aqui no Espírito Santo como foi a 
nossa colega aqui. Como que a gente leu os 
livros dele? Levei para a sala de aula. Eu levo e 
os alunos vão ler.  

Agora, é caro o livro? Sim! O livro é caro! 
É caro para comprar porque se trezentos... 
Como é três mil, cinco mil fica mais ou menos 
para o escritor uma base de quase vinte, dezoito 
reais... 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) - Para venda, né? 

 
A SR.ª ESTER ABREU VIEIRA DE 

OLIVEIRA - Para venda. Então, se ele cobrar 
vinte, ele não ganha nada, ele só está 
estimulando a leitura do que ele produziu. Ele 
não está ganhando nada. Então, um livro maior, 
a oitenta, cem reais, mas ele fica para o escritor 
por setenta e nove ou então... 

O escritor pode fazer, como disse o Caco, 
a prestação que as editoras fazem e ele paga, 
mas depois o problema é a distribuição. Então, 
necessita sim de uma editora importante de 
fora porque ela tem uma divulgação maior. As 

Identificador: 340032003700360039003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



24 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 16 de outubro de 2019 

nossas editoras aqui são pobres! Elas não têm 
uma divulgação forte. Elas fazem uma 
divulgação só interior, então, para ter uma 
divulgação maior precisa de ser uma editora 
mais forte. 

Então, tudo o que foi manifestado aqui 
por todos os três que se manifestaram está 
correto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) - Ok. Muito obrigado pela participação, 
dona Ester. 

João Gualberto Vasconcellos, bom dia 
para o senhor, escritor também. Como foi na 
época que o senhor estava secretário de Cultura 
do estado do Espírito Santo? Foi no Governo 
Paulo Hartung, não é? Foi no Governo... Está 
aberto o microfone? Agora sim. 

 
O SR. JOÃO GUALBERTO VASCONCELLOS 

- Até 31 de dezembro de 2018. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) - Ok. Existiu muitos problemas? O senhor 
enfrentou muitos problemas no que tange... 

 
 O SR. JOÃO GUALBERTO 

VASCONCELLOS – Acho que o Espírito Santo 
tem uma política de editais na cultura que 
englobam a Literatura e é uma política muito 
interessante, mas uma política mais voltada, 
digamos assim, para os novos entrantes. Os 
editais não são destinados a autores que já 
tenham mercado. Então, a política de editais é 
eficiente, ela produz resultados. Os editais deste 
ano deste Governo já estão sendo lançados, 
então, isso tem uma coisa interessante, mas isso 
não resolve os problemas de mercado. Essa 
política tem que continuar. 

Eu queria fazer um elogio ao que está se 
passando aqui hoje. Eu acho que, na gestão 
anterior, nós não fizemos nenhuma reunião 
como essa. Eu nunca participei de reunião. 
Como secretário, nunca fui convocado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Nunca? 

 
O SR. JOÃO GUALBERTO VASCONCELLOS 

– Nunca vim à Assembleia. (Pausa)  

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Depois, o Matusalém vai falar a respeito 
disso aí. 
 

O SR. JOÃO GUALBERTO VASCONCELLOS 
– Então, na verdade, você não constrói uma 
política pública estadual sem a participação do 
Poder Legislativo. O Parlamento existe para isso, 
para as ideias serem discutidas. Então, eu acho 
muito importante o que a Comissão de Cultura 
está realizando. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Muito obrigado. 
 

O SR. JOÃO GUALBERTO VASCONCELLOS 
– Abrindo o espaço e conversando e articulando 
as pessoas. É um bom momento para discutir 
esses elementos todos mesmo.  

Agora, com relação ao Governo do 
Estado, existem políticas públicas, sim, a Lei 
Rubem Braga daqui de Cachoeiro, as leis de 
incentivo à cultura dos municípios da Região 
Metropolitana e algumas do interior. Isso 
resolve uma parte do problema, mas eu acho 
que essas discussões levam a resolver o outro 
pedaço do problema. 

Agora, nós temos uma editora da 
universidade também. Eu relancei agora A 
Invenção do Coronel, há menos de um mês, 
agora, em setembro, pela Edufes, que é um 
lugar onde você não precisa pagar para ser 
editado, mas nós também temos problemas de 
distribuição naquela editora.  

Essa coisa de ser autor também tem um 
ponto de abnegação, porque eu estou fazendo 
os lançamentos no interior e a gente não ganha 
quase nada quando faz essas coisas, a gente 
ganha uma parte dos livros que a gente 
normalmente distribui para socializar no estado 
os nossos trabalhos, e eu estou fazendo esses 
lançamentos no interior e vou por minha conta, 
volto, enfim. Então, tem essa questão da 
abnegação, que eu acho que é um elemento 
importante. Nós estamos lidando com um 
território de voluntários, de abnegados, de 
pessoas dedicadas a isso. 

Há uma dimensão de mercado que é 
difícil resolver. Nós somos um mercado 
pequeno. O estado não tem escala para grandes 
publicações e as grandes livrarias da cidade não 
têm articulação com a produção local.  
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Então, onde é que a gente pode ajudar, 
deputado? Talvez, seja nisso. Talvez, seja nessa 
articulação entre o mercado e a produção, 
porque nós estamos aqui olhando muito a 
dimensão da produção de livros, mas tem a 
dimensão do consumo de livros. Como é que a 
gente resolve esse problema da distribuição que 
todos que me antecederam falaram? 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Então, secretário, uma lei de incentivo, 
nesse caso aí, acho que ajudaria muito nesse 
sentido. 

 
O SR. JOÃO GUALBERTO VASCONCELLOS 

– Não sei. Não tenho uma ideia clara de 
soluções que outros lugares obtiveram, mas 
acho que podia pensar em uma política do livro, 
sim. O Ministério da Cultura tem uma política de 
livros, não sei agora, porque estou afastado, 
mas é natural que exista. E essa conversa que 
está sendo puxada aqui hoje, essa discussão, ela 
faz todo sentido. Ela, certamente, não se 
esgotará nesta audiência. Ela terá um 
desdobramento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Com certeza. 

 
O SR. JOÃO GUALBERTO VASCONCELLOS 

– Mas ela faz muito sentido, até para serem 
pensadas coletivamente essas soluções.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Obrigado pela presença. 
Agora, eu queria também agradecer a 

presença de uma pessoa por quem eu tenho 
uma estima muito grande aqui na Assembleia 
Legislativa, o meu grande amigo e amigo de 
todos os funcionários desta Casa, Joel Rangel.  

Joel Rangel, uma satisfação muito 
grande. Diretor da Assembleia Legislativa. 
Prazer imenso em trabalhar com você aqui na 
Assembleia Legislativa. 

Regina Menezes Loureiro, projeto Livro 
Voa, da Academia Feminina de Letras e Instituto 
Histórico e Geográfico do Estado do Espírito 
Santo. 

Matusalém, eu vi você aí. Eu queria 
somente ouvir a palavra do Matusalém ali, 
rapidamente.  

Gurgel, você queria falar aqui?  
 

O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – 
Quero, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Só um minutinho, Matusalém. 
Enquanto isso, pega o microfone.  

Antônio de Pádua, pode falar. 
 

O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – É 
sobre um assunto que o senhor levantou, que é 
a questão da lei de incentivo. Isso eu acho da 
mais alta importância porque, como foi 
mencionado aqui, existem algumas leis de 
incentivo municipais, de Vitória, de Cachoeiro, 
Serra, Cariacica. Vila Velha já teve e está para 
voltar. Agora, não tem uma lei estadual de 
incentivo à cultura que permita que os 
realizadores, os empreendedores culturais 
possam contar com uma dotação orçamentária 
mais significativa, porque essas leis municipais 
são muito restritas devido à própria dimensão 
do orçamento do município. Então, são coisas, 
não vou dizer insignificantes, mas são coisas que 
não têm uma dimensão maior. E uma lei 
estadual de incentivo à cultura certamente virá 
estimular muito mais a produção e, inclusive, 
pode ter, dentro dessa lei, a possibilidade de se 
incluírem, também, ações voltadas à divulgação 
e ao contato com o mercado, com o consumo. 
Então, quer dizer, é uma lei em que já está se 
falando há muito tempo. Pelo menos há uns dez 
anos que ouço falar na possibilidade de criação 
de uma lei estadual de incentivo à cultura e isso 
não tem sido feito.  

Outros estados têm. Muitos outros 
estados têm: Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Bahia, alguns estados do Nordeste. Enfim, 
muitos estados têm essa política que é uma 
política necessária para o desenvolvimento da 
nossa cultura, para os empreendedores terem 
mais uma ferramenta de promover a cultura no 
nosso estado. 

Lembrando, como o Manoel falou logo 
no início, que a cultura não é só diletantismo. A 
cultura estimula a economia, ela faz girar 
negócios e isso resulta em impostos para o 
Governo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Perfeito! E pode contar que nesta 
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comissão aqui de Comunicação Social e Cultura 
nós vamos fazer um projeto de lei, com certeza, 
nesse âmbito aí, Antônio de Pádua. 

 

O SR. JOÃO GUALBERTO VASCONCELLOS 
– Deputado, eu poderia fazer uma observação 
quanto à fala dele?  

 

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

 
O SR. JOÃO GUALBERTO VASCONCELLOS 

– Eu acho que o que o Gurgel levantou aqui é 
um ponto muito importante. São poucos os 
estados da Federação brasileira que não têm 
uma lei de incentivo. O nosso é um deles. Uma 
parte bem reduzida, acho que Rondônia, 
Roraima, mais por lá.  

Normalmente você tem uma fração do 
ICMS, que na maioria dos estados que eu vejo aí 
representa quarenta, cinquenta milhões ao ano, 
afora o dinheiro dos editais. Normalmente os 
estados fazem plataformas parecidas com a lei 
de incentivo nacional, que as pessoas chamam 
de Lei Rouanet. Então, você tem uma 
plataforma de projetos que você submete a um 
conselho e distribui. Então, na verdade, se você 
pegar o cinema em Pernambuco, o cinema no 
Ceará, o que houve, recente, de crescimento 
dessa atividade! E cinema é mercado, cinema 
gera muita renda. Cinema é uma das maiores 
indústrias nacionais. Ela é do tamanho da 
indústria farmacêutica.  

Então, na verdade, eu não sei se o 
momento é bom ou ruim, quando você fala 
numa reforma tributária, de você falar nesses 
incentivos, porque eu acho que há um 
movimento nacional meio para o fim desse 
incentivo. Eu não sei como está, mas vale a pena 
pensar nisso. Porque você não faz cultura sem 
dinheiro. Não tem jeito. Tem que ter uma 
quantidade.  

O Instituto Sincades, num certo sentido, 
lá atrás, resolveu uma parte disso. Mas, a 
renúncia fiscal do Instituto Sincades também 
acabou. Então, hoje, vive-se só dos editais. É 
pouco dinheiro para cultura. Isso é uma coisa 
importante de ser uma pauta sua. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ok, João Gualberto, obrigado pela sua 
participação! 

Eu queria dizer que no mandato passado 
– o mandato dura quatro anos – nós tivemos 
aqui... Não temos nada a ver com a história. 
Nosso mandato começou em 2019, dia 2 de 
fevereiro. No mandato inteiro foram feitas oito 
reuniões da Comissão de Comunicação Social e 
Cultura e uma audiência pública. O deputado 
era o deputado Marcos Bruno. Eu não sei qual 
foi o motivo que o fez não fazer, mas eu acho 
que a cultura é uma coisa muito importante 
para o desenvolvimento do ser humano. 
Desenvolvimento, principalmente, de uma 
região, de um estado. 

Matusalém, você gostaria de falar 
também? 

Bom dia! 
 
O SR. MATUSALÉM DIAS DE MOURA – 

Gostaria, e não falo como procurador. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – O senhor gostaria, então o senhor não 
quer falar? (Pausa) 

Ah, então, o senhor gosta. O senhor 
gostaria, não. O senhor vai falar.  

 
 O SR. MATUSALÉM DIAS DE MOURA – 

Primeiro, esta reunião é histórica.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Obrigado.  
 
O SR. MATUSALÉM DIAS DE MOURA – 

Eu tenho mais de trinta anos de Assembleia. De 
procurador mais de vinte e cinco. Acompanho a 
Comissão de Cultura desde que ela foi fundada 
e é a primeira vez que se fala aqui em Literatura. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Que lindo! 
 

 O SR. MATUSALÉM DIAS DE MOURA - 
Nunca se falou. Aqui se discutiu circo, se 
discutiu Música, mas Literatura é a primeira vez. 
E o Gualberto foi secretário de Cultura. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - E não vamos parar por aí, não, viu? 
 
 O SR. MATUSALÉM DIAS DE MOURA - O 
Gualberto foi secretário de Cultura. Aqui precisa 
de um link, de uma conexão com a Secretaria de 
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Cultura sempre com o Conselho Estadual de 
Cultura. 
 Mas quero discordar de alguma coisa aí, 
porque Mallarmé disse que tudo é feito para 
acabar em livro. Tudo é feito para acabar em 
livro! 
 Há outro francês que disse que não tem 
classe mais vaidosa também do que a classe dos 
escritores. Disse que depois que o escritor 
morre, a vaidade dele ainda  demora quinze 
minutos para morrer. (Risos) É isso aí. 
 Fazer livro é muito difícil. Pode me 
corrigir aí no Eclesiastes 12:12. Fazer livro não 
tem limite. Não tem limite! Saber se o escritor é 
bom, se a obra dele é boa, só com o tempo. Não 
adianta empacotar agora, rodar e falar que o 
sujeito é bom, que tem mercado ou que não 
tem. 
  E o caso da Internet hoje também é 
outra história. Essa distribuição, quem é bom vai 
ficar. Distribuição pela Internet hoje, se vende e 
se compra livro é pela Internet. Eu só marcava 
encontro nas livrarias. Até as livrarias acabaram. 
A gente conversa hoje é na Internet.  
 Mas tenho uma ideia para dar. O Manoel 
falou que fica cinco mil reais - vamos arredondar 
para cinco mil reais - a edição de um livro 
desses. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Este aqui, olha! 

 
 O SR. MATUSALÉM DIAS DE MOURA - 
Faço parte do Conselho Estadual de Cultura, que 
foi presidido, até o dia 31 de dezembro, pelo 
João Gualberto. O João Gualberto está aqui e 
pode me desmentir se eu estiver dizendo... Lá se 
destina vinte mil reais para a edição de um livro. 
 Agora, deputado Danilo, a sugestão que 
gostaria de dar, já que é para dar sugestão e 
responder as suas cartas, que o senhor recebeu, 
presidente. A sugestão que queria dar é a 
seguinte: por exemplo, a Imprensa Oficial de 
São Paulo é uma grande editora. Por que a 
nossa Imprensa Oficial, que tem um excelente 
parque gráfico, não pode resolver esses 
problemas de editar, bem mais barato, os 
nossos escritores? Faria lá tipo um concurso. Os 
escritores do estado inteiro mandariam as obras 
para lá, seriam selecionadas as melhores. 
Faziam edições...  

 O SR. JOÃO GUALBERTO VASCONCELLOS 
- Eles têm uma linha de história regional que é 
muito boa. 

 
 O SR. MATUSALÉM DIAS DE MOURA - 
Exato. Então, vamos levar para a Literatura 
também. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Bom. 
 
 O SR. MATUSALÉM DIAS DE MOURA - 
Não há essa história de que o livro só interessa a 
quem escreve, não. É óbvio que ele interessa a 
quem escreve. O livro é eterno, o livro tem asas, 
o livro voa. Ou seja, abre a estante de Vitória, 
você vai achar um livro do Matusalém no Rio 
Grande do Sul. Ele andou. Você vai achar um lá 
no Maranhão. Ele andou. Vai achar do Caco, vai 
achar do João Gualberto, porque o livro anda 
sem ter distribuição, ele andou. Ele voa. 
 Então, a sugestão que gostaria de dar, 
além da lei de incentivo de que o Gualberto 
falou muito bem aqui, e o Governo do Paulo 
Hartung, esses editais já foram cridos lá atrás, 
no outro Governo. Não foi, João Gualberto? 
Teve o Instituto Sincades, que também foi na 
época do Paulo. E temos tido muitas e boas 
edições. E o Espírito Santo tem excelentes, sim, 
escritores. Tem excelentes poetas e que 
merecem ser publicados. Agora, se ele vai ser 
vendido e ganhar mercado, Carlos Von, aí não é 
para nós. Isso aí é para o futuro. É o futuro que 
vai dizer isso. 
 Gostaria de deixar essa sugestão com 
relação à Imprensa Oficial. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Já está anotado. 
  

 O SR. MATUSALÉM DIAS DE MOURA - 
Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Essa indicação da Imprensa Oficial já está 
anotado aqui. 
  Matusalém, quero pedir desculpas aí 
por ter dito que você gostaria e vai falar. É um 
trocadilho. 
 
 O SR. MATUSALÉM DIAS DE MOURA - 
Não, não. Obrigado. Você é meu amigo. 
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 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Amém. 
 Queria falar uma coisa também. A Lei de 
Incentivo de ICMS mexe nos cofres do Governo. 
Não posso fazer isso, acredito eu, por PL, por 
projeto de lei, mas devo fazer por indicação. E 
tenho certeza de que o governador Renato 
Casagrande, na sua sensibilidade, como ser 
humano que ele é, todos conhecem, vai, com 
certeza.  

Quero convidar também o Fabrício 
Noronha para a próxima reunião, que é o 
secretário de Cultura do Espírito Santo, do atual 
Governo. 
 Fabrício Noronha foi convidado desta 
vez? (Pausa)  

Não, né? Então está legal. Ele não foi. 
Não levamos o convite até ele porque a gente 
queria começar para falar sobre Literatura, 
sobre os escritores do estado do Espírito Santo. 
Mas, com certeza, na próxima reunião, Fabrício 
Noronha é um grande amigo e ele vai vir até 
aqui, sim. 
 Antes do Antônio de Pádua falar, queria 
agradecer a presença, também, ele que 
escreveu um livro, é o Maxwell dos Santos. 
 Tudo bem, Maxwell? Abra o seu 
microfone.  
 Maxwell escreveu um livro. Ele é uma 
pessoa especial, mais do que especial para mim 
também. Escritor e portador do transtorno de 
espectro autista. 
 Pode falar aí. Pode falar no microfone, 
Maxwell. 
 Acaba de lançar mais um livro, que é 
Melanie. Não é isso, Maxwell? 
 
 O SR. MAXWELL DOS SANTOS - Sim. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Tudo bem? Você estava dizendo que 
existem algumas dificuldades para o seu livro. O 
seu livro foi lançado quando? Você já tem 
quantos livros lançados? Desculpa.  

 
O SR. MAXWELL DOS SANTOS – Bom, eu 

tenho oito livros lançados.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Oito livros lançados. Lembra o nome de 
todos eles? 

O SR. MAXWELL DOS SANTOS – As 24 
horas de Anna Beatriz, Ilha Noiada, Melanie, 
Amyltão Escancarado, Comensais do Caos, 
#cybervendetta, Empoderando-se e Ao me ver 
no espelho. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Alguém já leu algum livro do Maxwell? 
(Pausa)  
Então, convido vocês a lerem, porque é uma 
pessoa que tem uma escrita muito interessante.  
O Melanie, ele retrata o quê? É a vida de uma 
menina? Como é que é o negócio? 
 

O SR. MAXWELL DOS SANTOS – Bem, 
Melanie retrata a vida de uma jovem pobre do 
subúrbio de Vitória, que tem o sonho de ser 
médica. E, nesse livro, a gente aborda os 
impactos da implantação das ações afirmativas 
para alunos de escola pública na Ufes em 2007. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Hum, hum.  
E você vê muitas dificuldades para você divulgar 
o seu livro? 
 

O SR. MAXWELL DOS SANTOS – De 
alguns setores da imprensa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Puxa o microfone mais  para você.  

 
O SR. MAXWELL DOS SANTOS – Se você 

me permite, Torino, eu tenho algumas 
pontuações para fazer agora. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Pode fazer.  

 
O SR. MAXWELL DOS SANTOS – 

Excelentíssimo senhor presidente da Comissão 
de Cultura e Comunicação Social, deputado 
Torino Marques; excelentíssimos senhores 
deputados membros, Danilo Bahiense e Carlos 
Von; caríssimos escritores e escritoras, 
representantes de Academias de Letras aqui 
presentes; senhoras e senhores que nos 
assistem pela TV Assembleia; o meu nome é 
Maxwell dos Santos, sou jornalista, designer 
gráfico e servidor público da Prefeitura de 
Cariacica desde 2017, lotado na Secretaria de 
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Educação, no cargo de auxiliar administrativo. 
Sou técnico de Multimídia pelo Ceet Vasco 
Coutinho, licenciando em Letras pelo Instituto 
Federal do Espírito Santo e em História pelo 
Centro Universitário Uninter. Sou autor dos 
livros: As 24 horas de Anna Beatriz, Ilha Noiada, 
Melanie, Amyltão Escancarado, Comensais do 
Caos, #cybervendetta, Empoderando-se e Ao me 
ver no espelho. 
Desde 2012 estou inserido no circuito literário, 
quando publiquei, em meio digital e depois 
físico, As 24 horas de Anna Beatriz. E sei o que 
os escritores passam para divulgar e distribuir as 
suas obras.  
Sempre publiquei meus livros por plataformas 
de autopublicação independente e meio digital 
e gratuito. 
 No tocante à divulgação na imprensa, tenho 
tido boa recepção dos jornais, alguns colunistas 
sociais, sites de notícias regionais, rádios AM, 
web rádios, TVs pagas e educativas.  
No tocante à divulgação nos principais, dos dois 
principais portais do estado, os dois maiores 
portais do estado, em programas de maior 
audiência, sejam jornalísticos ou em variedades, 
eu tenho ouvido um bocado de evasivas, como: 
qualquer coisa entramos em contato; vamos 
avaliar. E nunca entram em contato. Por quê? 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – E nunca avaliam.  

 
O SR. MAXWELL DOS SANTOS – É.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – E nunca avaliam.  

 
O SR. MAXWELL DOS SANTOS – E nunca 

avaliam.  
Não faz muito tempo, o deputado, numa 
conversa que nós tivemos pessoalmente, numa 
conversa íntima, num evento qualquer, me 
explicou como funciona a TV, que muita das 
vezes o que predomina, às vezes, é o quem é e 
se você é filho de quem é para conseguir 
divulgar na televisão. Não é nem pelo mérito 
artístico, é mais assim: É filho de quem? 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) –  É aquilo que a gente falou um pouco 
antes de você chegar, que às vezes tem livros 

que você considera um baita de uma escrita, 
mas, na verdade, ele não vira um best-seller. 
Não é? E outros, aí, que não são tão bons assim. 
Não é? É isso que você quis dizer.  
 

O SR. MAXWELL DOS SANTOS – É.  
Nós dois estivemos, mais precisamente, lá no 
Viradão, de algum tempo atrás.  
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) –  Hum, hum.  
 

O SR. MAXWELL DOS SANTOS – Estava 
eu e sua esposa - quando a sua esposa fez uma 
apresentação lá no Viradão Vitória, participando 
de uma apresentação do Edu Rosa, do flautista 
Edu Rosa.   
 

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

 
O SR. MAXWELL DOS SANTOS – É difícil 

ser sincero? Por que dizem que a pauta não 
interessa ao veículo? É uma forma educada de 
dizer que não tem interesse, não. Mas muitos 
me falam: Maxwell, você pode usar as redes 
sociais. Tá. Mas eu não consigo ter o alcance 
que eu gostaria, porque meu alcance orgânico é 
baixo. Para poder alcançar um maior número de 
pessoas, precisa pagar, precisa investir no tal do 
Instagram Ads, do Facebook Ads. Pagar para 
poder ter maior alcance. Porque o meu alcance 
orgânico, como disse, é baixo.  

Hoje em dia você tem os influenciadores 
literários. Poucos. Eu digo, com o devido 
respeito, que poucos têm compromisso com a 
literatura porque a maioria deles, hoje em dia, 
quando a gente pede uma oportunidade para 
divulgar um livro, já quer enfiar o mídia kit. Não 
se atém nem ao mérito do livro. 

Procurei certa blogueira aqui do estado e 
ela disse, claramente, que só divulga mediante 
pagamento. Não estou aqui julgando o mérito 
de ela cobrar ou não. A questão toda é: qual 
credibilidade vai ter um blogueiro que cobra 
para poder divulgar livro? Será que esse livro 
mesmo é de qualidade? Como é que fica a 
pessoa que faz isso, que cobra para poder 
divulgar um livro? Como é que ela vai fazer uma 
crítica negativa? 

Conversando com vários blogueiros que 
dizem que fazem publieditorial, alguns deles 
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dizem, no próprio mídia kit, que não dão 
garantia de crítica positiva. 

Tá, o blogueiro precisa pagar as contas. 
Eu também tenho boletos. Só que tem uma 
coisa, existem outros meios para poder viver. 
Tem Patron, Apoia.se, outros meios para poder 
capitalizar, porque a partir do momento que 
você cobra para divulgar, já deixou de ser arte. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Virou comércio, virou negócio. 
 
O SR. MAXWELL DOS SANTOS – Vira 

comércio, vira negócio. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Agora, o que você tá falando - e aqui 
nós temos editores e escritores também -, ele 
vivencia na carne, porque para ele é muito 
difícil. Ele tem uma representatividade com o 
Parlamento, pelo menos nesse mandato, muito 
grande porque respeitamos muito a pessoa do 
Maxwell. Ele tem um QI exacerbado, uma 
inteligência sobre-humana às vezes, mas 
enfrenta muitas dificuldades. 

Manoel, você gostaria de falar? 

 
O SR. MANOEL GÓES NETO – Só 

confirma e ratifica toda nossa avaliação de 
mercado. O problema é divulgação, formação 
de leitores, e tem que começar pela escola. 
Então sugerimos também aos eminentes e 
nobres deputados pensarmos em leis de 
incentivo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Com certeza. 

 
O SR. MANOEL GÓES NETO – Pensarmos 

em lei de obrigatoriedade das escolas estaduais 
e municipais a beneficiarem a literatura 
capixaba, produzida aqui; leis para levar os 
livros para as escolas. Fundamental. Se não 
tivermos os livros nas escolas a gente não vai 
formar novos leitores. Então é importante 
termos esse caminho. 

E o que o colega está falando ali é a pura 
realidade de mercado: você tem a obra de 
altíssima qualidade, mas não tem como 
distribuir. E se você tiver o mercado garantido 
das escolas, faculdades e universidades, já 

adianta e muito o processo de distribuição. E, 
depois, faz-se um efeito manada. 

Então temos que pensar realmente na 
distribuição, temos que pensar na lei de 
incentivo estadual, temos que ver o mercado de 
outra forma. Não cabe mais aquele modelo de 
distribuição de livrarias, mas temos muitos 
leitores que precisam ser apresentados à 
literatura. 

Muito obrigado. 

 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL - 

Deputado... 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Antônio de Pádua.  

 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – 

Parabéns ao Manuel também. 
É o seguinte: sobre o negócio da lei de 

incentivo à cultura, em termos práticos, já existe 
um anteprojeto que vem sendo elaborado há 
algum tempo, inclusive no âmbito da Findes. O 
Sesi Cultura, dirigido pelo Marcelo Lajes, que 
estava mais ou menos trabalhando nesse 
sentido, no sentido de redigir uma proposta... 
Pelo que sei o governador já tem conhecimento 
disso e a própria Secretaria de Cultura também, 
o Fabrício, acho que já sabe disso. 

Se a comissão, como V. Ex.ª pretende, 
realmente convocar esses atores - a Secretaria 
Estadual de Cultura;  a Findes, através do Sesi 
Cultura; e nós aqui, que somos pessoas que de 
alguma maneira temos interesse na 
concretização dessa ideia -, acredito que 
poderá, com esse estilo de trabalho que V. Ex.ª 
vem imprimindo - dizendo: O que está faltando? 
O que precisa fazer? Como é que faz? Como é 
que a gente chega lá? - desencavar isso, porque 
existe uma predisposição, pelo que fui 
informado, de o governador acatar essa ideia. 

A Secretaria Estadual de Cultura está 
envolvida de alguma maneira, pelo que ouvi 
falar, na elaboração desse anteprojeto que está 
sendo coordenado, como falei há pouquinho, 
pela Findes.  

Então, V. Ex.ª assumindo um papel de 
articulador, de coordenador desses esforços, 
acredito que a gente ainda possa, se Deus 
quiser, este ano, ver essa ideia pronta para ser 
executada ano que vem.  
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O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Perfeito. 

 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – 

Acho importante definir essa estimativa, de 
quando vai começar, para poder a coisa, 
efetivamente, andar, entendeu? Para não ficar 
só no ramo da ideia. Ah! Precisa fazer isso, 
precisa fazer aquilo. Não. O que precisa fazer? 
Vamos fazer. Entendeu? Acho que esse é o 
caminho. 

Quero aproveitar também para dizer que 
trouxe uns livros para serem distribuídos.  
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Opa! 

 

O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – O 
Agnelo depois vai providenciar. 

 

A SR.ª ESTER ABREU VIEIRA DE 
OLIVEIRA – Senhor deputado... 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ester. 
 
A SR.ª ESTER ABREU VIEIRA DE 

OLIVEIRA – Queria reforçar o que senhor Góes 
falou sobre a distribuição nas escolas.  

Então, se colocar em bibliotecas, nas 
escolas, elas ficam fechadas porque não tem 
quem fique lá. Estão faltando bibliotecárias em 
todas as escolas. Então, não adianta estar ali... 
Precisa de uma boa bibliotecária também para 
estimular a leitura, e não só o professor da sala 
de aula.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Que bom. 
 
A SR.ª ESTER ABREU VIEIRA DE 

OLIVEIRA – Então, distribuir também nas 
escolas; mas está precisando incrementar esse 
profissional. 
 

O SR. CACO APPEL – Senhor deputado... 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Caco, pode falar.  
 
O SR. CACO APPEL – Falta bibliotecário 

na Biblioteca Pública Estadual.  

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Falta bibliotecário na Biblioteca Pública 
Estadual. Falta cozinheiro na cozinha.   

 
O SR. JOÃO GUALBERTO VASCONCELLOS 

– Deixe-me só falar uma coisinha. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Vou fazer uma indicação, com certeza.  
 
O SR. JOÃO GUALBERTO VASCONCELLOS 

– Na verdade, quando foi extinto o DEC, lá atrás, 
os cargos que eram do DEC foram para a 
Secretaria da Cultura. Mas, à medida que o 
servidor aposenta ou morre, o cargo não é 
reposto.  

Quando cheguei como secretário, tinham 
dezesseis. Acho que agora são três. E a hora que 
elas... 

Tem que ter concurso para bibliotecário. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Vai sair indicação daqui para caramba e 
PL, viu?  

 
O SR. CACO APPEL – Uma observação: 

não há como evitar que livros ruins façam 
sucesso. Eu mesmo estou lendo hoje um livro 
horroroso, por um único motivo: quero 
descobrir por que aquele livro vendeu cinco 
milhões de exemplares no mundo inteiro.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Porque ele é muito ruim.  
 
O SR. CACO APPEL – Muito ruim. O autor 

ou autora nem merece ser citado aqui.  
Mas o sucesso do bom livro depende da 

massificação. Então, para um livro muito bom 
ser bem sucedido, talvez outros vinte, trinta, ou 
duzentos livros ruins precisam fazer sucesso.  

Então, a questão da venda do livro, da 
distribuição, é uma coisa de estratégia. Hoje, 
não podemos mais negar a necessidade de ter 
formulações de estratégias. Então, uma 
sugestão seria, de alguma forma, pegar pessoas 
especialistas em marketing, em mercado, em 
livro, e, com eles, formular uma política 
realmente de incentivo à leitura. Não basta 
botar livro na livraria, não basta entupir as 
bibliotecas de bibliotecários, há que ter uma 
estratégia de mercado para vender livro. Não há 
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isso no Brasil inteiro, não existe esse hábito. E 
no mundo inteiro também não há estratégia 
para venda de livro, porque lá os livros vendem. 
Mas como perdemos o bonde, nós, hoje, aqui 
no Brasil – e o Espírito Santo não está longe 
disso – precisamos formular uma estratégia 
para o incremento dos leitores. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Quero que vocês me ajudem a formular 
essa estratégia, entendeu? 

 

O SR. CACO APPEL – É isso aí.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Para a gente legislar nesta causa. 
Quero falar, agora, com o presidente da 

Academia de Letras de Cariacica, o escritor e 
funcionário da Assembleia Legislativa, Marcos 
Bubach. 

Marquinhos, rapidamente, porque a 
gente está chegando ao final desta nossa 
reunião, que não vai parar. Final desta reunião, 
mas a continuidade sobre esse assunto literário 
vai se estender, com certeza. 

Marcos.  
 

O SR. MARCOS BUBACH – Bom, Torino, 
separei aqui alguns tópicos sobre os 
mecanismos de publicação.  

O Pádua estava falando aí agora: eu 
tenho os meus textos prontos, como faço para 
publicar? 

Então, meu professor de Literatura, o 
Israel Scardua, me indicou as leis de incentivo 
que foram citadas aqui. E, por incrível que 
pareça, a única ativa no momento, em efetivo 
exercício, é a Lei João Bananeira, de Cariacica.  

Temos também a Lei Rubem Braga, de 
Cachoeiro; a Lei Chico Prego, de Serra, por 
enquanto, inativa; a Lei Rubem Braga, de 
Vitória, por enquanto, inativa; e a Lei Cultura e 
Arte, de Vila Velha, também.  

No entanto, essas leis de incentivos 
municipais destinam de um a cinco por cento da 
verba anual à cultura, a esses editais. Contudo, 
utilizam apenas o mínimo, apenas um por cento.  

Então é interessante ver com essas 
prefeituras que, se for para utilizar o mínimo, 
seja de dois a cinco por cento, de três a cinco 
por cento, para que o mínimo não seja tão 
pouco.  

Em Cariacica temos quinhentos e 
sessenta e oito mil reais investidos em cultura 
nos editais da Cultura.  
 Em minhas andanças em eventos 
literários no interior já estive conversando com 
membros da academia de Ibatiba, de Castelo e 
com os vereadores desses respectivos 
municípios, para criarem, introduzirem também 
leis de incentivos nesses municípios do interior. 
Então, seria uma outra pauta para a gente 
conversar, criar leis de incentivo nesses 
municípios do interior, como faz o município de 
Vitória, de Cariacica.  

Lembrando que nós temos vinte e duas 
academias no estado e cada academia tem, no 
mínimo, de trinta a sessenta membros. Tendo 
como base trinta membros em academia, nós 
temos vinte e duas vezes trinta, seiscentos e 
sessenta escritores com potencial para publicar 
amanhã.  

Contudo, contrapondo esse elevado 
número de escritores no estado, os últimos 
editais da Secretaria de Cultura do Estado, o 
Funcultura, em 2016 foram beneficiados apenas 
dez prêmios para autores com obras já 
publicadas. Em 2017 diminuiu de dez para sete 
prêmios para autores com obras já publicadas. 
Em 2018, de sete caiu para cinco. Fico pensando 
no próximo edital do Funcultura, a gente pode 
ter três prêmios para escritores com obras já 
publicadas. 
 Então há uma decadência cronológica 
aqui, de 2016 era dez; de 2018, cinco; de 2019 
pode ser três, pode ser cinco, não sei. Então, há 
de ser vista também essa questão dos valores 
destinados a obras de escritores capixabas pelo 
Funcultura.  

 Recentemente foi fechado um edital da 
Secretaria de Educação de Vila Velha que visa 
adquirir livros de escritores do Espírito Santo 
para distribuir nas bibliotecas do município 
Canela Verde. Como o Manoel disse aqui, o 
que nos falta é essa divulgação, essa 
propagação do livro já publicado. 
 Quero até parabenizar o secretário de 
Educação de Vila Velha, Roberto Beling, pela 
louvável ação. Graças a ele e sua equipe, cerca 
de cem escritores serão beneficiados com essa 
atitude. Aproximadamente quinze mil e 
oitocentos exemplares da literatura local serão 
comercializados e propagados em diversas 
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escolas. Milhares de alunos conhecerão 
escritores de nossa terra. Cerca de quinhentos e 
sessenta e três mil reais aplicados diretamente 
na literatura produzida aqui no estado. 
 Então, termino aqui a minha fala, Torino, 
deixando esses quatro pontos a serem 
observados.  

Alteração das leis municipais de 
incentivo à cultura para que tenhamos uma 
porcentagem maior de verba anual destinada às 
câmaras culturais. 

Dois: ação junto às prefeituras dos 
municípios do interior, para que sejam criadas 
leis de incentivo à cultura e destinada essa 
verba anual para que seja aplicada na cultura 
local, tendo como exemplo Cariacica, Vitória, 
Serra, Vila Velha.  

Com relação aos editais da Secult, 
Funcultura, que tenhamos uma maior verba 
sendo destinada ao edital de produção e difusão 
de obras literárias. Cinco prêmios para um 
número tão elevado de escritores que nós 
temos no estado, acho pouco, acho que deveria 
ser mais.  

Incentivo aos municípios para que 
destinem verba para aquisição de livros de 
escritores locais para trabalhos em escola, 
juntamente com os respectivos escritores ou 
formação de acervo nas bibliotecas municipais, 
seguindo o exemplo de Vila Velha.  
 Então essa é a minha parte, minha 
contribuição para esta reunião. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Obrigado, Marcos! 
 Eu queria agora...  

 
 O SR. MAXWELL DOS SANTOS – 
Deputado! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – ... passar a palavra, rapidamente, só um 
minutinho Maxwell, porque tenho que passar a 
palavra também para a Regina Menezes 
Loureiro. 
 Dona Regina, alguém poderia pegar ou 
passar o microfone? Passa para um, passa para 
outro, passa para outro e agora entrega à 
Regina. Pronto! Obrigado! 
 Regina Menezes Loureiro, Memórias do 
Barão de Peracanga. 

 A SR.ª REGINA MENEZES LOUREIRO – 
Bom dia a todos! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Bom dia, senhora! 
 

 A SR.ª REGINA MENEZES LOUREIRO – É 
um prazer estar aqui entre vocês, amigos e 
batalhadores do livro, da cultura capixaba. 
 Agradecimento especial à Mesa, por este 
momento tão rico, ao Joel Rangel, que está 
sempre com a gente apoiando.  

Quero fazer minhas as palavras dos 
colegas, com essas dificuldades todas que temos 
e, rapidamente, queria falar com vocês todos, 
aos senhores e senhoras, que o Livro Voa é mais 
um dos meus projetos que humildemente 
coloca o livro à disposição de autores capixabas 
para serem expostos em nossa peregrinação.  

Agora ele está junto com o Encontro 
Capixaba de Literatura, discorrendo no 
Shopping Vitória porque é o único local que a 
gente consegue apoio sem custo para o nosso 
projeto, para divulgar os autores capixabas, 
fazer lançamentos de livros e a gente coloca isso 
por causa da falta de divulgação. 

Temos visitado os municípios levando o 
nosso projeto e, com sinceridade, todos eles 
têm muita coisa a apresentar. Escritores 
fazendo livros à mão para poder divulgar o seu 
trabalho e eu peço a vocês que realmente levem 
adiante as propostas que foram colocadas aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Com certeza. 

 

A SR.ª REGINA MENEZES LOUREIRO – 
Porque é preciso valorizar o escritor capixaba, 
que divulga o seu livro através de incentivos de 
leis dos municípios, que são poucas, ou pelo 
recurso financeiro próprio. Das duas maneiras, 
ele não tem divulgação, realmente, e não tem 
recursos – como os colegas falaram, o Maxwell 
falou e outros falaram – para divulgar nem no 
virtual e nem levar diretamente às bibliotecas 
escolares, que têm as mesmas ou maiores 
dificuldades que nós. 

Então, eu convido vocês que nós 
estaremos, agora, no município de Cariacica, 
junto com o Buback. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – O Marcos, não é? 
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A SR.ª REGINA MENEZES LOUREIRO – O 
Marcos Buback, e também estaremos com o 
nosso livro: Voa. E no 4.º Encontro Capixaba de 
Literatura, lá em Cariacica, no Shopping de 
Cariacica, para a gente sentar, ficar lá 
conversando e apresentando escritor e outras 
obras de arte e cultura do nosso estado do 
Espírito Santo, que é muito rico. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ok, Regina. 

 
A SR.ª REGINA MENEZES LOUREIRO – 

Muito obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ok, obrigado à senhora. 
Eu queria dizer para os telespectadores e 

também para as pessoas presentes aqui que nós 
vamos continuar falando sobre a literatura, 
sobre a divulgação de livros, sobre escritores na 
próxima reunião. Eu queria pedir desculpas ao 
Maxwell. Maxwell, você pode ficar para a 
próxima reunião, essa nossa conversa, esse 
nosso bate-papo? 

 
O SR. MAXWELL DOS SANTOS – Sim. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Quero pedir desculpas também, porque 
nós temos que partir para outra reunião. Já são 
10h18min, trinta graus, hoje, agora, já, e nem 
no verão nós estamos. Quero agradecer 
também aos funcionários desta Casa, que hoje 
estão em polvorosa, estão felizes da vida, o fim 
de semana foi bom.  

Quero agradecer a presença da Ellen 
Campanharo e da Silvia Magna, nossa jornalista 
que vai falar daqui a pouco, da Larissa Lacerda, 
da Tatiana Beling e Lucas Silva Costa. Desculpem 
o estalar de dedos. 

Filma os funcionários, todos felizes da 
vida, por favor. Vai, pode ir, pode ir lá, sim. Aí, 
todos se escondendo, ali. Muito bom dia para 
vocês também. 

10h18min, gente, eu agradeço demais a 
presença de vocês. Eu não tenho tempo, agora, 
vamos deixar para a próxima reunião daqui a 
quinze dias, porque agora já são 10h18min e 
tem que entrar agora a Comissão de Turismo e 
Desporto, do Carlos Von, que já está me dando 

beliscões aqui na costela e eu tenho que 
encerrar esta sessão. 

Eu peço desculpas, mas dois minutos são 
menos dois para a sessão dele. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será à hora regimental, no dia 28/10/2019, 
às 9h da manhã, no plenário, aqui, este aqui, 
Deputada Judith Leão Castello Ribeiro. 

Quero agradecer a presença do 
deputado Adilson Espindula, que chegou agora 
aqui. Deputado, obrigado. Vai ficar para 
Comissão de Turismo e Desporto, tá bom? 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos. É com você, Silvia. 

 
 (Encerra-se a reunião às 

10h18min) 
 
 

 
NONAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

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

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, à hora 
regimental, para ensejar o início 
da sessão, registram presença os 
senhores deputados Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, 
Enivaldo dos Anjos, Euclério 
Sampaio, Hudson Leal, Marcelo 
Santos, Sergio Majeski e 
Vandinho Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Há quorum para a abertura da sessão, 
de acordo com o painel eletrônico, onde já 
temos registrada a presença dos seguintes 
parlamentares: Doutor Hércules, Dr. Emílio 
Mameri, Enivaldo Euzébio dos Anjos, Euclério de 
Azevedo Sampaio Junior, Hudson Leal, Marcelo 
Santos, Sergio Majeski e Vandinho Leite. 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o deputado Hércules 
Silveira para que possa fazer a leitura de um 
versículo da Bíblia. 
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 Solicito a todos que se coloquem em 
posição de respeito para que o Doutor Hércules 
Silveira, um dos prefeitos de Vila Velha na 
Assembleia, possa proferir à leitura de um 
versículo da Bíblia. Inclusive o líder do Governo. 
(Pausa) 
 

(A convite do presidente, assume 
a 2.ª secretaria o senhor 
deputado Doutor Hércules) 

 

(O senhor deputado Doutor 
Hércules lê Jó, 42:2) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Solicito ao deputado Hércules Silveira 
que proceda à leitura da ata da sessão anterior. 
 
 O SR. 2.º SECRETÁRIO – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Realmente, preciso de ir 
mais à igreja. 
 O presidente está certo, vou seguir esse 
conselho e vou aproveitar o momento, então, 
para convidar todos os médicos para o dia 18, às 
19h, ir à missa dos médicos. É Dia dos Médicos, 
é dia de São Lucas, na Basílica de Santo Antônio. 
Estou convidando os colegas para essa missa, 
dia 18, sexta-feira, às 19h, na Basílica de Santo 
Antônio. 
 

 (A convite do presidente, assume 
a 1.ª secretaria o senhor 
deputado Dr. Emílio Mameri) 

 
(O senhor 2.º secretário procede 
à leitura da ata da quadragésima 
sessão solene, realizada em 08 
de outubro de 2019) 

 

(Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho, 
Capitão Assumção, Carlos Von, 
Coronel Alexandre Quintino, 
Delegado Danilo Bahiense, 
Marcos Garcia, Raquel Lessa e 
Torino Marques) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Ata lida. E, neste momento, declaro ata 
aprovada.  
 Registro já, em plenário, a presença do 
meu 2.º vice-presidente, deputado Torino 

Marques; do Coronel Alexandre Quintino; e, de 
costas para Mesa, o Capitão Assumção, a 
presença deles; o Delegado Danilo Bahiense, 
também está conosco; e deputado Xambinho 
que hoje tem a repercussão do seu projeto na 
mídia, parabéns. 

Neste momento, então, passaremos a 
primeira parte do Expediente, para simples 
despacho.  

Com a palavra Deputado Dr. Emílio 
Mameri. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Primeira parte, 
Expediente para simples de despacho.  

 

1. Emenda Modificativa n.º 001/2019, 
do deputado Gandini, ao Projeto de Lei n.º 
103/2019, de sua autoria, que dispõe sobre a 
criação da central de intérpretes da língua 
brasileira de sinais - libras e guias-intérpretes 
para surdocegos, 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=81993&arquivo=Arquiv
o/Documents/EM/81993-
115642722008102019-assinado.pdf#P81993 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 
103/2019. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

2. Projeto de Lei n.º 848/2019, do 
deputado Vandinho Leite, que determina a 
obrigatoriedade de divulgação do cardápio de 
merenda escolar oferecida aos alunos da rede 
estadual de ensino 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=82004&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/82004-132737765508102019-
assinado.pdf#P82004  
 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

3. Projeto de Lei n.º 849/2019, do 
deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a 
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exclusão de informações relativas à lotação de 
servidoras do estado que estejam sob o 
alcance de medidas protetivas determinadas 
pelo Poder Judiciário, no Portal de 
Transparência do Governo do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=82005&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/82005-132858906308102019-
assinado.pdf#P82005  

 
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: 
 
4. Projeto de Lei n.º 850/2019, do 

deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a 
inclusão de medidas de conscientização, 
prevenção e combate a depressão, 
automutilação e suicídio, no projeto 
pedagógico das escolas públicas 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=82006&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/82006-133024297108102019-
assinado.pdf#P82006  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 
793/2019. 

 
(Registra presença o senhor 
deputado Renzo Vasconcelos) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
5. Projeto de Lei n.º 851/2019, do 

deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 
obrigação das empresas concessionárias de 
rodovias em atividade no estado de realizarem 
o resgate e a assistência veterinária de 
emergência aos animais acidentados nas 
rodovias e estradas por elas administradas, 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=82002&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/82002-131743811008102019-
assinado.pdf#P82002 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Pela 

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

– PDT) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 07/2019. 
Pela ordem, o deputado Vandinho Leite. 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Somente foi devolvido, só teve despacho 
denegatório, o 848, é isso? Gostaria de recorrer 
à Comissão de Justiça para uma tentativa de 
continuar tramitando o projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – A Mesa gostaria de deferir, também. 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Muito 

obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – E defere. 
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Obrigado. 

 

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

O próximo. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
6. Projeto de Lei n.º 852/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
o reembolso de despesas efetuadas por 
beneficiário de plano de saúde em 
estabelecimento não contratado, 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=82019&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/82019-143306602408102019-
assinado.pdf#P82019 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Publique-se. Após o cumprimento do 
art. 120, do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Defesa do Consumidor, de Saúde e 
de Finanças. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

7. Projeto de Lei n.º 853/2019,  do 
deputado Alexandre Xambinho, que dispõe 
sobre  a Tarifa Social de Energia Elétrica, Água e 
Esgoto dos imóveis classificados na categoria 
residencial 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=82022&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/82022-144412322608102019-
assinado.pdf#P82022 

  
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. 

Deputado Torino Marques, sente aqui do 
meu lado, por favor. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de Lei 

n.º 204/2019. 

 
8. Parecer n.º 204/2019, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, 
legalidade,  juridicidade e aprovação, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 267/2019, do deputado Marcelo 
Santos, que acrescenta item ao Anexo I da Lei 
n.º 10.973, de 14 de janeiro de 2019, 
instituindo o Dia do Kitesurf e do Kitesurfista. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=82042&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/82042-162510383108102019-
assinado.pdf#P82042  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
9. Parecer n.º 195/2019, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, 
legalidade,  juridicidade e aprovação, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 788/2019, 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 do Obreiro Universal 
no Estado e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=82037&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/82037-160007176608102019-
assinado.pdf#P82037  
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

10. Requerimento de Informação n.º 
153/2019, do deputado Vandinho Leite, ao 
secretário de Estado da Educação, solicitando 
informações sobre o Processo Administrativo 
em desfavor da Diretora da Escola Aristóbulo 
Barbosa Leão, senhora Flávia Induzzi Passos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=82000&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/82000-
130915091108102019-assinado.pdf#P82000  

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

11. Requerimento de Informação n.º 
154/2019, do deputado Vandinho Leite, ao 
secretário de Estado da Educação, 
solicitando informação sobre o orçamento do 
Programa PEDDE 2019 e 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=82001&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/82001-
131010216208102019-assinado.pdf#P82001  
 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

12. Requerimento n.º 047/2019, do 
deputado Capitão Assumção, de retirada do 
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Projeto de Lei n.º 705/2019, de sua autoria, 
que dispõe sobre as empresas operadoras de 
plano de assistência à saúde e congêneres 
obrigadas a reembolsar, no limite do contrato, 
as despesas realizadas pelo beneficiário em 
Hospitais, Clínicas e similares não 
credenciados, 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=82018&arquivo=Arquiv
o/Documents/RRP/82018-
143226946108102019-assinado.pdf#P82018 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Defiro. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
13. Requerimento n.º 308/2019, do 

deputado Marcos Garcia, com base no artigo 
305, II do Regimento Interno, de licença para 
tratamento de saúde no dia 07 de outubro de 
2019, conforme atestado médico. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=82009&arquivo=Arquiv
o/Documents/REQ/82009-
141128865108102019-assinado.pdf#P82009  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Defiro. À Secretaria para providenciar o 
referido ato de licença.  

Item 18. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Segunda 

parte... 

 
(Registram presença os senhores 
deputados Luciano Machado e 
Janete de Sá) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Não, não, estamos no item 18 ainda, só 
virar. (Pausa) 

Só um minutinho. (Pausa) 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Segunda parte 

do Expediente, sujeita a deliberação. 

14. Indicação n.º 2431/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para melhorias e ampliação do Sistema 
de Esgotamento Sanitário de Bandeirantes 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=82010&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/82010-
141731725308102019-assinado.pdf#P82010  
 

15. Indicação n.º 2432/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para fiscalização por parte da CERTUB 
no Sistema Transcol, a fim de que a linha volte 
a circular no bairro Vila Prudêncio, 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=82011&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/82011-
141818350408102019-assinado.pdf#P82011  
  

16. Indicação n.º 2433/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para implantação de salas de estudo de 
forma gratuita 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=82012&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/82012-
141842006908102019-assinado.pdf#P82012  
  

17. Indicação n.º 2434/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para utilização do espaço da antiga 
área da Estação Ferroviária como Terminal de 
Ônibus, na Praça Sol Poente, no município de 
Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=82013&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/82013-
141910756808102019-assinado.pdf#P82013  

 
18. Indicação n.º 2435/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
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Estado, para fiscalização por parte da CESAN na 
Praia das Virtudes, no Centro 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=82014&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/82014-
141932647508102019-assinado.pdf#P82014  
 

19. Indicação n.º 2436/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para recapeamento asfáltico na 
Rodovia ES-010, que se encontra em péssimo 
estado, principalmente entre Manguinhos 
e Jacaraípe/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=82015&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/82015-
141953585008102019-assinado.pdf#P82015  
 

(Registram presença os senhores 
deputados Delegado Lorenzo 
Pazolini e Gandini) 

 
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: 
 
20. Indicação n.º 2437/2019, do 

deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para  manutenção/reparo de ponte 
sobre o Rio da Prata, no município de Santa 
Leopoldina,  na  Rodovia ES-264, próximo à 
Usina Hidrelétrica Suíça, sentido Santa Maria 
de Jetibá/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=82028&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/82028-
151831796008102019-assinado.pdf#P82028  

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:  Indicação n.º 
2438/2019, do deputado Luciano Majeski. 

 

21. Indicação n.º 2438/2019, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para contratação de Médicos 
Especializados em Neurologia no Centro 
Regional de Especialidades (CRE), de Cachoeiro 
de Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=82041&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/82041-
162447258008102019-assinado.pdf#P82041  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Luciano 
Machado. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Opa! Desculpe! Desculpe, 
desculpe, desculpe, deputado. Eu estava 
olhando para excelência e acabei... 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Entendo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Se encantou! 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Tendo ato falho. 

Desculpe, deputado Sergio Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Isso 
acontece muito. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Por enquanto, não é 
Machado, não! 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pela 

ordem! Pode justificar... 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Quer que exclua da ata? 
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O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Não, 
eu gostei muito. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Não, tem o aditivo. 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Quero pedir, se ele não cobrar royalties, quero 
esse sobrenome, que tem poder. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Tem que entrar na Justiça primeiro! 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Muito 

obrigado! 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Posso justificar esse voto? 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Ainda não votamos, não. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Não, tem o aditivo aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Não, não. Ainda não coloquei em 
votação. 

Só corrigindo, é a Indicação n.º 
2438/2019, do deputado Luciano Machado. 

Em discussão. (Pausa) 
 Para discutir, o deputado Luciano 
Machado, autor. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Senhor presidente, hoje funcionando como 1.º 
secretário, Dr. Emílio Mameri; querido Torino, 
todos os deputados e deputadas, todos os 
funcionários desta Casa e todos que estão nos 
ouvindo, essa indicação se dá com muita razão 
pelo fato de que temos um grande problema no 
estado inteiro, mas especialmente na Região Sul 
nós temos muita dificuldade nessa área médica 
de neurologia. Então, nosso centro regional, em 
Cachoeiro de Itapemirim, se colocar ali alguns 
profissionais na área de neurologia pode ajudar 
muito a nossa região.  

Quero aproveitar a oportunidade para 
dizer que fiquei muito feliz, primeiro com o 
pronunciamento do governador em Conceição 
do Castelo, eu não estava presente, mas fiquei 

ciente do que aconteceu, sobre a questão da 
criação de Samus no Espírito Santo. 
Conversando com o secretário esta semana e 
vendo o projeto da LOA, da Lei Orçamentária 
Anual, contemplam-se ali vinte milhões para 
implantação de Samus em todos os municípios 
capixabas. Esse é um grande avanço, é um 
sonho antigo. Não é, Coronel Quintino? Todo o 
Espírito Santo vai poder comemorar com isso.  

É uma parceria muito boa no projeto 
inicial, que o município vai contribuir com 
sessenta e um centavos por habitante, ou seja, 
um município de cem mil habitantes vai gastar 
sessenta e um mil reais por mês, sendo que hoje 
ele gasta mais de trezentos mil reais para fazer 
essa manutenção, para trazer paciente para 
Vitória em péssimas condições, correndo risco e 
ainda com muito insucesso. Com os Samus 
locais, com certeza, vai dar mais conforto às 
pessoas que dele necessitam, vai dar mais 
conforto às administrações públicas municipais. 
 Então, fica aqui, já de antemão, a minha 
alegria em poder votar esse Orçamento nesse 
teor da questão dos vinte milhões para a 
implantação de Samus no Espírito Santo.  
 Um abraço, obrigado. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula e 
Dary Pagung) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Terminada a discussão.  
 Só um minuto.  

V. Ex.ª, magnífico Majeski, quer se 
manifestar? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu 
gostaria, mas posteriormente, excelência. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Já defiro a tutela antecipada. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Muito 
obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Em discussão. (Pausa)  
 Encerrada a discussão, em votação.  

Deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa)  
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 Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Aditivo, 

Expediente da segunda parte. 
 
Indicação n.º 2442/2019, da deputada 

Raquel Lessa, ao governador do Estado, para 
construção de Praça Saudável no distrito 
Divino Espírito Santo - Jucá, no município de 
São José do Calçado/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=82072&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/82072-
191122546008102019-assinado.pdf#P82072   

 
*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Em discussão. (Pausa)  
Com a palavra a Maria da Paz da 

Assembleia para encaminhar a votação. 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 

presidente, só pedir a inversão da pauta no 
momento oportuno. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Ok. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 

Encaminho pelo voto SIM dos nossos nobres 
companheiros, amigos aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Bem sucinto o encaminhamento, mas 
todos acho que entenderam.  

Terminado o encaminhamento da 
indicação da deputada Raquel Lessa. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Senhor presidente, o item 8 
da primeira parte do Expediente não é um 
projeto de lei, e sim um parecer. N.º 204/2019. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Ok. A Taquigrafia corrige aí. 

Terminada a discussão, com a palavra o 
deputado Enivaldo Euzébio dos Anjos. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Eu quero discutir, senhor presidente, inclusive, 
pedindo permissão ao Plenário para poder 
tratar de outro assunto na discussão com 
relação a isso, no formato que faz aqui sempre o 
nosso grande líder, deputado Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu? 

Faço o quê?  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Ele quis dizer que você faz tudo de bom 
no plenário. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu 

tenho que concordar mais uma vez com o nosso 
líder do Governo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Com a palavra o líder do Governo, 
Enivaldo dos Anjos. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, é mais para fazer aqui, senhor 
presidente, um apelo à bancada federal - e eu 
tenho certeza de que em nome de todos os 
deputados estaduais presentes aqui - com 
relação ao comentário que está existindo nas 
últimas horas da retirada do escritório do DNPM 
do Espírito Santo levando para o Rio de Janeiro.  

Então, eu queria fazer um apelo aqui ao 
Capitão Assumção, ao deputado Torino 
Marques, ao deputado Danilo, que são do 
Governo Federal, porque até agora o Bolsonaro 
não fez nada para o Espírito Santo. Só conversa 
e ainda vai tirar o escritório do DNPM daqui do 
Espírito Santo, que é um estado produtor, que é 
o estado que tem a maior concentração de 
rochas do Brasil e onde têm as maiores 
indústrias de beneficiamento de granito. Não dá 
para você entender como que - um Governo 
que ainda não fez nada pelo Estado - a primeira 
ação seja tirar um escritório do DNPM do 
Espírito Santo, dificultando mais ainda a vida 
daqueles que estão no setor de rochas 
ornamentais. 
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Então, eu queria fazer esse apelo à 
bancada federal para intervir, porque vai ficar 
muito feio para três senadores e dez deputados 
federais se isso acontecer. E eu vou ter que 
deixar de admirar aqui o deputado Capitão 
Assumção, que é líder da bancada do PSL, que 
eu tanto aqui, às vezes, me solidarizo com ele, 
vou ter que tristemente passar a fazer oposição 
ao deputado Assumção aqui, se a bancada do 
PSL permitir que esse escritório saia do Espírito 
Santo. Até porque o PSL ainda não deu nada 
para o Estado.  

E nós não vamos concordar que o PSL 
faça essa grande obra. É uma obra da pior 
espécie. Isso não vai acrescentar em nada na 
estrutura do Governo, não vai diminuir despesas 
nenhuma, vai só criar um problema muito 
grande para um setor que já está agonizante, 
um setor que não tem nem representação 
satisfatória do DNPM aqui, porque eles não têm 
funcionários para atender às demandas de 
registros, eles não têm verba para fazer 
diligências, para poder liberar os alvarás. 

Enquanto Ceará, Pernambuco, Sergipe 
estão criando todas as facilidades para poder 
beneficiar o alvará provisório para as indústrias 
poderem operar aqui, no Espírito Santo, além de 
esse alvará levar cinco, seis, dez, vinte anos para 
sair, agora o Governo Federal, liderado pelo 
deputado Capitão Assumção, está prestando 
esse desserviço ao Espírito Santo, com essa 
ameaça de querer retirar. 

Então, eu gostaria de fazer um apelo à 
bancada federal e especialmente ao líder do PSL 
nesta Casa: que não faça esse mal ao Espírito 
Santo! 

(Registra presença o senhor 
deputado Engenheiro José 
Esmeraldo) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Continua em discussão. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Pela ordem, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Pela ordem, deputado Adilson 
Espindula. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Eu 

quero agradecer a visita dos alunos da Escola 

Estadual Fazenda Emílio Schroeder, de Santa 
Maria de Jetibá, que estão nos visitando aqui 
hoje. São alunos do 6.º e do 9.º anos do Ensino 
Fundamental e da 1.ª série do Ensino Médio. 
Quero agradecer também à coordenadora 
Marli, que está acompanhando os nossos 
alunos; bem como as professoras Solivana e 
Erinete! São muito bem-vindos a esta Casa! O 
nosso muito obrigado, em nome de todos os 
deputados! 

 
(É proferido o agradecimento em 
pomerano) 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 

ordem, presidente! Queria saber o que o 
deputado Adilson Espindula acabou de proferir 
para os alunos de Santa Maria de Jetibá, por 
favor! 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Eu 

agradeci, senhor presidente, em pomerano, pela 
visita deles. Muito obrigado por estar nos 
visitando hoje! Que eles sempre se dediquem 
muito aos estudos! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Muito obrigado! 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Presidente Marcelo Santos, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Pela ordem.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu ia 

pedir anteriormente a inversão da pauta, mas o 
deputado Gandini já o fez.  

E gostaria de aproveitar para 
cumprimentar os alunos da Escola Emílio 
Schroeder, lá de Alto de Santa Maria, do nosso 
querido município de Santa Maria de Jetibá. Na 
semana passada, eles estiveram aqui com 
outras turmas. Essa escola, deputado Marcelo, é 
uma das poucas do estado que funciona 
também em regime de alternância pedagógica. 
No Governo passado, essa escola, a alternância, 
até esteve ameaçada de fechar; e é uma escola 
que o Governo precisa muito apoiar, porque é 
fundamental em municípios que têm uma 
preponderância de agricultura, sobretudo de 
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agricultura familiar, que escolas de alternância 
pedagógica sejam fortalecidas. Da rede 
estadual, essa escola, a parte de alternância, é 
uma das poucas do estado. Se eu não me 
engano, são só três ou quatro no estado, mas 
que precisam ser fortalecidas. A gente tem 
falado isso com o secretário de Educação, sobre 
a necessidade do fortalecimento dessas escolas. 

Sejam muito bem-vindos! É um prazer 
imenso recebê-los sempre aqui! Venham mais 
vezes! Um abraço!  

Obrigado, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Nada!  
Terminada, então, a discussão da 

Indicação n.º 2.443, da deputada Raquel Lessa, 
em votação. 

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

Aprovada. 
Vamos votar aqui agora à inversão da 

Ordem do Dia.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa) 
Preservando a fase das Comunicações 

por uma hora. 
Antes de passarmos, então, à Ordem do 

Dia, eu vou lançar mão de um artigo do 
Regimento Interno para me manifestar com 
relação a assunto relevante, de interesse da 
Assembleia Legislativa. 

Neste momento eu passo à Presidência 
ao deputado Torino Marques. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Muito bom dia a todos! Agora, 9h23, 
vinte e sete graus na capital do Espírito Santo. 
Boa quarta-feira!  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Bom 

dia, senhoras e senhores deputados! 
Hoje eu quero fazer uma manifestação 

em defesa do nosso estado, em defesa do 
Parlamento capixaba, por conta da coluna do 
Estadão, sob o título Retrocessos, de autoria de 
Ana Carla Abrão. Ana Carla Abrão escreveu, em 
sua coluna, e eu fiz grifar aqui uma parte do 
texto onde ela inicia da seguinte forma: 

Quando o assunto é 
equilíbrio fiscal a história mostra 
que uma vez perdido o eixo, os 
problemas vêm em cascata - e 
crescem de forma exponencial 
com o tempo. Além disso, assim 
como é muito difícil consertar, é 
extremamente fácil estragar.  
 

E ela vai citando alguns trechos, por 
exemplo:   

 
(...) O Espírito Santo, sob a gestão 
de Paulo Hartung, tornou-se 
exemplo de equilíbrio fiscal e 
eliminou de vez a falsa dicotomia 
entre gestão fiscal responsável e 
conquistas sociais. 
 

Ela também disse que a escola em tempo 
integral com foco no aluno, a Escola Viva, a 
evasão escolar é menor e a aprovação é maior. 
Também disse que o governador não cedeu 
diante de uma greve dos policiais. E depois em 
um momento do artigo ela diz: 

 
(...) Mas o Espírito Santo de hoje é 
outro. A nova gestão ameaça 
fechar as Escolas Vivas sob 
alegação de que são muito caras. 
Ao mesmo tempo, anuncia a 
criação de uma universidade 
estadual que, sabemos, se presta 
mais à politicagem do que à 
educação.  
 

E ela vai discorrendo em seu artigo - e eu 
grifei outro trecho: 

 
(...) Na saúde, uma fundação 
pública de direito privado foi 
criada, em projeto que tramitou 
em regime de urgência na 
Assembleia, para administrar os 
hospitais estaduais, inclusive com 
responsabilidade sobre compras e 
licitações. É a contramão do que 
se fez com sucesso num passado 
recente e que se deveria ampliar, 
que é a administração privada já 
consagrada e a redução do 
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Estado, foco sabido de ineficiência 
e corrupção.  
 
Em outro trecho ela diz o 

seguinte: 
 
(...) O governo propôs e aprovou 
anistia aos policiais militares 
punidos ou processados 
administrativamente por 
envolvimento na greve e jogou 
por terra o efeito disciplinador de 
um episódio tão duro da história 
recente capixaba.  
 

O que eu quero dizer com isso? Primeiro 
que nós temos que acabar com essa máxima de 
que temos que instituir um padrão, um padrão 
naquilo que melhor convém a quem escreve, a 
quem faz análise. Não existe padrão na política, 
é como o cidadão observar um outro na rua e 
achar que ele não está no padrão de uma 
sociedade organizada, porque em vez de usar 
um terno ele está usando uma calça jeans; em 
vez de usar uma gravata ele está sem ela; em 
vez de usar um terno ele está de blazer. Não se 
pode ter padrão. O que uma pessoa acha que é 
correto, a outra tem o direito de discordar.  

Eu faço sempre essa análise dos órgãos 
de controle: Ministério Público, Tribunal de 
Contas. Quando um promotor ajuíza uma ação 
contra o cidadão, não quer dizer que ele é o 
dono da verdade, ele tá apontando uma 
suposta falha, e o cidadão tem cinquenta por 
cento da verdade ao contrapor às razões 
como, por exemplo, de um promotor, de um 
conselheiro do Tribunal de Contas ou de uma 
área técnica. E aí eu quero dizer que errou na 
dose essa colunista. 

 Primeiro que eu quero fazer uma análise 
aqui com as senhoras e os senhores. Eu cheguei 
a está Casa aqui em 2002, o orçamento era de 
apenas 3,7 bilhões; o investimento, a 
capacidade total do Governo do Estado era de 
apenas cinquenta milhões de reais. Hoje, nós já 
estamos aqui, recebemos um orçamento de 
vinte bilhões de reais – dezenove milhões 
oitocentos e algumas quebradas. Uma 
capacidade de investimento que ultrapassa os 
cinquenta milhões em dezenas de vezes. 
Ultrapassa a casa só na área de infraestrutura 

de dois bilhões de reais. Criamos um ambiente 
onde os poderes constituídos transitam de 
forma harmônica preservando sua 
independência: Judiciário, Ministério Público, 
Executivo, Legislativo, respeitando a posição de 
cada um, favorável ou contrário.  

Fui membro da base aliada do 
governador Paulo Hartung, que trabalhou para 
danar, e esta Casa aqui ajudou para que nós 
pudéssemos virar a página do Espírito Santo, 
uma página negra, e tornar este estado 
competitivo que é hoje, exemplo a ser seguido. 
Mas sozinho ele não fez isso, ele precisou da 
Assembleia, ele precisou da união dos 
capixabas, precisou dos poderes constituídos. 
Depois dele, sucedeu o Governo dele, Renato 
Casagrande, que fez um belíssimo trabalho. E eu 
também fiz parte da base aliada do Governo 
que imprimiu um ritmo e um modelo de gestão 
diferente. Porque nós não somos iguais, somos 
diferentes. Depois foi sucedido por Paulo 
Hartung, mais uma vez, que imprimiu outro 
ritmo, outro modelo de gestão - que esta Casa 
também apoiou - e, mais uma vez, chega Renato 
Casagrande.  

Ora, querer dizer que um padrão de 
Governo é o único a ser seguido é, no mínimo, 
não olhar para o estado brasileiro. Vou citar 
aqui do lado, Minas Gerais. Vou citar aqui do 
lado, o Rio de Janeiro, que foi alvo de críticas 
dos gestores anteriores.  

E o Zema o que está fazendo para 
melhorar o estado de Minas Gerais? Nada! 
Não produziu até agora nada. E o que o 
estado do Rio de Janeiro produziu para o 
carioca, a não ser para dar tiro nos outros? 
Nada! O estado do Rio de Janeiro é um estado 
em estado terminal.  

Diferente deles o Espírito Santo, 
respeitando a divergência política partidária, 
tem seguido no ritmo e no rumo do 
desenvolvimento econômico e social. E não vai 
ser uma colunista que vai criar instabilidade na 
relação, seja de um Governo anterior ou do 
Governo atual.  

Volto a dizer: todos os dois governadores 
desde 2003 deram a sua contribuição 
importante para o desenvolvimento econômico 
e social do nosso Estado; alguns com mãos de 
ferro, outros com a visão mais diferente, mas 
todos eles produzindo bons e ótimos resultados.  
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Agora, querer instituir o padrão e 
entender que aquele padrão é o único a ser 
seguido é não conseguir observar a economia 
brasileira. Aonde chegamos até agora? A lugar 
nenhum! Até agora é um monte de conversa a 
instabilidade econômica que navega em todos 
os lugares.  

E não era esse o modelo que nós 
queríamos. O que nós queremos é que todos 
nós aqui, independente da coloração partidária, 
possamos produzir mais e melhor para a 
população capixaba.  

Eu anotei aqui antes de descer do 
gabinete: qual é o estado brasileiro que criou o 
Fundo Soberano? Qual é o estado, aqui da 
Nação, que criou o Fundo de Infraestrutura? 
Qual é o estado que, diante da crise, está agora 
retomando a operação do transporte aquaviário 
de passageiros?  Qual é o estado que vai 
terceirizar a operação dos terminais para 
melhorar o atendimento do cidadão que utiliza 
o transporte coletivo? Qual é o estado que está 
descentralizando o atendimento da saúde? – e o 
deputado Luciano Machado acabou de dizer 
agora - Qual é o estado que fez um projeto que 
vai recuperar toda a malha rodoviária estadual? 
Porque a federal está em precária situação. Qual 
é o estado que ascendeu e chegou à casa dos 
vinte bilhões de reais? E façam uma análise 
proporcional dos demais estados da Federação 
e da capacidade de investimento! Ora, que 
modelo que ela quer?  

Não vai ser a coluna de um jornal, por 
mais que eu respeite, o jornal tem que balizar, 
mas ele não pode instituir e dizer que este 
Governo está indo por um caminho equivocado.  

É um modelo de gestão e chegou ao 
Governo, não foi por nomeação do presidente 
do Tribunal nem do presidente do Superior 
Tribunal Eleitoral. Foi pela população, que 
entendeu que ele deveria retomar o Governo do 
Estado.  

Presto aqui as minhas homenagens, mais 
uma vez, ao ex-governador Paulo Hartung, um 
excelente gestor, e presto aqui as minhas 
homenagens ao governador Renato Casagrande, 
que tem colocado o Espírito Santo, também, aos 
olhos dos demais Governos para ser um 
exemplo a ser seguido.  

E aí eu critico essa jornalista porque ela 
não soube fazer uma avaliação. Principalmente 

se ela tivesse feito uma avaliação geral dos 
estados, para ela fazer um confronto entre 
quem saiu e quem entrou e de como está esse 
estado. Os demais estados não avançaram em 
nada; aliás, tiveram retrocesso. O nosso estado 
não! É uma ação continuada de elevado índice 
superando todas aquelas crises.  

É claro que tem muitos desafios a serem 
enfrentados. Nós temos o servidor público 
querendo melhorar o seu salário, o que é regra. 
Nós temos aqui alguns investimentos a serem 
feitos nas escolas públicas.  

Vamos ser sinceros: tem algumas coisas 
com que não concordo. Por exemplo, ela citou 
aqui no artigo: Criação de uma faculdade 
pública estadual. Eu sou contra. Eu acho que o 
modelo de comprar vaga na universidade 
privada é melhor.  

O Estado não consegue tomar conta de 
tudo. Mas não vai ser por conta desse simples 
erro que nós vamos condenar todo um 
Governo.  

Eu apoio o Governo Casagrande por 
entender que é um estadista, da mesma forma 
que foi o Governo Paulo Hartung. Mas são 
pessoas diferentes, com visão diferente; são 
estadistas os dois. Mas não se pode ter o 
mesmo modelo para um Governo e outro.  

Era isso que eu gostaria de dizer, 
defendendo a Assembleia, porque ela cita que o 
projeto foi votado em regime de urgência, que é 
um mecanismo que tem na Assembleia do 
Espírito Santo e em todas as Assembleias 
brasileiras. E o que foi aprovado aqui não foi 
aprovado sem que nenhum deputado pudesse 
se manifestar, favorável ou contrário.  

 
(Registram presença os senhores 
deputados Pr. Marcos Mansur e 
Iriny Lopes) 

 
 O Sr. Sergio Majeski - (PSB) – Deputado 
Marcelo Santos... 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) – 

Votamos naquilo que foi melhor na cabeça dos 
deputados que representam o conjunto da 
sociedade. 
 Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. 
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 O Sr. Sergio Majeski - (PSB) – Obrigado, 
deputado Marcelo. 
 Eu concordo em grande parte com a 
defesa que o senhor fez dos processos 
administrativos aqui no estado. Ontem, pela 
manhã, eu li essa coluna, no Estadão, dessa 
economista. É bom que ela coloca no final, ela 
ressalva que é uma opinião dela, é uma opinião 
pessoal dela. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) – Isso! 

 
O Sr. Sergio Majeski - (PSB) – O artigo, 

muito claramente, é um artigo encomendado. 
Essa colunista é uma economista ligada a grupos 
e instituições onde também está o ex-
governador Paulo Hartung. Então, é muito óbvio 
que é uma coluna muito encomendada e feita 
por quem não vive aqui no Espírito Santo. Essa é 
a questão. 

Nós falávamos, muitas vezes, sobre a 
questão de como se comprou, na mídia 
nacional, espaços para se falar de um 
determinado método administrativo aqui no 
Espírito Santo, feito por pessoas que não viviam 
aqui no Espírito Santo. Então, quando a 
colunista diz sobre a questão do Ideb no Espírito 
Santo, o Ideb, no Espírito Santo, nunca foi ruim, 
ele sempre foi um Ideb entre os cinco, seis 
melhores.  

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) – 

Regular! 

 
O Sr. Sergio Majeski - (PSB) – Sempre foi 

melhor.  
No Governo passado – e aí eu sempre 

digo, para quem entende de educação, 
efetivamente sabe disso –, nós tivemos mais de 
seis mil turmas fechadas, de todos os níveis, 
fundamental, médio, regular, EJA, tudo, mas 
principalmente do turno regular noturno e de 
EJA, onde se concentram a grande parte dos 
alunos que possuem, em média, as mais baixas 
médias e onde o índice de evasão e repetência 
também é maior. 

Quem conhece como se calcula o Ideb 
sabe que o Ideb vem de dois cálculos: a prova 
do Saeb, ou a Prova Brasil, quer dizer, é uma 
prova escrita dos alunos que são sorteados para 

fazer; e a outra nota vem do fluxo de aluno, 
reprovação e índice de desistência.  

Então, à medida que o Governo fechou 
uma quantidade gigantesca, sobretudo de 
turnos noturnos e de turmas de EJA, você 
expulsou uma quantidade gigantesca dos alunos 
que apresentavam a performance pior, vamos 
dizer assim. E é claro que isso ajudou a 
empurrar o Ideb do estado para cima. Foi uma 
fórmula macabra que se encontrou aqui no 
estado de forçar o aumento do Ideb, que não 
era ruim; o Espírito Santo já era o segundo, 
aproximadamente. 

Então, é muito importante que se diga 
isso. Ela tenta fazer uma relação Escola Viva 
com o Ideb. Nenhuma das Escolas Vivas criadas 
até agora aparece em primeiro lugar no Ideb. 
Ou seja, nós temos quatrocentas e setenta 
escolas estaduais no Espírito Santo, esse Ideb do 
estado e a performance que o estado tem deve-
se, em grande parte, a um esforço tremendo 
dos professores, pedagogos, diretores. Isso se 
deve muito mais ao trabalho executado dentro 
das escolas do que efetivamente por uma 
política educacional específica, seja de que 
Governo for. E ainda não esquecendo que, com 
o fechamento dessas escolas e a não aplicação 
dos vinte e cinco por cento na Educação, que 
também o governador Casagrande pratica, só na 
Educação deixou de ser investido, nos quatro 
anos anteriores, perto de cinco bilhões de reais. 
Não é pouco! 

E ainda eu gostaria de pontuar a questão 
em que ela menciona a greve da Polícia, a 
questão do projeto que veio para cá ainda no 
nosso período de recesso – foi com os 
deputados da legislatura anterior – e o grande 
desgaste também que foi para a gente votar 
aquele projeto.  

Mas existem questões, e aí quem está 
envolvido no processo e quem conhece o que 
aconteceu aqui no estado, realmente, em 2017, 
e toda a questão da segurança, sabe que, muitas 
vezes, nas questões políticas, a gente precisa ser 
pragmático. E, nessa situação, não havia outra 
solução melhor que a anistia administrativa. 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Freitas) 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) – 
Administrativa! Isso aí! 
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O Sr. Sergio Majeski - (PSB) – Porque 
não foi anistia criminal, porque nós nem temos 
poder para isso, foi anistia administrativa. Quer 
dizer, nós tínhamos três mil policiais, 
aproximadamente, ameaçados de processo de 
investigação, num estado em que, em função do 
Governo anterior, que não repôs o quadro 
funcional da PM, um deficit de quase três mil 
policiais aqui no estado do Espírito Santo. 

Eu nem tinha pensado em comentar, eu 
achei melhor até ignorar essa coluna, mas, em 
todo o caso, como o senhor se manifestou, eu 
acho importante frisar essas questões, e mais 
uma vez, parabenizo e digo que concordo em 
praticamente tudo isso que o senhor disse. 

Muito obrigado. 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Dr. Rafael Favatto) 
 

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

 
O Sr. Vandinho Leite – (PSDB) – Pela 

ordem, senhor presidente! 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Pela 
ordem o deputado Vandinho Leite. 

 
O Sr. Vandinho Leite – (PSDB) – Gostaria 

de pedir um aparte a V. Ex.ª.  
Eu ouvi atentamente o discurso de V. 

Ex.ª e gostaria somente de completar, até por 
conta dessa última fala. A questão do Governo 
do ex-governador Paulo Hartung, que hoje nem 
tem discutido política partidária mais, com visão 
de eleição estadual, eu percebo, muitas vezes, 
uma tentativa de comparações de Governo. 
Dizer que não faz muito sentido.  

V. Ex.ª disse que a história do Espírito 
Santo... Deu uma virada de página no primeiro 
mandato do governador Paulo Hartung! O atual 
governador Renato Casagrande foi eleito pelas 
mãos do governador Paulo Hartung, no primeiro 
mandato. Todos nós fazíamos parte de um 
mesmo projeto naquele momento. Na verdade, 
o meu candidato era o então senador Ricardo 
Ferraço, que era vice-governador, que se tornou 
senador, era o meu candidato a governador e, 
naquele processo final, teve o apoio ao 
governador Renato Casagrande. 

Mas indo para a parte técnica, é inegável 
a equipe do governador Paulo Hartung. É 
inegável o quanto o Estado passou por um 
momento dificílimo porque, claro, a Nação 
estava passando pela maior crise de sua 
história, e o Estado saiu de pé.  

Não tem como comparar o orçamento 
de hoje com o orçamento de 2016. E aí eu já 
questionei o secretário de Estado da Educação, 
por exemplo, em uma reunião em que ele foi 
convocado na semana passada, o orçamento do 
Estado da Educação de 2020 vai voltar a ser o 
orçamento de 2016 e durante esse último 
mandato do governador Paulo Hartung, o 
orçamento foi crescente, deputado Dr. Emílio. 
Chegamos sim à nota A do Tesouro Nacional, e 
estamos nela, mas passar, durante esse período 
de crise, e manter o Estado de pé, não foi tarefa 
fácil porque muitos Estados desta Nação 
sucumbiram. 

Outra coisa, quando a gente olha a 
qualidade técnica das pessoas da equipe, fica 
inquestionável. Onde está a Ana Paula Vescovi? 
Foi secretária do Tesouro Nacional e, hoje, é 
economista chefe do Santander. Onde está o 
Rodney Miranda? Onde está o Bruno Funchal? 
Onde está o Haroldo Corrêa Rocha? Ou seja, 
uma equipe de gente técnica, qualificada, que 
manteve este Estado de pé, e é inegável isso.  

Os meus questionamentos ao atual 
Governo do governador Renato Casagrande são 
questionamentos ideológicos de extrema 
esquerda, como essa semana eu questionei, por 
exemplo, o porquê não à adesão à escola cívico-
militar, e equipe político-partidária em várias 
áreas do Governo que estão deixando a desejar.  

Mas, de forma independente, vou 
continuar contribuindo e parabenizo a fala de V. 
Ex.ª. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – Com 

a palavra a deputada Iriny Lopes, para o aparte. 

 
A Sr.ª Iriny Lopes – (PT) –  Muito 

obrigada pelo aparte, deputado Marcelo.  
Quero concordar com toda a sua 

intervenção, porque eu também li o artigo, 
achei descabidas determinadas afirmações que 
a colunista faz. Está claro que ela não tem uma 
opinião própria dela sobre o Estado do Espírito 
Santo a partir de conhecer, estudar, analisar, 
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fazer comparações. Fica absolutamente claro o 
seu desconhecimento real do Estado. 

Ela seguiu uma linha que, obviamente, 
lhe foi solicitada porque, lamentavelmente, hoje 
em dia, em muitos assuntos e em muitos 
momentos, parte da imprensa age dessa forma, 
quase que por encomenda.  

Então, concordo com o deputado Sergio 
Majeski, que aqui falou que tem claramente o 
dedo do ex-governador Paulo Hartung. 

Fazer um Governo para construir nota A 
é simples, é só parar de fazer investimentos e 
classificar corte de gastos, esquecendo que 
esses gastos não são gastos, são investimentos, 
como foi feito aqui, descrito brilhantemente 
pelo deputado Sergio Majeski. Mas nós 
podemos sentir isso na pequena agricultura 
familiar, que eu conheço de perto, a paralisação 
dos investimentos, a paralisação de diversas 
obras no estado. Aí é fácil você fazer um 
Governo nota A.  

O que nós precisamos é continuar 
analisando profundamente cada questão que 
chega aqui à nossa Casa; ter uma conversa com 
o governador Casagrande no sentido de que 
nem todas as matérias precisam vir aqui em 
caráter de urgência, para nos dar tempo de 
analisar e contribuir com emendas para 
melhoria dos projetos aqui enviados.  

Porque a votação que ele teve e dessa 
vez não pode... Vamos esquecer o primeiro 
Governo, foi conduzido pelo ex-governador. 
Vamos esquecer! Essa agora foi outra eleição, 
em outra conjuntura, com outras candidaturas, 
com outros elementos. E, no entanto, 
disparadamente, o governador Casagrande foi 
eleito pela maioria dos votos. Isso lhe confere a 
legitimidade, em que pese que a gente possa 
discordar integral ou pontualmente de algumas 
das questões.  

Mas esta Casa tem por responsabilidade 
contribuir sem abrir mão da sua autonomia, 
sem abrir mão de oferecer alternativas para as 
políticas sociais, especialmente aqui no estado, 
mas manter um equilíbrio entre os poderes. 
Como o senhor disse ontem, a autonomia e a 
soberania dos poderes.  

Mas isso não significa dizer que cada um 
pode fazer o que quiser por conta própria. 
Acima de tudo estão os interesses da população 
capixaba. É por isso que eu me somo à sua 

intervenção, no sentido da proteção dos 
interesses do nosso estado e não aceitarmos 
uma briga política falaciosa. Se ela existe, esta 
Casa seria mais clara a essa questão. Agora, 
essas bruxarias políticas subliminares não 
cabem mais, não cabem mais. 

Obrigada pelo aparte! 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Erick Musso) 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Obrigado, ministra! 
Com a palavra o deputado Freitas. Um 

aparte. 

 
O Sr. Freitas – (PSB) – Deputado Marcelo 

Santos, eu também não poderia deixar de 
parabenizá-lo pela fala equilibrada, pela fala de 
um deputado experiente, um deputado de cinco 
mandatos, de um deputado que sempre se 
pautou pela defesa do estado do Espírito Santo, 
pela defesa deste Parlamento. Desde que aqui 
eu cheguei, encontrei V. Ex.ª e sempre 
acompanho a sua postura, com equilíbrio, e 
militando, diga-se de passagem, nesses dois 
Governos, que são dois Governos que já vão 
para cinco mandatos, os dois Governos. 

E o nosso estado é soberano. Observa-se 
que o nosso estado sai do fundo da lama, do 
fundo da vala, e hoje alcança referência nos 
vinte e sete estados do nosso do nosso país. E V. 
Ex.ª faz com muito equilíbrio.  

Aqui nós não podemos, em hipótese 
nenhuma... Eu acho que esta Casa, que alcançou 
o patamar que alcançou, nós não podemos 
esticar a corda e dar margem para uma matéria 
que visa prejudicar o Estado do Espírito Santo, 
fazer uma picuinha, fazer uma fofoca, que isso 
aí é matéria de fofoca, de fofoca que foi falado 
ontem em matéria negativa contra o Estado do 
Espírito Santo. E nós não podemos nos render a 
esse tipo de fofoca porque o Estado é maior do 
que nós e nós não podemos fazer o quanto pior 
melhor. Nós precisamos trabalhar no sentido de 
promover o estado do Espírito Santo, de 
aproveitar as oportunidades.  

Nós realmente alcançamos um patamar 
de referência mesmo, de gestão, mas de 
referência também de investimento no social, 
de inclusão social. E essas políticas públicas 

Identificador: 340032003700360039003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quarta-feira, 16 de outubro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 49 

distribuídas regiões afora, que incluem os 
nossos irmãos capixabas que têm mais 
dificuldade, essas políticas não podem ser 
deixadas de lado sob o pretexto de esquerda-
direita, sob essa ideologia burra, vamos dizer 
assim. Existe uma grande intolerância hoje e a 
gente precisa de ter equilíbrio para apoiar o 
Governo do Estado.  
 Este Governo, Governo Renato 
Casagrande, que, quando a gente fala de 
alcançar a nota A, a nota A que foi alcançada em 
2011 no Espírito Santo, no Governo Renato 
Casagrande, não pode ficar no esquecimento. 
Foi a primeira nota A. Em 2011, 12,13 e 14, foi 
de gestão nota A. E nós não podemos esquecer 
que, em 2014, em 2013, foi que saiu um 
bochicho negativo fazendo o quanto pior 
melhor. 
 Duas pessoas, uma que estava lá na 
assessoria do senador Ricardo Ferraço e uma 
que estava no Governo Federal, maculando as 
contas do Estado quando não era verdade. O 
Estado com alta capacidade de investimento, o 
Estado com nota A e duas pessoas maculando o 
Estado quando não era verdade. Nós 
precisamos observar que esse Estado parou de 
investir de 2015 a 2016. Parou de investir, 
inclusive, com os recursos do BNDS que estavam 
em caixa. 
  Então, nós precisamos ajudar o Governo 
do Estado a continuar com o Estado organizado, 
a continuar investindo em todas as regiões e 
fazer com que o nosso estado, cada vez mais, 
torne esse estado soberano, como é o Fundo 
Soberano.  
 O nosso estado realça no meio do Brasil. 
E que bom ser copiado e que bom que V. Ex.ª 
tenha a grandeza de desqualificar artigos 
colunistas, que tentam impor o quanto pior 
melhor no nosso estado. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - 
Obrigado, deputado Freitas.  
 Deputado Enivaldo dos Anjos, nosso líder 
do Governo. 
 
 O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) – 
Deputado e senhor presidente, vejo esses 
comentários jornalísticos - lamento até dizer 
isso - como tendenciosos, como direcionados, 
como escritos a pedidos. Então, toda matéria 

que é feita de opinião e que expressa 
direcionamento para prejudicar ou beneficiar 
alguém, ela é, comprovadamente, uma matéria 
sem credibilidade jornalística. Porque, se for 
observar o que está escrito, você vai perceber 
que o jornalista não cuidou da informação em si, 
ele cuidou de tentar dar mérito para um e tirar 
o mérito do outro. 
 Então, esses assuntos que temos visto na 
mídia brasileira - não é só de um estado ou de 
outro, é na mídia brasileira -, ela tem 
encontrado uma resistência na população e 
falta de credibilidade, porque não é aceitável 
que nenhum órgão de imprensa queira interferir 
no andamento do Estado Brasileiro, tentando 
beneficiar um segmento ou outro.  
 A gente vê, ao longo da história, e isso é 
bastante visto, que alguns articulistas da 
imprensa, alguns, eles às vezes dedicam a vida 
inteira para proteger, através da sua pena, 
certos setores da economia. E aí, depois de dez, 
quinze, vinte anos, quando deixam esses órgãos 
de imprensa, eles vão ser assessores de altos 
dirigentes. 

 Recordo-me que uma vez, no meu 
primeiro mandato, fizemos uma CPI da 
Poluição, na época o presidente era até o ex-
governador Arthur Gerhardt, e nós, então, 
diante da confissão e da apuração que 
aconteceu dessa CPI, tiramos, num discurso, a 
ideia de que se aquela área de Tubarão fosse 
usada para projeto turístico e habitação, ela 
daria muito mais emprego do que a Vale dá. 
Teria muito mais movimentação financeira no 
Espírito Santo e não faria muita diferença com 

relação à questão do ICMS. E, aí, um jornalista 
famoso, de um jornal famoso de Vitória, fez 
um artigo e só faltou disparar a metralhadora 
contra mim. Ofendeu-me de maneira direta 
porque eu disse que seria muito mais negócio 
aquela área ser uma área turística do que uma 
área de pó preto. Depois, porque a vida 
caminha, uma década depois, onde estava 
esse jornalista? Na assessoria da Vale do Rio 
Doce, fazendo artigos, aqueles artigos 
chamados puxa-saquismo da alta direção. 

Então eu entendo que a imprensa, para 
ser respeitada, como muitos da imprensa o são, 
o articulista que comenta uma matéria dessas 
tem que ter a sensibilidade da dignidade, do 
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respeito à verdade, porque senão vira chacota. 
E é o que esse artigo é, uma chacota. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Obrigado, senhoras e senhores! 
A importância de trazer para o plenário 

esse debate, fruto de uma coluna malfadada e 
muito mal escrita, porque não reflete a 
realidade do Espírito Santo, é deixar claro que, 
independentemente da posição de cada um, 
partidária, nós temos que respeitar aonde o 
Espírito Santo chegou.  

Volto a dizer: começou com Paulo 
Hartung, que eu admiro e fiz parte da base 
aliada; sucedido por Renato Casagrande, que eu 
admiro e fiz parte da base aliada lá atrás. Paulo 
Hartung retornou e, agora, Casagrande retoma 
o Governo. É uma ação continuada, com modelo 
de gestão diferente, que vem dando certo. Vem 
dando certo. E a avaliação que ela deveria ter 
feito é do Fundo Soberano, que não está se 
pensando no dinheiro que vai ser aplicado hoje, 
amanhã e depois, com o fim do Governo. Ele vai 
ser investido, quando for necessário, para as 
próximas gerações. E é isso que um estadista 
pensa. Ele não pensa no amanhã, apenas no dia 
seguinte, ele pensa nas futuras gerações. E esse 
estadista fez com que o estado do Espírito Santo 
pudesse ser o único estado da Federação a criar 
um fundo soberano, que deveria servir de 
exemplo aos municípios produtores de óleo e 
gás, que estão quebrados. Diferentemente do 
nosso estado, que chegou aonde chegou fruto 
de uma ação construída, deputado e presidente 
Torino Marques, a várias mãos. E uma dessas 
mãos é a Assembleia Legislativa.  

Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Quero parabenizar o deputado Marcelo 
Santos pelas palavras proferidas, de suma 
importância para o desenvolvimento do estado 
do Espírito Santo, por uma notícia feita de 
forma... Acho que, às vezes, pensada demais, 
né? Não vou nem dizer isso. Eu digo que o 
jornalista... Nós somos jornalistas, aqui. Eu 
posso falar como jornalista e radialista que nós 
temos liberdade, sim, de imprensa, liberdade de 
expressão, desde que você não fuja da linha 
editorial. Então, quando existe um editorial, 

existe alguém pensando por trás para liberar 
para que esse jornalista faça isso. 

É muito bom a gente fazer as 
comparações, como V. Ex.ª falou, e olhar os 
estados e o desenvolvimento do Brasil e ver que 
o Espírito Santo está cada dia mais forte e com 
boas políticas para o desenvolvimento e para o 
povo capixaba. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Parabéns!  

Passamos, então, para a Ordem do Dia.  
Passo a presidência, mais uma vez, para 

o deputado Marcelo Santos. (Pausa)  
Erick Musso? (Pausa)  
Eu quero parabenizar também, hoje, a 

presença, aqui, no plenário da nossa Casa de 
Leis, de Bruno Lamas! Nosso deputado eterno, 
sempre deputado, Bruno Lamas, que hoje 
assumiu a Secretaria de Ação Social. Parabéns, 
Bruno Lamas! 

Deputado Erick Musso, vou dar 
sequência, aqui. O senhor gostaria de presidir a 
sessão? (Pausa) 

Posso continuar, então, né? (Pausa)  
Ok. Vamos lá!  
Passamos, então, para a Ordem do Dia. 

9h58min.  
1. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 63/2019, do 
deputado Fabrício Gandini, que dispõe sobre o 
uso do nome afetivo nos cadastros das 
instituições escolares, de saúde ou de cultura e 
lazer para crianças e adolescentes que estejam 
sob guarda da família adotiva, no período 
anterior à destituição do poder 
familiar. Publicado no DPL do dia 
25/02/2019. Em reunião em conjunto 
das comissões parlamentares o relator, 
deputado Vandinho Leite, se prevaleceu de 
prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária do dia 02/10/2019. (Prazo 
até 09/10/2019).   

Convoco aqui a Comissão de Justiça.  
Quem vai falar é o deputado Vandinho 

Leite. 
Lembrando que essas reuniões estão em 

conjunto com Justiça, Cidadania, Assistência 
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Social, Proteção à Criança e ao Adolescente e 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
estou neste momento assumindo a presidência 
da Comissão de Justiça, visto que o autor da 
matéria é o deputado Gandini, que não pode 
presidir visto que a propositura que nós vamos 
avaliar agora é de sua autoria. 

Reunião em conjunto das Comissões de 
Justiça, Cidadania, Assistência Social, Proteção à 
Criança e ao Adolescente e Finanças. 

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

senhor está relatando já com as comissões 
conjuntas?  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Foi decidido na 
reunião passada, comissões conjuntas.   

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Porque é o Marquinhos que decide pela 
Comissão de Cidadania. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Não, não. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Ele pode dar o voto aí. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Foi decidido na 
reunião passada.  

Você mata o Marquinhos, aqui, do 
coração. 

Do deputado Fabrício Gandini, essa 
matéria dispõe sobre o uso do nome afetivo nos 
cadastros das instituições escolares, de saúde 
ou de cultura e lazer para crianças e 
adolescentes que estejam sob a guarda de 
família adotiva, no período anterior a 
destituição do poder familiar. 

Resumindo, o principal objetivo da 
matéria é que crianças adotivas tenham o 
direito, tanto em chamada escolar ou na área da 
saúde, de utilizar o sobrenome da família que o 
adotou mesmo antes do processo jurídico 
necessário para fazer essa alteração. 

É uma matéria que inclusive já está em 
vigor em outros estados, e eu, desde já, tinha 
relatado também na Comissão de Constituição e 
Justiça pela rejeição do despacho denegatório 
para que essa matéria pudesse continuar 
tramitando.  

Neste momento, também, venho 
novamente dizer que não há óbice nenhum com 
relação a esta matéria diante da sua 
constitucionalidade. Ela não ocorre de nenhum 
tipo de vício, de normas, em minha opinião, 
nem no Legislativo nem na sua elaboração, 
muito menos competindo aí com União ou 
Municípios para legislar sobre a matéria.  

Ou seja, o art. 24, da Constituição 
Federal diz: 

 
Art. 24. Compete à União, 

aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre: 

(...) 
XV – proteção à infância e 

à juventude; 
 

E essa matéria reza sobre a infância e 
juventude e eu não vejo nenhum óbice para que 
a mesma tenha a sua aprovação na sua 
juridicidade e legalidade. 

Também, é claro, dentro do mérito, 
como falei, eu acredito, já que é uma reunião 
conjunta, de várias comissões, eu vejo que é 
uma matéria também extremamente 
importante, dá esse direito às famílias que 
adotam crianças de colocarem os sobrenomes 
nessas crianças mesmo antes de o processo 
legal estar concluído. E nomes, por exemplo, 
como eu disse, em escolas, que é algo 
extremamente importante e significativo. 

Então, o meu relatório é pela aprovação 
da mesma. 

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

votação na Comissão de Justiça. 
O deputado Gandini obviamente vota a 

favor, porque é o autor. 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Alexandre Quintino?  
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Com o relator. 
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Com o relator. 

Deputada Janete? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael? (Pausa) 
Como relator. 
Deputado Marcos Mansur? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Justiça. 
 
Passo agora à Comissão de Cidadania.  
Como vota o deputado Enivaldo dos 

Anjos? (Pausa)  
 Queria pedir a V. Ex.ª o voto favorável ao 
relatório do projeto. (Pausa) 

Muito obrigado. Agradeço a V. Ex.ª.  
Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini? 

(Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Raquel? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado também na Comissão de 

Cidadania por unanimidade. 
 
Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Enivaldo dos 

Anjos? Na Finanças agora, deputado Enivaldo. 
(Pausa)  
 Deputado Enivaldo dos Anjos?  
 Pedir ao deputado Xambinho que deixe o 
Enivaldo votar.  

Deputado Lorenzo, pedir a V. Ex.ª para 
deixar o deputado Enivaldo votar aqui na 
Comissão de Finanças, agora, neste momento. 
(Pausa) 

Eu vi. Deputado Pazolini está tomando 
toda a atenção de V. Ex.ª.  
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Estou votando com o relator.  
  
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Com o relator. 
 Deputado José Esmeraldo? 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(MDB) – Com o relator, excelência. 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, 
deputado José Esmeraldo.  

Deputado Fabrício Gandini é o autor, 
vota favorável.  

Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto. (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
Com o relator.  
Aprovado por unanimidade também na 

Comissão de Finanças.  
 
Comissão de Assistência Social. 
Como vota o deputado Adilson 

Espindula, presidente da Comissão de 
Assistência social? (Pausa) 

Deputado Doutor Hércules? (Pausa) 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Muito obrigado!  
Deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relator.  
Aprovado também por unanimidade na 

Comissão de Assistência Social e Segurança 
Alimentar e Nutricional.  

 
Por último, mas, claro, de suma 

importância, Comissão de Proteção à Criança e 
ao Adolescente e de Políticas sobre Drogas.  

Como vota o presidente da comissão, 
deputado Lorenzo Pazolini? (Pausa) 

Com o relator.  
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Muito obrigado! 
Com o relator. 
Eu relatei a matéria.  
Deputado Marcos Mansur, como 

suplente? (Pausa) 
Com o relatório.  
Senhor presidente, aprovado em todas 

as comissões por unanimidade. 
Parabéns ao deputado Gandini! 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Ok, deputado Vandinho Leite. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo orador inscrito, encerrada 

a discussão.  
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Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos.  
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 

Presidente, só para justificar. 
  
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Deputado Gandini.  
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Vou 

fazer daqui mesmo.  
Primeiro, agradecer ao deputado 

Vandinho, que conduziu as votações. 
Essa matéria, deputado Torino, foi um 

pedido do grupo de apoio à adoção Gerando 
com o Coração. É um grupo de Guarapari, que 
esteve no meu gabinete e falou da importância 
dessa ação.  

Já existe essa lei em cinco estados do 
país: no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, no 
estado de São Paulo e também no estado do 
Paraná e no estado da Paraíba. Isso já é lei. E 
todas essas leis foram de origem parlamentar.  

Então, é importante dizer, porque, num 
primeiro momento, esse projeto teve despacho 
denegatório. Mas a Procuradoria da nossa Casa, 
logo após, vencido o despacho denegatório, deu 
parecer pela constitucionalidade. Então, 
possivelmente a gente não vai ter dificuldade 
em relação ao Governo aprovar, até porque já 
existe essa lei em cinco estados e é de suma 
importância.  

Então, agradecer a todos os deputados. 
Vai gerar mais dignidade às pessoas que fazem 
essa opção pela adoção, que já uma opção 
muito digna e uma opção generosa dessas 
pessoas, ter essa facilidade. Porque muita das 
vezes essas crianças perdem o vínculo com a 
família original por violência, por vários tipos. E 
elas têm que carregar esse nome enquanto o 
processo judicial, que é lento, infelizmente é 
lento no processo de adoção, mas também para 
preservar a família. Então, você tem um 
processo lento que tem uma série de ações 
importantes, mas ao fim do processo judicial, é 
o momento em que ela tem um novo nome.  

Nesse período todo, infelizmente, hoje, 
no Espírito Santo, não é possível que ela seja 
tratada com o nome afetivo nos ambientes que 
ela frequenta. E muitas das vezes uma adoção 
tardia, o nome vai fixando e a própria criança 
não queria conviver com aquele nome porque 
ela relembra muitas coisas negativas do 
passado. 

Então, assim, nós aprovamos um projeto 
de extrema importância. Queria agradecer a 
todos os deputados que acompanharam essa 
matéria. 

Obrigado, deputado Torino, obrigado 
deputado Vandinho, principalmente, pela 
condução. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Nós agradecemos, deputado Fabrício 
Gandini, por ter trazido para o Espírito Santo, a 
pedidos, uma lei de suma relevância também 
para o jovem. 

Item número 2 e item número 3. O item 
número 2, na forma do art. 277 e o item 3 
também. O 2 é a Lei n.º 267/2019 e o item 3, 
Projeto de Lei n.º 788/2019.  

 
(2. Discussão, se houver recurso, 
na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
5.º do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 267/2019; 3. 
Discussão, se houver recurso, na 
forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º 
do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 788/2019) 

 
Não havendo recurso, à Secretaria para a 

extração dos autógrafos. 
Do item 4, item 5, até o item 9, eu coloco 

em discussão. (Pausa) 
 

(4. Discussão especial, em 3.ª 
sessão, da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 02/2016; 5. 
Discussão especial, em 3.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
01/2018; 6. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 29/2018; 7. Discussão 
especial, em 3.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 326/2018; 8. 
Discussão especial, em 3.ª 
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sessão, do Projeto de Lei n.º 
328/2018; 9. Discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 744/2019) 

 
Não havendo deputado inscrito, as 

matérias seguem para as comissões. 
Tudo dez aqui na Assembleia Legislativa! 

Agora 10h10.  
Antes de passar para a fase das 

Comunicações, lembrando que a fase das 
Comunicações tem a durabilidade de uma hora, 
até às 11h10, eu informo aos senhores 
deputados e às senhoras deputadas que o 
orador do Grande Expediente, logo após a fase 
das Comunicações, de hoje, conforme previsto 
no art. 112 do Regimento Interno, será 
transferido para época oportuna. E aí terá o 
Grande Expediente. 

10h11. Fase das Comunicações. 
Primeiro orador inscrito, deputado 

Adilson Espindula. 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhor presidente, eu vou declinar da minha 
fala. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – O senhor declina, deputado, então, o 
próximo orador inscrito, deputado Alexandre 
Xambinho. 

Continuamos com vinte e sete graus na 
capital do Espírito Santo. 

Agora 10h11min.  
Muito obrigado pela sua audiência aqui 

na TV Assembleia! 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 

– Bom dia a todos! Cumprimentar o nosso 
presidente Torino Marques; cumprimentando as 
mulheres, eu cumprimento a nobre amiga 
deputada Raquel Lessa; população que nos 
assiste através da TV Assembleia e a imprensa 
que nos acompanha. 

Subo esta manhã à tribuna para falar 
sobre o terreno da SPU na entrada do bairro 
José de Anchieta. Nós iniciamos essa briga desse 
terreno para conquistar esse terreno para a 
cidade da Serra, para o município da Serra, para 
fazer a melhoria de acesso ao bairro José de 
Anchieta. 

Um bairro que fica à margem da BR-101, 
próximo à entrada do bairro Laranjeiras, e todas 
as manhãs é um caos o trânsito na entrada e na 
saída do bairro, no período da tarde, no período 
do fluxo. 

E esse terreno é um terreno que era de 
uma empresa que tinha um problema com a 
União e o terreno passou para a União. E nós 
fizemos a solicitação junto à Superintendência 
Estadual, ao superintendente Márcio, para que 
esse terreno seja doado para o município da 
Serra. Que a gente possa fazer a melhoria no 
acesso na entrada e na saída do bairro José de 
Anchieta. 

Mas, pasmem! A SPU não tem condições 
de limpar a área, o Márcio liberou para que a 
prefeitura possa fazer a limpeza. Fizemos a 
limpeza dessa área. 

Gostaria, Alan, que você mostrasse aí.  
 
(São exibidas imagens simultaneamente 
ao pronunciamento) 
 
Um terreno que estava sendo utilizado 

por usuários de droga, depósito de entulho, um 
local que estavam acontecendo assaltos 
constantemente pela população. 

Nós conquistamos a limpeza, mas o 
nosso desejo é ter a doação desse terreno para 
o município da Serra. Pode parar o vídeo, Alan. 
 Mas o nosso desejo é conquistar a 
doação desse terreno para o município de Serra, 
para que a prefeitura possa fazer uma 
intervenção e melhorar o acesso à entrada e à 
saída do bairro José de Anchieta. E quem passa 
hoje pela BR-101, já vê aquela área limpa e vê 
como mudou a entrada do bairro José de 
Anchieta. 

Fui a Brasília, na última quarta-feira, 
solicitar ao coronel Mauro Filho, que é o 
secretário-geral da SPU, em Brasília, a doação 
desse terreno. E pasmem, ontem saiu uma 
matéria, no jornal A Tribuna, onde a SPU quer 
fazer o leilão dessa área. Ele quer fazer o leilão 
dessa área para poder arrecadar recursos, para 
poder entregar na mão do ministro Paulo 
Guedes. 

Essa é a afirmação do Márcio Furtado, 
que hoje é o superintendente da SPU aqui no 
estado do Espírito Santo. Aí, eu me pergunto: o 
presidente da República, Jair Bolsonaro, 
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Delegado Danilo Bahiense, que é do seu partido, 
pregou durante o seu período de campanha 
menos Brasília e mais Brasil. Será, mesmo, que o 
recurso desse terreno vai fazer a diferença para 
o Governo Federal? Ou a doação desse terreno 
para a cidade de Serra, para melhorar o acesso 
dos moradores daquela região, que não pega 
somente o bairro José de Anchieta. Você ali 
pega o bairro José de Anchieta I e II, o Solar de 
Anchieta, Laranjeiras Velha, Jardim Tropical, ou 
seja, dá cerca de sessenta ou setenta mil 
moradores, que passam por aquele gargalo, por 
aquela entrada curta do bairro José de Anchieta.  

E eu subo à tribuna, hoje, para pedir, 
pedir ao SPU que olhe com carinho, que faça 
essa doação desse terreno para a cidade de 
Serra e que a gente possa melhorar a 
infraestrutura de entrada e saída do bairro José 
de Anchieta, na BR-101. Esse é o meu pedido. 

Estou aguardando ansioso o retorno do 
coronel Mauro, que ficou de me dar um retorno 
ainda esta semana sobre essa situação, mas 
fiquei assustado quando, ontem, saiu uma 
matéria no jornal A Tribuna dizendo que essa 
área vai ser leiloada. E a finalidade é entregar o 
recurso para o ministro Paulo Guedes. 

 
O Sr. Vandinho Leite – (PSDB) – Um 

aparte, deputado Xambinho.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 

– Com a palavra o deputado Vandinho Leite.   
 
O Sr. Vandinho Leite – (PSDB) – Eu 

tenho acompanhado de perto a luta de V. Ex.ª 
com relação a essa área e é uma luta muito 
relevante. É a entrada de vários bairros, fica ali, 
em José de Anchieta, mas é a entrada de vários 
bairros. Essa área ficou abandonada pelo SPU 
esse tempo todo. Tira todo o progresso naquela 
entrada ali da comunidade. 

Eu não vejo motivo algum, ainda mais 
que tem interesse público. Às vezes, o poder 
público tem dificuldade de entender pontos que 
são de interesse público, por incrível que isso 
pareça. 

Essa é uma área, não é uma área, nós 
não estamos falando de um conjunto logístico, 
de um conjunto que pode ser utilizado para a 
área industrial, não. Nós estamos falando de 

uma área, na entrada da comunidade, que 
pode, sim, servir muito para o poder público.  

Eu não estou dizendo que ali não poderia 
ter alguns outros investimentos. Mas é verdade, 
também, que no entorno já tem posto de 
gasolina, que no entorno já tem supermercado, 
ou seja, e deixa muito precária essa entrada da 
comunidade. Aí, eu concordo com V. Ex.ª. 

E pelo que V. Ex.ª me falou, ainda esteve 
com o prefeito da cidade, fez com ele um 
compromisso de revitalização da mesma, ou 
seja, isso, com certeza, vai valorizar a 
comunidade, vai elevar a autoestima das 
pessoas. Eu não conheço esse projeto de 
revitalização ou se é uma ideia ainda, é claro, 
né? Acho que não tem o projeto, até porque a 
área ainda não foi doada, mas deve ser uma 
ideia de uma área de convivência. Podem ser 
utilizados aí vários pontos de convivência 
familiar, da terceira idade, entre outros, que 
podem, sim, transformar a entrada de José de 
Anchieta em uma área fantástica de 
convivência. 

Olha outro exemplo simples de área de 
convivência bem utilizado, lá na Serra, é, por 
exemplo, o Parque da Cidade. 

Então, eu sou totalmente favorável à luta 
de V. Ex.ª e acho que a SPU tem que avaliar caso 
a caso. Não faz sentido colocar todas as áreas 
que estão em nome da SPU no mesmo bojo e 
fazer um leilão. Tem que avaliar caso a caso e, 
neste caso específico, eu creio que a luta de V. 
Ex.ª é a luta correta. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) 

– Obrigado, deputado Vandinho. 
O nosso prefeito Audifax tem um 

compromisso de, se conseguirmos a doação 
desse terreno, fazer a melhoria do acesso e 
levar ali também um equipamento comunitário 
que possa atender às comunidades daquela 
região, porque aquelas comunidades também 
são carentes de ter um equipamento público 
onde as famílias possam frequentar e ter um 
convívio social melhor. 

Muito obrigado, presidente Adilson 
Espindula. Um bom dia a todos! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – São 10h19min, 

Identificador: 340032003700360039003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



56 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 16 de outubro de 2019 

continuamos na fase das Comunicações. Com a 
palavra o deputado Capitão Assumção. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Senhor presidente, nobre deputado Adilson 
Espindula, senhoras e senhores 
parlamentares, a TV Assembleia me flagrou 
falando ao celular. É porque eu estava tirando 
umas dúvidas que foram lançadas aqui pelo 
deputado Enivaldo dos Anjos, e com todo 
respeito que tenho a ele, vou até esperar o 
próximo pronunciamento para explicar aos 
nossos telespectadores o que realmente está 
acontecendo com a Agência Nacional de 
Mineração. Não existe mais DNPM desde o 
ano passado, mas a posteriori, no próximo 
pronunciamento, vou explicar realmente o 
que está acontecendo, apesar de eu não ser 
deputado federal, não ser um senador da 
República. Mas, como estamos na liderança 
do partido do presidente Bolsonaro, e como 
me foi cobrada essa explicação, essa 
responsabilidade, terei a maior boa vontade 
de explicar no próximo pronunciamento. 

Mas neste, gostaria que as senhoras e 
os senhores prestassem muita atenção porque 
é algo que vai tocar na sua vida. 
Constantemente tenho subido a esta tribuna 
para falar da proteção que o bandido tem, que 
o Estado dá ao bandido. Para tirar essa 
proteção do bandido, o presidente Bolsonaro 
e o ministro Sérgio Moro lançaram o Pacote 
Anticrime, que começou a ser desidratado 
pelos isentões da Câmara dos Deputados. Aí o 
presidente Jair Messias Bolsonaro lançou a 
campanha na rede nacional de televisão, 
como um governante legítimo. Ele usou dos 
meios que tinha disponíveis. São os critérios 
do administrador público. 

Ontem à tarde recebi a notícia de que o 
TCU, através de intervenções de partidos de 
esquerda, partidos de esquerda representaram 
junto ao TCU para que aquelas campanhas, 
exatamente três vídeos, fossem retirados do ar. 
E nós, defensores do melhor para o Brasil, nós, 
patriotas, colocamos nas nossas redes sociais, 
Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, e 
agora estamos passando aqui, ao vivo, esses 
três vídeos para depois a gente continuar nosso 
pronunciamento. 

Eu queria que o Alan, por gentileza, 
pudesse passar esses vídeos para os nossos 
telespectadores assistirem. 

 
(São exibidos os vídeos) 

 
O último vídeo agora. (Pausa) 
Está sem som? Mas tudo bem, são três 

vídeos que o Governo Bolsonaro lançou para a 
mídia tradicional e foi impedido por uma ação 
promovida pelos partidos de esquerda que não 
querem que o bandido tenha seu devido lugar. 
São partidos que estão contra o cidadão 
trabalhador, aquele que faz com que o Estado 
nacional brasileiro seja produtivo. Eles não 
querem que o Pacote Anticrime passe, porque 
vai impedir que o bandido tenha garantia aqui 
no Brasil.  

Esse ato covarde dos partidos de 
esquerda, que protocolaram uma ação para 
retirar os vídeos do TCU, não vai impedir que o 
brasileiro trabalhador tenha acesso a esses 
vídeos. Ficou pior agora, porque todo mundo 
está divulgando os vídeos. Por que essa 
preocupação desses partidos de impedirem a 
veiculação em nível nacional? Porque o povo vai 
cobrar do seu deputado se ele vai voltar contra 
ou a favor do Pacote Anticrime. 

A desidratação que o Pacote Anticrime 
sofreu, ele vai ser novamente reidratado lá na 
Câmara dos Deputados. Então, os senhores e as 
senhoras, imaginem uma coisa: o deputado 
federal teme a pressão popular. Qualquer 
parlamentar - deputado estadual, deputado 
federal, senador, vereador. Enche a galeria para 
você ver uma coisa. Lá, na Câmara, não é 
diferente. É por isso que eles impediram que 
esses três vídeos, que realçam a importância do 
Pacote Anticrime para o cidadão brasileiro, 
saíssem em rede nacional. Começaram a sair. 
Depois, o presidente obedeceu à ordem e, com 
certeza, está fora agora, mas está sendo 
divulgado em nível nacional através das redes 
sociais.  

Mas, é bom deixar bem claro que nós, 
capixabas, aqui não é o deputado Capitão 
Assumção que está falando, não, nós, capixabas, 
temos um compromisso com o cidadão que 
paga imposto. Esse é que precisa do Pacote 
Anticrime. Então, eu estou informando às 
senhoras e aos senhores para que procurem 

Identificador: 340032003700360039003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quarta-feira, 16 de outubro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 57 

seus deputados federais inicialmente - depois, 
têm os senadores, porque depois que aprovado 
na Câmara, vai para o Senado. Procurem os seus 
deputados federais. Nós temos dez deputados 
federais. Cobrem deles as posições a favor do 
Pacote Anticrime. Cada estado está fazendo isso 
agora. Cada cidadão cobre do seu deputado 
federal para que ele vote a favor do Pacote 
Anticrime.  

E aqueles textos importantes para 
patrocinar, para valorizar o cidadão, que foram 
retirados de propósito pelos isentões do 
Congresso Nacional, que vão ser recolocados lá 
em plenário, que também esses deputados 
votem favoravelmente.  

Eu repeti o que eu coloquei no meu 
Instagram: Quem é contra o Pacote Anticrime 
está a favor da bandidagem, porque é algo que 
vai impedir que o bandido tenha tanto poder 
como tem até hoje.  

Recentemente, agora, há uma semana, 
um senhor tomou dezoito anos de cadeia, 
porque matou o cara que estuprou a filha dele. 
Ele, chegando em casa, viu a filha dele, menor 
de idade, onze anos de idade, trêmula, abrindo 
o portão. Ele perguntou a ela o que tinha 
acontecido. E ela falou o que tinha acontecido: 
que o vizinho tinha estuprado aquela criança de 
onze anos. O pai fez o que você faria, o que eu 
faria. Eu faria até com mais requinte de 
crueldade, que é minha filha.  

Já falei isso uma vez, deputado 
Vandinho, lá na CPI dos Crimes Cibernéticos, 
com aquele professor que estava assediando as 
crianças: se fosse minha filha, eu ia fazer pior do 
que esse cara. 

Mas você vê que covardia que é a Justiça 
brasileira, covardia que o Ministério Público 
agiu! Aquele senhor que foi defender a honra da 
filha de onze anos tomou dezoito anos de 
cadeia. O desgraçado que estuprou nunca mais 
vai estuprar ninguém. Aquele amaldiçoado! Foi 
para o inferno, o capiroto está tomando conta 
da alma dele para o resto da vida, vai sofrer 
eternamente. Mas o pai da jovem, da criança, 
que foi defender a honra... A criança até hoje 
tem acompanhamento psicológico. O Estado 
nacional brasileiro, através da Justiça 
maravilhosa que nós temos e do Ministério 
Público, deu dezoito anos de cadeia nele. Eu 
quero ver se você que está me escutando, 

assistindo agora, você que é pai de família, você 
que é mãe, se fosse a sua filha que o vizinho eu 
tivesse estuprado, duvido se você não ia fazer 
igual! 

Então, o Pacote Anticrime veio para 
corrigir isso, dar valor ao cidadão e impedir que 
o bandido tenha qualquer tipo de recurso, 
minimizar os recursos do bandido, já que não 
tem pena de morte. Se tivesse, roubou, matou, 
estuprou, vela preta, caixão. Quem vai pagar a 
munição é a família. 

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

ESPINDULA – PTB) – São 10h30min. 
Continuamos na fase das Comunicações.  

Com a palavra o ilustre deputado Carlos 
Von, futuro prefeito de Guarapari. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 

presidente, subo a esta tribuna hoje para 
lamentar a não adesão do Governo do Estado ao 
programa do Governo Federal Escolas Cívico-
Militares. A gente sabe que, das trinta melhores 
escolas públicas do Brasil, dez são escolas 
militares. Vai resolver o problema de educação 
do Espírito Santo? Não, mas vai resolver pelo 
menos parte do problema. Cada Estado que 
aderiu ao programa vai receber um milhão de 
reais por ano para a contratação de professor e 
melhorias na infraestrutura da escola e cada 
Estado vai receber pelo menos investimentos 
para duas escolas, ou seja, o Governo do Estado 
está abrindo mão de dois milhões de reais por 
ano para a nossa educação.  

Então, é algo que de fato a gente precisa 
aqui lamentar! E pedir, quem sabe, que o 
governador reveja a posição dele, que não é a 
posição da população capixaba. Prova disso foi a 
audiência pública ontem realizada em Ibatiba, 
onde estiveram presentes cento e duas pessoas, 
sendo que noventa e nove votaram favoráveis à 
adesão do município ao programa federal. 
Então, tenho certeza que a imensa maioria da 
sociedade capixaba é, sim, a favor do programa 
Escolas Cívico-Militares. 

Então, assim como São Paulo fez a 
adesão um pouco fora do prazo, pedindo a 
postergação do prazo, acho que o Espírito Santo 
poderia seguir o mesmo exemplo e fazer o 
mesmo, sendo que absolutamente todos os 
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estados, com exceção dos estados do Nordeste, 
que são governados pela esquerda, e lá tem 
comunistas, petistas e socialistas, todos os 
estados, com exceção dos estados do Nordeste, 
aderiram ao programa. Apenas o Espírito Santo 
foi um ponto fora dessa curva. 

E aproveito também para lamentar a 
criação de uma estatal para gerir os hospitais 
públicos do Espírito Santo, indo totalmente na 
contramão daquilo que a gente conhece como 
uma boa gestão. Basta analisar os países mais 
desenvolvidos do mundo, se existe a quantidade 
de estatais que existem neste país. O Brasil é 
recordista disparado no número de estatais.  

E eu tenho certeza de que esse não é o 
caminho, mas é importante a gente entender o 
contexto geral desse projeto de lei, que não foi 
elaborado, tenho certeza, pelo governador 
Casagrande, foi elaborado pelo secretário de 
Saúde, secretário Nésio, que é um comunista 
declarado, formado na Universidade de Cuba, 
universidade essa que é especializada em 
formar estrangeiros para que voltem ao seu país 
de origem, trazendo com ele também a 
ideologia comunista. Infelizmente, é isso que 
nós estamos vendo acontecer com a criação de 
uma estatal da Saúde aqui, no Espírito Santo. 

Então, a gente sabe... Eu realmente não 
conhecia o passado desse secretário, mas o que 
a gente conhece é que ele é recém-formado, 
formado em 2012, em Cuba, conseguiu o 
Revalida em 2015 e tem, como experiência 
administrativa, apenas como secretário de 
Saúde de uma pequena cidade, cidade de 
Palmas, no estado do Tocantins. Então, é 
importante a gente dar um voto de confiança.  

Anteriormente ele já tinha enviado a 
esta Casa cinco projetos de lei, em regime de 
urgência. Votei os cinco a favor, porque eu 
considero que é importante a gente dar um 
voto de confiança não a ele, mas um voto de 
confiança ao governador Renato Casagrande. 
Mas, realmente, votar a favor da criação de 
uma estatal, mais uma, isso aí eu não farei. 

Eu não sou oposição nesta Casa, pelo 
contrário. De quarenta projetos de leis, 
aproximadamente, que o Governo enviou para 
esta Casa, votei a favor trinta e cinco; apenas 
cinco projetos de leis complementares que eu 
voltei contra, mas a partir do momento em que 
os militantes do partido do governador, PSB, 

começa a me atacar diuturnamente nas redes 
sociais e nas ruas dizendo que eu votei contra a 
Saúde, eu preciso subir a esta tribuna aqui para 
me defender. E, infelizmente, esses ataques 
vêm acontecendo desde o início do meu 
mandato, se comportam, realmente, como uma 
verdadeira quadrilha. E eu já alertei diversas 
vezes, diversos secretários do Governo do 
Estado, a minha situação em Guarapari. 

Militantes do PSB ligados, realmente, ao 
pré-candidato deles a prefeito, têm em atacado 
diuturnamente nas ruas e nas redes sociais. Não 
só atacado, mas me caluniado também, me 
acusado de diversas coisas. Então, eu preciso 
usar esta tribuna aqui, para fazer a minha 
defesa, para me defender também. 

Levei isso aos secretários e infelizmente 
absolutamente nada foi feito; pelo contrário, 
aquelas pessoas que mais me atacam foram 
contemplados com cargos no Detran e obras 
públicas. Empresas que ganharam licitação, 
subcontrataram empresas de partidários do PSB 
que estão me atacando diuturnamente na 
cidade de Guarapari, através das redes sociais e, 
inclusive, nas ruas também.  Então, é 
necessário, de fato, eu fazer essa defesa aqui. 

Quero dizer que, enquanto essa turma 
pensa apenas em fazer maldade, nós estamos 
trabalhando duro aqui pelo povo capixaba e, 
principalmente, pelo povo de Guarapari. E prova 
disso é uma campanha que nós lançamos na 
semana passada, que é: Descubra Guarapari. E 
essa campanha não é do deputado Carlos Von; é 
do cidadão Carlos Von que entendeu que o que 
nós precisamos, hoje, principalmente no 
turismo do Espírito Santo é a divulgação das 
nossas belezas, das nossas riquezas. E é o estou 
procurando fazer com a nossa campanha, o 
Descubra Guarapari, que está sendo passado 
aqui no telão, onde nós mapeamos, 
absolutamente, todas as praias do município de 
Guarapari. São mais de cinquenta e duas praias 
que nós temos a nossa cidade, praias belíssimas, 
praias grandes e urbanizadas, praias pequenas e 
desertas. A própria população de Guarapari não 
as conhecia.  

 

 (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

Então, nós estamos pedindo o apoio da 
população de Guarapari, dos turistas que vão à 
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nossa cidade para poder divulgar esse material, 
que está disponível no meu site 
carlosvon.com.br. É um catálogo contendo 
cinquenta e duas praias do nosso município, um 
trabalho belíssimo, difícil, e é um presente que 
eu quero dar à população de Guarapari. 

Já tem pessoas se manifestando que esse 
trabalho já tem impulsionado o turismo na 
nossa cidade; turistas estão ligando para os 
moradores de Guarapari querendo vir à cidade 
de Guarapari para poder conhecer essas outras 
praias que eles não conheciam.  

E o grande desafio do Turismo, 
particularmente de Guarapari, é realmente 
atrair turistas durante o ano, não no verão. No 
verão a cidade já está superlotada. É um turismo 
de massa, mas a gente precisa, realmente, 
trazer um turismo de qualidade para durante o 
ano na nossa cidade. 

Quero conceder um aparte ao meu 
querido amigo deputado José Esmeraldo. 

 

O Sr. Engenheiro José Esmeraldo - 
(MDB) – Deputado Carlos Von, quero 
primeiramente parabenizar o amigo pelas fotos 
maravilhosas que trouxe aí e, ao mesmo tempo, 
queria dizer que V. Ex.ª é um brilhante 
deputado nesta Casa de Leis, é um jovem e eu 
não tenho dúvida nenhuma de que Guarapari 
saberá reconhecer o trabalho que V. Ex.ª faz não 
só nesta Casa de Leis, como também em 
Guarapari.  

V. Ex.ª vai ser um fenômeno. Posso dizer 
aqui com todas as letras: V. Ex.ª vai ser um 
fenômeno como prefeito de Guarapari. Eu 
gostaria de estar na primeira fila, e vou estar na 
primeira fila, quando V. Ex.ª for tomar posse. E 
não vai demorar muito, ano que vem. Ano que 
vem, ou seja, 2020.  

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 2020.  
 
O Sr. Engenheiro José Esmeraldo – 

(MDB) – Em 2020, eu quero estar lá na frente, 
batendo palmas para V. Ex.ª. V. Ex.ª merece 
uma cidade linda, maravilhosa como Guarapari. 
E um jovem como V. Ex.ª, um homem de bem, 
um cara honesto, trabalhador, correto, merece 
que Guarapari o tenha como representante de 
toda a sua jurisdição.  

 Parabéns ao grande amigo e brilhante 
deputado estadual Carlos Von! 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Muito 
obrigado, deputado Zé Esmeraldo.  

Eu quero dizer que eu não tenho apenas 
carinho e respeito pela vossa pessoa, tenho 
também admiração pelo seu trabalho aqui nesta 
Casa, um trabalho sério, que eu tenho certeza 
de que é admirado não só por este deputado, 
mas por toda sociedade capixaba.  

Muito obrigado, deputado José 
Esmeraldo, pelas palavras.  

E o que eu tinha para falar era isso. 
E aproveitando os trinta segundos, 

Doutor Hércules, quero falar de uma indicação e 
parabenizar o deputado Delegado Danilo 
Bahiense pela indicação feita ao Governo do 
Estado para que sejam instalados semáforos em 
frente à Pedreira, em frente à entrada do bairro 
Portal, que realmente é uma região que tem 
ocasionado diversos acidentes, inclusive 
acidentes com vítimas fatais.  

Então, parabéns, deputado Delegado 
Danilo Bahiense.  

Muito obrigado. E que Deus abençoe o 
nosso lindo Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Próximo orador inscrito, 
deputado Coronel Alexandre Quintino. (Pausa)  

Ausente.  
Próximo deputado, Dary Pagung. (Pausa)  
Ausente. 
Próximo deputado, Delegado Danilo 

Bahiense. O deputado tem dez minutos.   

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Bom dia, presidente Hércules Silveira. 
Bom dia, senhores deputados, deputadas. Bom 
dia, funcionários, pessoal da galeria e senhores 
telespectadores.  

Deputado Carlos Von, agradeço pela 
referência que V. Ex.ª fez ao nosso nome. Mas é 
muito importante aquele semáforo naquele 
local ali em Guarapari, porque algumas pessoas 
já perderam suas vidas ali, e ali no Portal nós 
temos um rapaz paraplégico há muitos anos em 
virtude de um acidente naquele local. Eu estive 
lá esta semana e vi um volume muito grande de 
crianças vindo da escola e com dificuldade 
muito grande para atravessar aquela pista.  

Nós temos ali uma sinalização um pouco 
antes, mas eu já conversei com o diretor do DER 
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e já está em estudo para que seja instalado um 
semáforo naquele local. E não tenho dúvida de 
que V. Ex.ª fará muito mais por Guarapari, nosso 
futuro prefeito. Estaremos lá a vossa disposição 
e faremos campanha para V. Ex.ª. Muito 
obrigado.  

Há algum tempo, nós fomos procurados 
aqui, Doutor Hércules, pelos inspetores 
penitenciários, os representantes dos inspetores 
penitenciários, bem como dos agentes 
socioeducativos. Eles tinham uma dificuldade 
muito grande - aliás, ainda têm uma dificuldade 
muito grande -, quando se dirigem com as suas 
ocorrências às nossas delegacias regionais.  

Não são poucas as ocorrências 
registradas nos nossos presídios, tanto para 
maiores, como nos locais de internação dos 
adolescentes. E esses agentes, chegando ali às 
regionais, não têm acesso à Delegacia Online. A 
Polícia Militar tem acesso, a Polícia Civil, a 
Polícia Rodoviária Federal e até as Guardas 
Municipais, mas os inspetores e os agentes 
penitenciários socioeducativos, não sei por qual 
motivo, não tinham acesso.  

Eles fizeram inclusive essa demanda 
junto à Comissão de Seguranças, e nós fizemos 
uma indicação ao Governo do Estado. E a 
plataforma foi desenvolvida até em tempo 
muito rápido, mas dependeria de autorização 
tanto do delegado-chefe da Polícia Civil, como 
do secretário de Estado de Segurança Pública.  

E, ontem, nós tivemos a grata satisfação 
de receber uma ligação da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública nos informando que já foi 
autorizado o acesso a eles e que inclusive a 
Sejus já encaminhou a relação dos servidores 
que terão acesso à Delegacia Online, 
dependendo apenas dos agentes 
socioeducativos. 
 As dificuldades deles eram muito 
grandes. Eles ficavam horas e horas aguardando 
que a Polícia Militar atendesse às suas 
ocorrências, fizessem os seus registros na 
Delegacia Online e, obviamente, passavam, às 
vezes, um dia inteiro em uma regional por não 
terem acesso à Delegacia Online. Porque os 
flagrantes só são iniciados após a lavratura da 
ocorrência, e como eles não tinham acesso, eles 
ficavam por último. 
 Eu gostaria de agradecer, neste ensejo, 
ao governador do Estado; ao nosso secretário 

de Estado de Segurança Pública, doutor Roberto 
Sá; bem como ao delegado-chefe da Polícia Civil, 
doutor Arruda, por terem nos atendido, não 
somente a minha pessoa, como também a 
Comissão de Segurança, nesse pleito. 
 Há poucos dias, Doutor Hércules, eu 
estive aqui nesta tribuna falando a respeito da 
Instrução de Serviço 533, de 29/08/19, do 
delegado-chefe da Polícia Civil, em que ele 
normatizou a emissão de carteira de identidade 
no estado do Espírito Santo. Mas dois pontos, 
naquela ocasião, nos chamaram a atenção, um 
deles foi que o delegado-chefe, na sua instrução 
de serviço, legislou com relação a registro civil – 
o que não é de sua competência –, e citou, 
naquela instrução de serviço, que as certidões 
de nascimento ou casamento valeriam apenas 
por dez anos. 
 O segundo ponto que nos chamou a 
atenção na instrução de serviço também foi com 
relação à fotografia do requerente. O 
requerente, se estivesse satisfeito, se estivesse 
feliz, ele não poderia tirar a sua carteira de 
identidade com a expressão de alegria.  

Nós fizemos essa indicação ao Governo 
do Estado, estivemos ali conversando com o 
secretário-chefe da Casa Civil, porque eu 
informei para eles que, se não fossem 
revogados esses dois pontos, nós iríamos, 
obviamente, derrubar através de um decreto 
parlamentar ou até mesmo de uma decisão 
judicial. 
 Nós tivemos dois casos aqui no estado, 
que eu me recordo no momento, que foi o de 
um juiz em Cachoeiro de Itapemirim que quis 
tirar sua CNH com uma expressão sorridente, 
porque ele estava muito feliz, e foi negado 
pelo Detran. Ele entrou na Justiça e teve o 
amparo judicial. Outro caso, aqui em Vitória, 
foi o do Tonho dos Couros, que também quis 
tirar sua carteira de habilitação com a foto 
sorrindo. Foi impedido, procurou o amparo 
judicial e, obviamente, teve esse amparo e 
pôde tirar a carteira daquela maneira que ele 
quis. 
 Eu gostaria de aproveitar a 
oportunidade para agradecer ao secretário-
chefe da Casa Civil, Davi Diniz, que nos atendeu 
prontamente; agradecer também ao delegado 
Arruda, que é o delegado-geral da Polícia Civil, 
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que teve a sensibilidade de, através da IS 638, 
de 25/09/19, revogar esses dois pontos daquela 
instrução de serviço, para que facilite a vida do 
cidadão. 
 Os senhores veem que eu fiz essa 
indicação, Doutor Hércules, porque as pessoas, 
hoje, não têm dinheiro sequer para ir a um 
posto de identificação; não têm dinheiro, às 
vezes, para tirar uma fotografia. 
 Eu fiz vários mutirões onde muitos 
cidadãos chegavam ali e não tinham dinheiro 
para tirar a foto para tirar a sua carteira de 
identidade, que é o verdadeiro diploma de 
cidadania. Porque a carteira de identidade é um 
pré-requisito para que você tire a CNH, para que 
você tire a carteira de trabalho, o passaporte e 
outros documentos. 
 Então, eu quero aqui agradecer ao 
delegado-chefe da Polícia Civil, doutor Arruda, 
pela sensibilidade em revogar esses dois pontos 
da Instrução de Serviço 533. 
 Eu gostaria também de chamar a 
atenção aqui para o Governo do Estado, para o 
secretário de Segurança e para o delegado-
chefe da Polícia Civil com relação ao montante 
de carteiras de identidade em atraso.  

Nós assumimos aquela Superintendência 
em 2015, e havia aproximadamente vinte mil 
processos parados, Doutor Hércules. As pessoas 
levavam de sete a nove meses para terem a sua 
carteira de identidade. Você vê, o cidadão quer 
trabalhar, precisa tirar sua carteira profissional e 
se ele não tiver a carteira de identidade, ele não 

consegue tirar a CTPS. 
 Nós fizemos uma série de mutirões, 
colocamos em dia todos aqueles processos, a 
Superintendência ficou entregando as carteiras 
de identidade, na Grande Vitória, em cinco dias 
e, no interior do estado, num prazo de quinze a 
trinta dias. Mas nós fomos informados agora 
que existe, lá na Polícia Técnico-Científica, mais 
de quinze mil processos para emissão de 
carteira de identidade paralisados desde maio 
deste ano. É um prazo muito grande, já vai 
completar praticamente seis meses que o 
cidadão está aguardando a sua carteira de 
identidade. Então, eu venho aqui solicitar ao 
delegado chefe da Polícia Civil que faça gestão 
junto à Superintendência de Polícia Técnico-
Científica determinando que todos esses 
processos sejam ultimados para que os 

contribuintes tenham as suas carteiras em 
tempo hábil.  

Eu gostaria também aqui de usar, por 
último, essa oportunidade para convidar todos 
os cidadãos do Noroeste do estado, amanhã, 
Capitão Assumção, estaremos ali em 
Ecoporanga. Foi indicação de V. Ex.ª, convidar 
aqui o nosso líder do Governo, deputado 
Enivaldo, e teremos uma audiência pública ali, 
amanhã, a partir das 18h30, na Câmara 
Municipal de Ecoporanga. Conto com a 
presença de todos.  

Muito obrigado. Tenham um bom dia e 
que Deus continue nos abençoando. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Muito bem, deputado 
Delegado Danilo Bahiense. Próximo orador, o 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini. (Pausa) 

Ausente.  
Peço ao deputado Danilo que, por 

gentileza, assuma a presidência porque o 
próximo orador sou eu, faz o favor. Eu peço, 
então, ao querido deputado para que ele 
assuma a presidência. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – PSL) - Com a palavra o 
próximo orador, o Doutor Hércules Silveira, líder 
e futuro prefeito de Vila Velha, junto comigo, 
obviamente. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Com 
certeza, a questão da Prefeitura de Vila Velha 
vai passar pelo deputado Danilo Bahiense 
também, pelo deputado Rafael, deputado 
Euclério Sampaio. Com certeza, nós vamos 
continuar discutindo esse projeto. 

Bom, eu quero pedir ao Alan que possa 
colocar a primeira foto. Ainda não é aquela foto 
ali, mas quero dizer o seguinte, que amanhã é o 
Dia Mundial da Visão. Então, uma das 
deficiências mais difíceis para a condução da 
pessoa é a cegueira. Diante disso, nós 
conseguimos com o grande amigo lá de Vila 
Velha, o Carlos Geraldo Casasco, que reformou 
a quadra da União dos Cegos de Vila Velha. 
Então, ele gastou do seu próprio recurso um 
valor muito grande, naturalmente, para diminuir 
o sofrimento e as dificuldades daquelas pessoas 
com acessibilidade, e também para que o cego 
pudesse se divertir. 
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Para quem não sabe, a bola com guizo 
do futebol de salão, e que hoje roda o mundo, 
foi inventada em Vila Velha, lá na União dos 
Cegos Dom Pedro II, que é presidida por Carlos 
Ajur.   

Então, quero que você faça um favor 
agora, Alan, de colocar a foto. 

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento)  

Aí é a inauguração da quadra. Aquele ali 
de óculos, à esquerda, é o Carlos Ajur, que é o 
diretor da União dos Cegos de Vila Velha, e o 
Carlos Geraldo Casasco e a Elisa, sua esposa, 
porque a quadra, a meu pedido, foi colocado o 
nome dela. Ele não queria, ela não queria, mas 
eu insisti e, na verdade, colocou o nome da 
nossa querida Elisa. 

Ali, então, é a mesa, a composição da 
mesa, naquele momento importante. Foi 
sábado agora, sábado passado, dia 5, e a outra 
foto é a quadra reformada. Essa quadra estava 
sem cobertura, o piso todo danificado e sem 
condições, o alambrado também todo 
danificado, e ficou, realmente, uma beleza. 

A próxima foto, mais uma vez, com o 
Carlos Geraldo Casasco, dono da Perfil de Vila 
Velha, e a fábrica é em Viana, e, mais uma vez, o 
Carlos Ajur.  

O Alan fez um contrato comigo aí e que 
eu marquei o primeiro lugar hoje. Fui o primeiro 
que cheguei, mas, também no computador eu 
fui mais rápido e marquei primeiro e toda essa 
garotada aqui ficou para depois. Mas, eu fui o 
primeiro. Primeiro a chegar e também o 
primeiro a marcar na velocidade no 
computador. Foi uma brincadeira muito 
saudável aqui, muito boa, que eu estou 
corrompendo o Alan, mas ele sabe que, na 
verdade, não é isso. 

Ontem teve uma sessão presidida pelo 
nosso querido deputado Renzo Vasconcelos. Eu 
fiquei muito feliz porque eu não esperava ter 
uma homenagem que me tocou tanto. Que ele 
começou a falar uma história aqui de que desde 
que eu tinha vinte anos de idade – não faz 
muito tempo não –, e que eu trabalhei na Santa 
Casa de Cachoeiro como servente, lavando 
banheiro. E tinha um médico muito famoso em 
Cachoeiro, doutor Ubaldo Caetano Gonçalves. 

Doutor Ubaldo era um médico que operou o Sul 
do estado todo e um pedaço de Cachoeiro. E eu 
lavando chão lá ouvia, Danilo, o alto-falante 
falar o seguinte: Atenção doutor Ubaldo! Queira 
comparecer ao centro cirúrgico com urgência. 
Eu só tinha vinte anos e só tinha o primário. Aí, 
eu falava com meus colegas. Ó, vocês vão ouvir 
ainda o alto-falante me chamar para ir ao centro 
cirúrgico com urgência para operar alguém. 
Todo mundo achava graça, todo mundo ria e era 
quase que um sonho impossível. Mas, 
aconteceu o seguinte. Alguns anos depois, 
depois de eu ter feito Contabilidade, Direito e 
advogado, o alto-falante me chamava para ir ao 
centro cirúrgico com urgência para operar uma 
pessoa.  

Foram vinte anos. Foram vinte anos de 
um projeto de vida que eu fiz. Eu quero ser 
médico. Eu já era advogado, mas eu quero ser 
médico, porque como médico eu posso tratar 
mais as pessoas. E eu faço isso até hoje. Até 
hoje atendo, amanhã é dia de atender. Algumas 
pessoas eu atendo em casa ainda, porque 
alguma pessoa acamada eu atendo em casa sem 
nenhum custo para ninguém. Então, é uma 
forma de eu fazer meu apostolado, é a forma de 
eu fazer aquilo que eu recebi na vida. Tanta 
coisa que eu não pedi e a forma que eu tenho 
que agradecer a Deus é essa, de atender à 
população carente, sem cobrar, inclusive, 
algumas pessoas acamadas que eu faço até 
hoje, atendendo em casa. 

Próxima foto, por favor, Alan. É a sessão 
de ontem. A Mesa muitos deputados aqui. 
Vieram aqui prestigiar o nosso querido 
deputado Renzo Vasconcelos. Parece que ele vai 
querer... Ele não está querendo não, mas parece 
que o povo está querendo tirá-lo daqui e levá-lo 
para Brasília. Realmente, é um rapaz que 
merece ser deputado federal. Então, ali eu 
estou na tribuna. 

 
O Sr. Engenheiro José Esmeraldo – 

(MDB) – Senhor deputado, o senhor me 
concede um aparte? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Pois não.  
 
O Sr. Engenheiro José Esmeraldo – 

(MDB) – V. Ex.ª falou em Renzo. Nós, inclusive, 
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eu tenho certeza de que V. Ex.ª, que é cadeira 
cativa aqui, e V. Ex.ª tem toda, e o trabalho de 
V. Ex.ª é incrível, é impressionante. O Renzo vai 
ser prefeito – anota o que eu estou falando –, 
de uma capital aqui, de uma região aqui. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Colatina. Só não será se não quiser.  

 
O Sr. Engenheiro José Esmeraldo – 

(MDB) – Vamos aguardar. Depois é que ele vai 
para a Câmara Federal. Primeiro ele vai resolver 
aquele problema lá tão sério. Porque o prefeito 
de lá é muito fraco, fraquíssimo. Então, nós 
vamos botar um prefeito bom agora. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Obrigado, deputado José Esmeraldo!  
E aquela outra foto, por favor, a outra 

foto. Essa aí eu estou com uma ambulância ali. 
Essa ambulância eu ganhei do Sindicato dos 
Condutores de Ambulância. Porque nós, 
motoristas de ambulância, não gostamos de ser 
chamados assim. Nós somos condutores de 
ambulância. Porque motorista, com o máximo 
de respeito ao profissional motorista, ele 
carrega uma mesa, uma cadeira, enfim, mas o 
condutor de ambulância carrega vida, carrega 
pessoas e muitas vezes debilitadas e que 
precisam, com certeza, de um cuidado especial.  

Então, foi uma festa belíssima ontem. O 
deputado Danilo estava presente aqui também 
e foi muito bom.  

Pode passar a outra foto. (Pausa)  
A outra. Essa foto aí eu estou 

homenageando aqui um condutor de 
ambulância, o Juares Barbosa Firme, que 
também é um rapaz admirável. A outra foto é 
com o Zezinho, taxista. Zezinho é um amigo de 
Vila Velha, que dirigiu ambulância mais de trinta 
anos. O Zezinho, um amigo da Vila Batista, Paul, 
daquela região, que nós homenageamos ontem, 
aqui, também. 
 Então, mais uma vez, quero dar os 
parabéns ao deputado Renzo Vasconcelos por 
se lembrar desse trabalhador tão importante, 
que conduz pessoas, que tem que ter o cuidado, 
o cuidado de conduzir as pessoas com 
debilidade.  
 Para quem não sabe, vou explicar aqui 
para você que está em casa. Quando você 

encontra uma pessoa acidentada, que tem a 
suspeita de uma fatura na tíbia ou no fêmur... 
Quando a pessoa tem uma fratura, deputado 
José Esmeraldo, a musculatura retrai e contrai. 
O osso fica assim, e aquelas pontas de osso 
ficam parecendo uma faca amolada. Se a pessoa 
não souber manusear, aquele fragmento de 
osso pode pegar uma artéria, seccionar ou 
cortar a artéria e a pessoa morre com 
hemorragia. Então, é preciso que esse 
profissional seja treinado.  
 Eu me lembro, deputada Janete conhece 
muito o Romero, ex-prefeito de Santa 
Leopoldina, ele foi acidentado, Majeski, 
colocaram-no numa ambulância pequenininha, 
ele é um cara muito alto e veio todo dobrado 
dentro da ambulância. 
 Então, é preciso também que os 
prefeitos... Nós já fizemos audiências aqui com o 
Ministério Público, com o Sindicato dos 
Condutores de Ambulância, porque não é 
possível essas ambulâncias desse 
tamanhozinho. Tem que carregar, tem que ter 
uma ambulância que caiba, que tenha o mínimo 
de conforto para conduzir uma pessoa acamada, 
uma pessoa doente e não pode ser dessa forma. 
 Lembro, ainda, para terminar, o Júlio 
Pequiá, foi vereador de Domingos Martins, ele é 
condutor de ambulância, e é um cara que tem 
quase dois metros de altura, vem numa 
ambulância pequena dirigindo todo enrolado 
dentro daquela ambulância, todo encurvado. 
Então, é preciso que os prefeitos... 
 Falei ontem com o prefeito que estava 
aqui, acho que de São Domingos, se não me 
engano, para ter cuidado com relação à 
aquisição de ambulância também. 
 Obrigado, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Doutor Hércules, gostaria de 
parabenizá-lo pela justa homenagem que 
recebeu ontem, aqui, numa festa maravilhosa. 
V. Ex.ª tinha um objetivo e chegou ao seu 
objetivo. As pessoas, quando têm um objetivo, 
acabam chegando. 
 Parabéns pela justa homenagem de 
ontem. 
 Com a palavra agora o nosso deputado 
Emílio Mameri, próximo orador. (Pausa) 
 Não estando presente, com a palavra o 
deputado Rafael Favatto. 
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 Dez minutos, Dr. Rafael, até as 
11h10min. Vamos ter que marcar o tempo. Já 
começou a marcar o tempo. (Pausa) 
 Está com inveja de V. Ex.ª, Doutor 
Hércules. 
 
 O DR. RAFAEL FAVATTO - (PATRIOTA) - 
Presidente, Delegado Danilo Bahiense, já falei 
que o que é bom tem que ser copiado, e o 
Doutor Hércules é sempre um exemplo, aqui, 
para todos os deputados. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - Inclusive citou o nome de V. 
Ex.ª como um dos futuros prefeitos de Vila 
Velha. 
 
 O DR. RAFAEL FAVATTO - (PATRIOTA) - 
Isso. Tem quatro pré-candidatos a prefeito de 
Vila Velha aqui no plenário, hoje. Os únicos 
representantes que estão aqui até às onze horas 
e treze minutos hoje, na quarta-feira. A bancada 
de Vila Velha está em peso aqui. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE - PSL) - É isso aí. 

 
 O DR. RAFAEL FAVATTO - (PATRIOTA) - 
Falei de Vila Velha. (Pausa) Os quatro e os 
quatro estão aqui. De Vitória só tem você, 
deputado Sergio. (Pausa) José Esmeraldo é do 
estado todo. Já está espalhado. 
 Bom dia. Bom dia a todas e a todos, 
nossos telespectadores que acompanham a TV 
Assembleia, nossas taquígrafas que estão aqui, 
os nossos câmeras, todos os servidores da 
Assembleia, pessoas que nos assistem da 
galeria, tenho dois assuntos hoje que gostaria 
de focar. 
 O primeiro é um comentário que está 
surgindo muito forte, onde a ANM – Agência 
Nacional de Mineração – vai ficar subordinada 
ao Rio de Janeiro, deputado José Esmeraldo. 

É um assunto importante para o estado 
do Espírito Santo. Hoje essa agência funciona 
aqui no estado do Espírito Santo, uma 
subordinada. Mas o Governo Federal está 
tentando tirar a agência do estado do Espírito 
Santo e subordiná-la ao Rio de Janeiro. Deveria 
ser feito o contrário: tirar do Rio de Janeiro, e 
subordinar o Rio ao estado do Espírito Santo. 

Porque as grandes empresas de mineração do 
ramo de rocha - José Rocha Esmeraldo - são no 
estado do Espírito Santo, que faz a liberação do 
mármore, nosso granito, para o mundo. Para o 
estado, para o Brasil e para o mundo. E essa 
agência, o Governo Federal quer incorporar ao 
estado do Rio de Janeiro. Então, é um alerta. 

Gostaria de pedir, aqui, aos nossos 
deputados, o deputado Enivaldo também falou 
sobre esse assunto, acho que, se não me 
engano, hoje, ainda. É um assunto importante. 
Nós precisamos do auxílio da bancada federal, 
dos nossos senadores, dos nossos deputados 
federais, e até do Governo do Estado, para que 
intervenha pela permanência da Agência 
Nacional de Mineração, aqui no estado do 
Espírito Santo. E aí, sim: se precisar enxugar, 
diminuir os gastos, trazer a agência do Rio de 
Janeiro para o estado do Espírito Santo, porque 
grande parte do trabalho é feito aqui, no estado 
do Espírito Santo. 

Então, esse é um dos temas. Vou solicitar 
à nossa assessoria que faça contato com os 
deputados federais sobre esse assunto, com o 
nosso os nossos senadores, para que entrem 
nesta luta, da permanência da Agência Nacional 
de Mineração, aqui, no estado Espírito Santo. 
Vai dificultar, e muito, a vida de diversos 
trabalhadores, aqui, no estado Espírito Santo, 
que necessitam dessas liberações da parte da 
mineração, principalmente de rochas 
ornamentais, como é o nosso caso. 

Outro assunto que eu gostaria de 
explanar, aqui, é sobre o sarampo. As 
campanhas de saúde que estão sendo 
realizadas, aqui, no estado Espírito Santo, para 
vacinação, são de muita importância! Eu já falei 
sobre esse assunto aqui, há um tempo. Mas 
precisa de mais adesão. Todos nós: pais, as 
mães, a família de uma maneira geral... Na 
época, há um tempo, quando eu era criança, 
existia muita campanha de vacinação, onde foi 
até instituído o personagem do Zé Gotinha, e 
tantos outros assuntos. Que nós éramos pegos, 
ali, a laço, vamos dizer assim, pelos nossos pais, 
e levados à Unidade de Saúde, e vacinados. E aí, 
sim, conseguiu erradicar diversos tipos de 
doenças, como o sarampo, que está voltando.  

Hoje em dia, diversas correntes estão 
falando assim: Não vacine as crianças! É um 
meio de... Vamos dizer assim: Puritano, de 
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selecionar as pessoas. Têm correntes até, nos 
Estados Unidos, e em outros países, dizendo 
que é um meio de seleção que as grandes 
empresas, para diminuir o número de 
habitantes... Erroneamente. As vacinas estão aí 
para contribuir, para erradicar as doenças. Se 
você não vacina, você fica susceptível a essas 
doenças, como o sarampo, a poliomielite. Então 
nós, pais, educadores, formadores de opinião, 
devemos, sim, incentivar a vacinação para 
diminuir, a questão dessas doenças no nosso 
país. Igual à vacina de gripe para os idosos: se 
você não é vacinado, essa gripe, que você 
poderia pegar, pode se tornar uma pneumonia 
ou algo pior ainda. 

Na realidade, quando você toma a vacina 
e um tempo depois você tem um resfriado ou 
uma gripe leve, essa gripe leve poderia ser algo 
pior, por isso que você está vacinado contra 
inúmeros tipos de doenças. E aqui no estado o 
índice de vacinação ficou muito menor do que 
seria o necessário.  

Para se ter noção da importância da 
vacinação, só este ano a Sesa registrou duzentos 
e quatorze notificações de casos suspeitos de 
sarampo no estado. Desses, cento e sessenta e 
cinco foram descartados, cento e sessenta e 
cinco não eram sarampo, dois foram 
confirmados e quarenta e sete ainda seguem 
em investigação. 

Então dois casos de sarampo, esses dois 
casos têm condições de passar a doença para 
mais dezoito pessoas. Dois casos podem passar 
para trinta e seis pessoas, dezoito pessoas cada 
um, e aí surge um surto da doença no estado. 
Por isso a importância de vacinação contra o 
sarampo aqui. 

O sarampo é uma doença infecciosa e 
contagiosa, podendo evoluir com complicações 
e óbitos, principalmente em crianças 
desnutridas e menores de um ano de idade. São 
as mais frágeis que podem morrer, justo aquelas 
que não conseguem ir se vacinar: as crianças 
com menos de um ano e as desnutridas. 

A transmissão ocorre de pessoa para 
pessoa por tosse, espirros, fala ou respiração. A 
única forma de evitar a doença é por meio da 
imunização. Por isso deve ser feita a vacinação 
tríplice viral contra o sarampo, a caxumba e a 
rubéola, em crianças com um ano de idade, e a 
vacina tetra viral contra sarampo, caxumba, 

rubéola e varicela, aos quinze meses de idade. 
Foi instituída aqui uma dose extra da vacina 
para crianças de até um ano de idade.  

Conforme o Calendário Nacional de 
Vacinação, as pessoas de um ano a quarenta e 
nove anos devem se vacinar contra o sarampo, 
sendo que de um a vinte e nove anos é preciso 
ter duas doses de vacina tríplice viral e de trinta 
a quarenta e nove anos, uma dose da vacina 
tríplice viral é suficiente. 

Como eu falei, a vacina está disponível 
em todas as unidades de saúde do estado 
Espírito Santo e, portanto, você pode acessar a 
página da prefeitura da sua localização, da sua 
cidade, para saber onde recorrer, pois em 
algumas é possível realizar o agendamento até 
on-line. Você pode agendar on-line para tomar a 
vacina. 

Não perca essa chance de se vacinar! Por 
isso a importância da nossa fala para 
imunização. Vamos prevenir a doença que é um 
grande risco para nossa sociedade.  

Muito obrigado, bom dia a todos.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ENGENHEIRO JOSÉ 

ESMERALDO – MDB) – Fala, minha querida 
Janete. 

Eu gostaria que alguém presidisse, uma 
vez que José Esmeraldo agora... (Pausa) 

Você sempre é radical, hein cara! Deixa-
me falar, cara. (Pausa) 

Que uma hora! Eu vou falar meus dez 
minutos aqui. (Pausa) 

Eu quero que você fale mais dez 
minutos. Quando você fala, eu fico observando 
você falar. (Pausa)  

Não, aqui não tem isso não. Vou falar 
sim. Senta aqui! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Com a palavra o deputado José 
Esmeraldo. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Após a fala do deputado José 
Esmeraldo, vou estar pedindo verificação de 
quorum porque alguns parlamentares podem 
ter ficado prejudicados por conta do tempo, 
mas vamos dar a palavra ao deputado José 
Esmeraldo para que ele possa, pelo tempo de 
dez minutos, fazer a sua exposição. 
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O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(MDB) – Senhora presidenta interina Janete de 
Sá, saudar todos os deputados, nesta Casa de 
Leis, presentes.  

Quero aqui, senhora presidente, fazer 
uma saudação também ao Rafael Favatto. Ele, 
como médico brilhante, dissecou realmente 
aquilo que deve ser feito com as pessoas. Então 
é muito importante alguém que é capacitado e 
competente da área de saúde como é o Dr. 
Rafael Favatto vir aqui de quando em vez e dar 
essas orientações. 

Mas eu vou me reportar, senhora 
presidenta e senhores deputados, ao município 
de Itaguaçu. Eu estive, no dia 19/09, que caiu 
numa quinta-feira, no Cras, exatamente às 19h. 
E lá, nos assinamos a ordem de serviço para as 
obras de drenagem, pavimentação e 
estabilização de encostas da rua projetada no 
bairro Santa Fé. 
  

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
 Estamos mostrando as fotos. Gostaria 
que elas se mantivessem ali.  
 Nós temos o vereador que pediu ao 
deputado Zé Esmeraldo, o vereador Átila; ali 
também está o prefeito e o vice-prefeito. O 
perfeito Darly Dettmann está ali. Foi uma festa 
bonita. Foi uma ordem de serviço importante.  

Gostaria de convidar todas as pessoas a 
visitar Itaguaçu, que, na verdade, está muito 
bem administrada. O prefeito é um homem que 
trabalha muito na cidade. Observei também que 
é uma cidade limpa. Isso tem um valor enorme, 
quando se chega a um município e a gente vê a 
cidade limpa, a cidade é organizada.  

Eu quero aqui parabenizar o Darly, 
prefeito de Itaguaçu, por esse trabalho, 
juntamente com todos os seus assessores, com 
todos os seus funcionários, que fazem esse 
trabalho. 

E fazer uma saudação especial ao meu 
amigo Átila, vereador Átila, um jovem. Ele me 
pediu que eu trabalhasse junto ao setor 
competente, para que pudéssemos levar esse 
recurso no valor de cento e quarenta mil reais 
para Itaguaçu. Esse trabalho foi feito durante 
um tempo e, graças ao bom Deus, conseguimos 

trazer esse recurso para Itaguaçu e demos a 
ordem de serviço, conforme foi dito aqui. Foi 
dada a ordem de serviço, no Cras, na quinta-
feira, às 19h, em setembro. Não faz tanto 
tempo, faz, praticamente, duas semanas, no dia 
19/09. Então, quero fazer esse registro.  

Na reunião, estiveram vários amigos: o 
prefeito de Itaguaçu, Darly Dettmann; o vice, 
João Luiz Beccalli; a presidenta da Câmara, 
Sonia; os vereadores Jeremias, Mineiro e os 
meus amigos, vereador Átila e vereador Gelson; 
secretários municipais; lideranças locais e 
moradores. Foi uma festa importante, porque é 
um município com pouco recurso e depende do 
apoio do Governo. O Governo, dentro daquilo 
que pode, tem feito a sua parte; tem feito o 
dever de casa. 

É uma satisfação muito grande ajudar 
aqueles que precisam, que necessitam. Itaguaçu 
é um município que tem pouca arrecadação e 
precisa sempre do apoio do Governo e desta 
Casa de Leis.  

Temos o nosso amigo Dary Pagung, que 
também é um representante importante ali 
naquela região, tem levado também muito 
recurso; e o deputado Zé Esmeraldo, que, ano 
passado, teve a satisfação de levar para a 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 
São Luiz, presidente Carlos Campe, a pedido do 
vereador Gelson Gobbo, uma emenda no valor 
de trinta e cinco mil reais. Ou seja, levamos um 
secador de café para a Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais de São Luiz.  

Levamos também outro secador de café, 
a pedido do mesmo vereador, vereador Gelson, 
à Associação dos Pequenos Agricultores 
Familiares do Córrego da Onça, o presidente 
Armando Baitela. 

Então, estamos fazendo, dentro do 
possível, até mesmo porque a verba do 
deputado é uma verba pouca, é muito pouca 
verba. Se nós formos fazer uma comparação 
entre a verba parlamentar do deputado 
estadual e o deputado federal, é uma diferença 
enorme, é uma diferença enorme. 

Mas mesmo com pouco, nós procuramos 
fazer muito, principalmente para os municípios 
que precisam. Os municípios do interior, os 
municípios que têm dificuldade e que precisam 
do apoio do Governo, da Assembleia Legislativa, 
do Governo Federal, enfim, precisam do apoio 
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de todos. É por isso que a gente vê que os 
prefeitos sempre estão fazendo as suas visitas 
aos políticos que eles acreditam e confiam. E 
nós também, como políticos, fazemos a nossa 
parte. 
 Foi uma noite agradável, uma noite 
importante para a região, para o município de 
Itaguaçu, onde nós pudemos fazer uma fala, 
onde também o prefeito fez a sua fala, o 
vereador Átila também, que foi o responsável 
por ter me feito o pedido para que nós 
pudéssemos fazer a drenagem e o calçamento 
dessa rua tão importante, que fica na sede do 
município, na região de Santa Fé. Graças ao bom 
Deus conseguimos e vamos trabalhando com o 
objetivo de conseguir mais coisas. 
 Estivemos com o prefeito e também o 
Gelson Gobbo na Sedurb, junto com nosso 
amigo secretário Marcus Vicente, que é um 
brilhante secretário. E ali, também, ele sempre 
atende as pessoas muito bem. É isso que o 
secretário tem que fazer, independente que seja 
da base do Governo ou não.  

Eu sou da base do Governo, mas todos 
os deputados nesta Casa de Leis têm a sua 
representatividade. E, com certeza, essa 
representatividade tem que ser observada e ao 
mesmo tempo atendida pelo Governo do 
Estado, uma vez que, quando precisam do nosso 
apoio, nós estamos aqui sempre ajudando em 
prol do estado do Espírito Santo. 
 Quero agradecer a deputada Janete por 
estar presidindo a sessão, como sempre de 
forma brilhante e os demais deputados. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Obrigada, deputado! 
 Nós vamos iniciar a recomposição de 
quorum, conforme solicitado, após a vossa fala. 
 Eu que solicitei. (Pausa) 
 Então, saio da presidência para solicitar, 
deputado.  
 Verificação de quorum, deputados. 
(Pausa) 
 

(Procede-se ao registro das 
presenças)  
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
responderam à chamada os 
senhores deputados Alexandre 

Xambinho, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Dr. Emílio Mameri, 
Engenheiro José Esmeraldo, Erick 
Musso, Euclério Sampaio, 
Freitas, Gandini, Iriny Lopes, 
Luciano Machado, Marcelo 
Santos, Marcos Garcia,  Pr. 
Marcos Mansur, Raquel Lessa, 
Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 
(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Capitão Assumção, Doutor 
Hércules, Dr. Rafael Favatto, 
Enivaldo dos Anjos, Hudson Leal 
e Janete de Sá) 

 
 Senhores deputados, somente sete 
deputados registraram presença.  

Não há quorum para a manutenção da 
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 mais: discussão 
única, nos termos do art. 66, § 6.º da 
Constituição Estadual, do veto parcial aposto ao 
Projeto de Lei n.º 484/2019, e convido os 
senhores deputados e as senhoras deputadas 
para as próximas, que serão: solene, hoje, às 
19h, em homenagem ao Dia do Contador, 
conforme requerimento da Mesa Diretora; e dia 
11/09/2019, sexta-feira, às 15h, em 
homenagem ao Dia Mundial dos Animais, 
conforme requerimento da deputada Janete de 
Sá, ambos aprovados neste plenário, para a qual 
designo Expediente: o que ocorrer. 
 Nós vamos estar encerrando a sessão. 
Antes, porém, quero convidar todos que 
professam a causa animal, protetores, os 
tutores de animais, para sexta-feira, em que nós 
vamos ter aqui, nesta Casa, às 15h, uma grande 
sessão em homenagem aos animais. E terá a 
benção dos animais que será feita pelo padre 
Gudialace, que vai estar aqui benzendo os 
animais no plenário desta Casa.  
 A Assembleia vai estar aberta para os 
tutores que quiserem trazer os seus animais. 
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Estão liberados pela portaria para participarem 
dessa grande benção aos nossos animais. 
 Está encerrada a presente sessão. 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, hoje, às 19h, 
conforme requerimento da Mesa 
Diretora, aprovado em plenário, 
em homenagem ao Dia do 
Contador, Expediente: o que 
ocorrer, e comunicamos que 
haverá sessão solene dia 11 de 
outubro de 2019, conforme 
requerimento da deputada 
Janete de Sá, aprovado em 
plenário, em homenagem ao Dia 
Mundial dos Animais, e sessão 
ordinária dia 14 de outubro de 
2019, cuja Ordem do Dia é a 
seguinte: discussão única, nos 
termos do art. 66, § 6.º, da 
Constituição Estadual, do 
veto parcial aposto ao Projeto de 
Lei n.º 484/2019; discussão 
única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei n.os 
198/2019 e 207/2019) 

 
Encerra-se a sessão às onze horas e 

vinte e quatro minutos. 

 
*De acordo com o registrado no painel 

eletrônico, não registrou presença o senhor 
deputado Theodorico Ferraço. 

 
*As inserções em negrito referem-se às 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
 
 

 
QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

SOLENE, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
  ÀS DEZENOVE HORAS E QUARENTA 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO LUCIANO 
MACHADO OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA.  

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Senhoras e senhores, 
senhor deputado proponente Luciano Machado, 
senhor deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 
ilustres autoridades e telespectadores da TV 
Assembleia, boa noite!  

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo recebe todos para a 
sessão solene em homenagem ao Dia do 
Contador. 

 Já compõe a Mesa de honra o deputado 
proponente Luciano Machado, que fará os 
procedimentos regimentais de abertura desta 
sessão solene. (Palmas) 

Também compondo a Mesa de honra, o 
deputado estadual Delegado Lorenzo Pazolini. 
(Palmas) 

É convidado o presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade do Espírito Santo, 
Roberto Schulze; o Conselheiro do Conselho 
Federal de Contabilidade, Carlos Damasceno; a 
conselheira e coordenadora do Programa de 
Voluntário da Classe Contábil, Mônica Porto; o 
secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia 
Legislativa, Joel Rangel; o sereníssimo grão-
mestre da Grande Loja Maçônica do Espírito 
Santo, Walter Alves Noronha; a coordenadora 
do projeto Orquestra Sinfônica Jovem, do 
Música na Rede, parceria Fames/Sedu/Fapes, 
Tatiana Fernandes; o presidente da Associação 
Nacional de Programas de Pós-graduação em 
Ciências Contábeis, José Elias de Almeida; a 
coordenadora da Comissão da Mulher 
Profissional de Contabilidade, Eliane Rodrigues 
Ribeiro; o secretário-geral de controle externo 
do Tribunal de Contas,  Rodrigo Lubiana Zanotti. 

Informo que está sessão está sendo 
transmitida ao vivo, pela TV Assembleia, nos 
canais abertos e digitais Youtube e Facebook. As 
fotos deste evento estarão disponíveis a partir 
de amanhã, em nosso site. 

A Assembleia Legislativa, com satisfação, 
recebe todos para sessão solene em 
homenagem ao trabalho realizado pelos 
contadores no Espírito Santo. 

 Neste instante, o senhor deputado 
proponente Luciano Machado, procederá à 
abertura desta sessão solene, conforme é 
regimental.   

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Invocando a proteção de 
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Deus, declaro aberta a sessão, e peço ao nosso 
diretor da Assembleia, diretor de Recursos 
Humanos, nosso querido Joel Rangel, para fazer 
a leitura de um versículo bíblico. (Pausa) 

 
O SR. JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR - 

Convido todos para ficarmos em pé.  
 
 (O senhor Joel Rangel Pinto 

Júnior lê Tessalonicense 2: 16,17)  
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Considero lida e aprovada a 
ata da sessão anterior.  

Informo aos senhores deputados e 
demais presentes que esta sessão é solene em 
homenagem ao Trabalho Realizado pelos 
Contadores no estado do Espírito Santo.  

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Neste momento todos 
são convidados, em atitude de respeito, para as 
execuções do Hino Nacional e o do Hino do 
estado do Espírito Santo.  

 
(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 

 
 Neste momento, teremos a 

apresentação dos alunos da Escola Belmiro 
Teixeira Pimenta. São músicos violoncelistas que 
participam da Orquestra Sinfônica Jovem, do 
projeto Música na Rede, regido pela 
coordenadora Tatiana Fernandes e orientado 
pela educadora musical Monalisa Toledo. 
 Antes, é convidado a compor a Mesa de 
Honra o superintendente do Sebrae-ES, Pedro 
Rigo. 
 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 
A ação Música na Rede engloba os 

projetos Bandas nas Escolas, Corais nas Escolas, 
Orquestra de Violões nas Escolas e Orquestra 
Sinfônica Jovem, ofertando o acesso à educação 
musical por meio do ensino coletivo. Os quatro 
projetos atuam em diferentes escolas pelo 
estado, oferecendo o ensino de variados 
instrumentos ou, ainda, aulas de canto coral. 
Para participar, o aluno deve estar matriculado 
em uma das escolas da rede estadual 
participantes da ação Música na Rede. As aulas 

de música são realizadas no contraturno escolar, 
funcionando como uma atividade 
extracurricular. 
 

(O grupo se apresenta) 
 

Neste momento, fará uso da palavra o 
deputado proponente desta sessão solene, o 
senhor Luciano Machado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) - Boa noite a todos. Boa noite 
a todas. Boa noite! O pessoal está com 
disposição. Todo mundo jantou antes de vir 
para cá.  

Quero cumprimentar o meu querido 
amigo, colega deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que é esse jovem vistoso, que tem um 
grande futuro na política, quem admiro muito, 
estudioso, muito disposto. Então, é muita 
alegria V. Ex.ª estar aqui conosco nesta noite.  

Cumprimentar o presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade do Espírito Santo, o 
nosso querido Roberto Schulze, difícil 
pronunciar, categoricamente, esse sobrenome 
tão bonito; o conselheiro do Conselho Federal 
de Contabilidade, Carlos Damasceno; a 
conselheira e coordenadora do Programa de 
Voluntariado da Classe Contábil, Mônica Porto; 
o superintendente do Sebrae, Pedro Rigo, o 
nosso querido Pedro Rigo, que estava em uma 
agenda com o governador, mas chegou a 
tempo, muito obrigado aí pelo esforço de 
sempre, de estar participando. O Sebrae é 
Sebrae.  

Cumprimentar o José Elias de Almeida, 
nosso professor, presidente da Associação 
Nacional de Programas de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis, isso é muita coisa e muito 
importante. Cumprimentar o sereníssimo grão-
mestre da Grande Loja Maçônica do Espírito 
Santo, Walter Alves Noronha, nosso irmão; a 
Tatiana Fernandes, coordenadora do projeto 
Orquestra Sinfônica Jovem, do programa Música 
na Rede, parceria com a Faculdade Estadual de 
Música, Sedu e Fapes; os alunos da Escola 
Belmiro Teixeira Pimenta, eles são músicos 
violoncelistas que participam da Orquestra 
Sinfônica Jovem, do projeto Música na Rede. 
Muito obrigado a vocês que fizeram essa 
apresentação tão bonita. Parabéns. Que Deus 
abençoe esse talento e sigam em frente porque 
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a música faz com que nós viajemos muito longe 
ficando no mesmo lugar e com a nossa alma 
flutuando. Muito obrigado. 

Cumprimentar a Eliane Rodrigues 
Ribeiro, coordenadora da Comissão da Mulher 
Profissional de Contabilidade; Joel Rangel, nosso 
queridíssimo diretor de Recursos Humanos da 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo, que é 
um dos responsáveis pela Assembleia do 
Espírito Santo, presidida pelo presidente Erick 
Musso, ser uma das Assembleias mais 
transparentes do nosso país, e que tem, a cada 
dia, demonstrado maior condição de fazer o 
melhor na questão de representar as pessoas, 
representar os eleitores, representar os 
cidadãos e cidadãs capixabas. Rodrigo Lubiana 
Zanotti, secretário-geral de Controle Externo do 
Tribunal de Contas do Espírito Santo. Muito 
obrigado por essa honrosa presença! A todos 
vocês presentes, a todos que serão 
homenageados, contadores, contadoras, 
familiares que estão aqui presentes também. 
Cumprimentar Eliana Zorzal, minha querida 
amiga que veio aqui prestigiar e em nome 
cumprimento todos os familiares aqui 
presentes. Especialmente para cumprimentar 
dois amigos do Caparaó, Gonzaga e Agemiro, lá 
do Alegre. Porque lá não é de Alegre, é do 
Alegre. E cumprimentar o Roberto Zanon, de 
Guarapari, que é aqui da Região Metropolitana, 
e a todos vocês do Norte, do Sul, de todo o 
Espírito Santo. 

Toda empresa bem-sucedida ou 
organização pública equilibrada 
financeiramente, referência no mercado e na 
sociedade em geral, certamente passa pelas 
mãos de um contador ou contadora 
responsáveis, de confiança e cuidadosos. E nos 
tempos de hoje, de crescente da micro e 
pequena empresa, empreendedores individuais 
e afins, amplia-se o leque de atuação desses 
profissionais.  

E aqui eu quero destacar que, como 
deputado estadual, nós conseguimos aqui, com 
ajuda do deputado Pazolini e dos outros vinte e 
oito deputados, colocar como efetiva na 
Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar da 
Micro e Pequena Empresa, com muito apoio do 
Sebrae, da Aderes. Essa semana, nós tivemos 
um dos encontros da frente parlamentar em 
que tivemos palestras muito interessantes. Uma 

delas sobre empreendedorismo feminino e a 
outra sobre a questão do MEI, da nota fiscal 
eletrônica, da inscrição estadual para o MEI. 

Eu sei que é uma notícia muito boa para 
o setor de contabilidade a inscrição estadual 
para o MEI, que vai envolver mais a necessidade 
de uma contabilidade mais presente na vida do 
empreendedor, do microempreendedor 
individual. Então, ações como essas vêm 
fortalecendo a geração de emprego e renda no 
Espírito Santo. Então, nós temos que trabalhar 
com essa responsabilidade.  

Indo além, podendo exercer funções 
como a de peritos contábeis, auditores, 
consultores fiscais e outra gama de 
possibilidades. É uma profissão com extensa 
área. 

A data em que se comemora o Dia do 
Contador e da Contadora é o dia 22 de 
setembro, e reunir na Assembleia Legislativa, 
nesta noite, essa seleção de profissionais é 
muito gratificante para mim, pois celebramos 
essa data em reconhecimento a vocês e ao CRC, 
presidente Roberto. 

O Conselho Regional de Contabilidade, 
em novembro, completa setenta e um anos de 
atuação. Na pessoa do presidente Roberto 
Schulze, atual representante dessa histórica 
entidade, parabenizo os demais gestores que 
por lá trabalharam ao longo dessa data 
participando também dessa construção. Pessoas 
que fizeram história. 

Segundo dados do Conselho Federal de 
Contabilidade, são cerca de quinhentos mil 
profissionais no Brasil. Esta Casa de Leis, que 
também é uma entidade histórica, se abre, hoje, 
para outra, que são vocês, que abriga 
profissionais empenhados em fazer o melhor 
numa carreira que exige responsabilidade e a 
cobrança numa alta pressão por se tratar de 
economia, de confiança, de finanças e de 
resultados.  

Não vou prolongar. Quero encerrar 
porque vários oradores irão usar da palavra e a 
festa, hoje, é de vocês. Então, eu quero encerrar 
aqui com uma mensagem que eu acho bastante 
valorosa e significativa, para que todos nós 
possamos levar para casa. 
 Uma das melhores satisfações da vida é 
poder trabalhar todos os dias naquilo que 
sempre se ambicionou. Fazer melhor ainda 
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quando esse sempre vem desde muito antes de 
reconhecer aquele seu sonho como uma 
verdadeira profissão. 
 Então, a todos vocês que têm essa 
grande missão de ajudar o Brasil a crescer, de 
ajudar o Brasil a evoluir, de ser presença firme 
no sucesso de cada empreendimento, que vocês 
sejam abençoados, que Deus possa cobrir todos 
vocês, seus trabalhos e suas famílias de 
bênçãos. 
 Muito obrigado por esta noite. Um 
abraço. (Palmas) 
 
  O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Convidado agora a fazer 
uso da palavra o deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Boa noite a todos. Boa noite, 
gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos à Casa do 
Povo, à Assembleia Legislativa do Estado 
Espírito Santo. Para nós, é uma felicidade, um 
prazer, uma satisfação muito grande estar aqui 
hoje, na presença dos senhores das senhoras. 
 Saudar nosso amigo, estimado irmão, 
deputado Luciano Machado, proponente desta 
sessão. Sempre que o deputado Luciano 
convoca, nós estamos presentes. O deputado 
Luciano realizou uma sessão belíssima aqui, em 
homenagem às Apaes do Espírito Santo, 
recentemente, em que todos se emocionaram, 
deputado. E eu disse, ao final, ficou estampado, 
talvez, um dos momentos mais marcantes desta 
Casa. Parabéns mais uma vez. Parabéns pelos 
homenageados e parabéns pela sensibilidade 
em enxergar, nos nossos quatro milhões de 
capixabas, talentos que estão aqui hoje 
presentes e que, com certeza, honram e 
enobrecem o nome do nosso estado para o 
Brasil e até para o mundo. 
 Saudar o presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade do Espírito Santo, 
senhor Roberto Schulze. Boa noite! O 
conselheiro do Conselho Federal de 
Contabilidade, Carlos Damasceno; a conselheira 
e coordenadora do Programa de Voluntário da 
Classe Contábil, Mônica Porto; o 
superintendente do Sebrae Espírito Santo, 
Pedro Rigo. Boa noite, Pedro! José Carlos de 
Almeida, presidente da Associação Nacional de 

Programas de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis; grão-mestre da Grande Loja 
Maçônica do Espírito Santo, Walter Alves 
Noronha; Tânia Fernandes, coordenadora do 
projeto Orquestra Sinfônica Jovem de Música na 
Rede. Eles não estão mais aqui, mas fizeram 
uma belíssima apresentação. Parabéns! Eliane 
Rodrigues Ribeiro, coordenadora da Comissão 
da Mulher Profissional da Contabilidade. 
Obrigado, Eliane! Nosso estimado irmão e 
amigo, Joel Rangel, secretário de Gestão de 
Pessoas desta Casa, que faz um belíssimo 
trabalho. Rodrigo Lubiana Zanotti - boa noite, 
Rodrigo! -, secretário-geral do Controle Externo 
do Tribunal de Contas; senhoras e senhores; 
público que nos assiste através da TV 
Assembleia e das redes sociais. 
  Deputado Luciano Machado, a origem 
da Contabilidade está ligada à necessidade de 
registro do comércio. As primeiras cidades, os 
primeiros atos contábeis estão registrados lá 
junto aos fenícios. De lá para cá, muita coisa 
mudou.  

Tive a oportunidade de ter grande 
aproximação com a Contabilidade, porque Deus 
me deu um caminho, uma oportunidade de ter 
sido auditor de Controle Externo do Tribunal de 
Contas. Antes de ser delegado de Polícia e 
deputado estadual, fui auditor de Controle 
Externo do Tribunal de Contas, e lá pude tentar 
entender um pouquinho das Ciências Contábeis 
e até me colocar como um colaborador. E vi a 
grande importância que tem.  
 Costumo dizer que hoje nós temos dois 
grandes instrumentos no Brasil. O primeiro 
deles é a Constituição Federal, a Carta Magna, a 
Constituição de 1988, que completou 
recentemente, agora, trinta e um anos de sua 
promulgação, que é um instrumento de 
transformação social e de garantia de direitos.  
 Apesar de tudo que nós temos hoje no 
país, nós vislumbramos que nós temos 
vitalidade, deputado Luciano Machado, e a 
nossa Constituição Federal é uma Constituição 
Federal forte, que garante as instituições. O país 
tem suportado muita coisa e passado por tudo 
que nós vimos nos últimos tempos, porque o 
texto constitucional é vigoroso, é forte, é hígido.  
 Nós temos o papel de todos vocês, 
profissionais da Contabilidade, que digo que 
hoje são garantia de cidadania e garantia de 
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políticas públicas eficazes, que é a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
 A Lei de Responsabilidade Fiscal é um 
verdadeiro mantra, que deve ser seguido por 
todos os que se aventurem ou que tenha a 
coragem de colocar seu nome à disposição da 
sociedade e que, eventualmente, sendo 
legitimado pelo voto popular, e sendo escolhido 
pela sociedade de maneira direta, democrática, 
ordeira e pacífica, venham a assumir um cargo. 
E, a partir do momento em que ele assumir, 
Rodrigo, eu digo lá: Olha, a LRF tem que ser a 
sua Bíblia. O gestor público hoje, responsável do 
país, tem que ter compromisso com a 
responsabilidade fiscal.  

E o papel de vocês é fundamental, não só 
como orientadores na atividade privada, mas 
também na atividade pública. Nós não podemos 
sair e destoar de dois tons. Nós só vamos ter 
avanços sociais, e só vamos ter, efetivamente, 
ganho para toda a sociedade, se nós estivermos 
com a casa em ordem, se nós tivermos com as 
contas em dia, se nós tivermos profissionais, 
como os senhores e as senhoras, que garantam 
a higidez de um sistema contábil; que garantam 
a tranquilidade para um gestor tocar a máquina 
pública no dia a dia. Então, o papel dos senhores 
é fundamental para o Brasil, para a 
transformação e para a formulação de políticas 
públicas. 

Sem uma política fiscal, sem uma 
política contábil eficiente – em certo ponto, 
necessidade do país hoje –, austera e séria, 
nós não teremos ganhos sociais. Porque, se o 
bolo não crescer, nós não vamos conseguir 
dividi-lo com a sociedade. Isso é uma premissa 
marcante, e eu acho que indelével. E, na 
atividade privada, na esfera privada, a 
relevância que os senhores e as senhoras têm, 
para toda a sociedade. 

Enfim. Deputado Luciano Machado, essa 
décima nona legislatura tem se pautado muito 
por receber e homenagear a sociedade civil 
organizada e os capixabas, Rubens, que se 
destacam aqui, no nosso território de quatro 
milhões de habitantes. Este é o nosso papel: 
valorizar a sociedade capixaba. E eu parabenizo, 
mais uma vez, o deputado Luciano Machado, 
por ter me dado a oportunidade de estar 
presente, aqui, e de dialogar com os senhores e 
as senhoras.  

Enfim, não irei mais tomar o tempo de 
vocês. Parabéns a todos. Muito obrigado pela 
atenção. Fiquem com Deus. Um grande 
abraço. (Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – É convidado a fazer uso 
da palavra, pelo tempo regimental de cinco 
minutos, o presidente da Associação Nacional 
de Programas de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis, José Elias de Almeida. 

 
O SR. JOSÉ ELIAS DE ALMEIDA – Boa 

noite. Senhor deputado Luciano Machado, em 
seu nome, presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade, Roberto Schulze, eu 
cumprimento a Mesa. 

Primeiramente, é uma honra estar aqui, 
com vocês, recebendo a homenagem em nome 
dos professores que estão presentes, quando 
alguns dos homenageados foram meus 
professores também. Então, é uma honra 
duplamente, para mim, estar aqui, agora, com 
vocês.  

A gente sabe que a Contabilidade evolui 
conforme a demanda da sociedade muda, 
conforme a economia muda. E nós, aqui, damos 
respostas às mudanças, tanto na área pública 
quanto na área privada, nas empresas.  

A tecnologia está vindo. Está 
ameaçando. Alguns se sentem ameaçados pela 
tecnologia, quando nós devemos pensar em 
como utilizá-la a nosso favor. Aumentando a 
transparência, a credibilidade da profissão, dos 
registros contábeis. Então, nós temos que usar a 
tecnologia a nosso favor. É uma oportunidade 
para que possamos refletir sobre essas 
mudanças da economia, do país, do mundo, e 
não ser contrário a ela, mas andar junto dela, a 
nosso favor. 

 Então, eu não vou tomar muito tempo, 
mas já coloquei à disposição da Casa o corpo de 
docentes não só da Ufes, mas também das 
instituições privadas do estado, pela nossa 
Academia Capixaba de Ciências Contábeis, a 
Acacicon, também, em que eu sou diretor de 
Educação. Temos outros diretores, também, 
presentes. Então, a Acacicon também fica à 
disposição da Casa, também.  

Muito obrigado a todos. Boa noite. 
(Palmas) 
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O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Também, pelo tempo 
regimental de cinco minutos, é convidada a 
fazer uso da palavra a conselheira e 
coordenadora do Programa de Voluntário da 
Classe Contábil, Mônica Porto.  

 
A SR.ª MÔNICA PORTO – Boa noite a 

todos. Boa noite a toda a Mesa. Cumprimento o 
deputado Luciano Machado. Agradeço o convite 
de estarmos aqui, hoje. Cumprimento todos da 
Mesa também, e todos os convidados.  

Eu queria falar um pouco para vocês 
sobre o Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil. Sou a coordenadora  daqui do Espírito 
Santo hoje e a nossa profissão, como o 
professor Elias falou, vem passando por diversas 
mudanças. Hoje a contabilidade ocorre de 
boatos de pessoas que dizem que a nossa 
profissão irá acabar em função de novas 
tecnologias, em funções de robôs contadores 
que hoje trabalham não sei quantas mil horas 
por dia. E essas notícias elas são apocalípticas e 
estão na mídia o tempo inteiro de novas 
empresas startups que vêm surgindo com novas 
tecnologias e investimentos bilionários que 
estão sendo feitos nessas empresas. 

Ocorre que nós, contadores, não somos 
meramente profissionais que imputam dados. 
Como alguns gostam de dizer darfieros, 
preenchedores de Darfs ou preenchedores de 
guias. Nós temos uma função muito maior do 
que essa simples função de gerar uma guia de 
um imposto para uma empresa. O profissional 
contábil pode exercer funções públicas, 
trabalhando até mesmo como auditores fiscais, 
Tribunal de Contas, órgãos governamentais, eles 
podem exercer funções na área acadêmica, 
professor Elias, eu também sou professora. 
Temos outros professores aqui. E nós também 
temos os profissionais que atuam de uma forma 
geral, atuando nas empresas, desempenhando 
um ótimo trabalho de ajuda na gestão. A 
contabilidade é uma ferramenta para o auxílio 
da tomada de decisão. 

Então, nesse sentido, a contabilidade 
nunca irá acabar porque nós sempre vamos ter 
um papel fundamental para os empresários, 
fornecendo essas informações para melhor 
tomada de decisões, para ajudar essas 
empresas. Nós também temos outro papel a ser 

desenvolvido que é para com a sociedade e 
nesse papel eu estou na função de 
coordenadora do Programa de Voluntariado da 
Classe Contábil, que é um programa que tem 
como uma função inserir o contador nesse 
programa de voluntariado da classe contábil. O 
que é o Programa de Voluntariado da Classe 
Contábil? Ele é um programa que visa à 
cidadania, à transparência, à ética, ao respeito e 
muitas outras características que visam trazer o 
contador para esse envolvimento social com a 
sociedade. 

Um dos primeiros subprogramas do 
Programa de Voluntariado da Classe Contábil 
são os observatórios sociais que já estão em 
mais de cento e setenta municípios, em 
dezessete estados brasileiros. Esses 
observatórios sociais funcionam com 
voluntários da classe contábil que hoje já 
somam mais de sete mil profissionais em todo o 
Brasil, que trabalham em prol de busca de 
transparência na gestão pública dos municípios 
e dos estados. Por incrível que pareça, o Espírito 
Santo não possui nenhum observatório social. 
Mas isso não é uma notícia ruim para nós 
porque o Espírito Santo tem um dos municípios 
mais transparentes e tem uma gestão muito 
transparente em relação aos outros estados do 
país. Então nós estamos à frente disso. 

Esses observatórios atuam diretamente 
em licitações em compras públicas, eles evitam 
o desperdício do nosso dinheiro que é o 
dinheiro público, certo? O PVCC também tem 
outros programas que é o de Educação 
Financeira, que visa dar apoio e suporte de 
educação financeira, que é o que falta hoje para 
as nossas crianças, para os nossos jovens: 
aprender a lidar com dinheiro. As pessoas não 
conversam sobre o dinheiro dentro das suas 
casas, com seus filhos, com suas famílias, com 
suas esposas, escondem o quanto ganham. E os 
observatórios, o PVCC tem esse objetivo de um 
dos subprogramas: falar sobre educação 
financeira; falar sobre orçamento familiar; falar 
sobre as famílias; sobre a renda; sobre como 
gastar; como desenvolver um orçamento 
familiar dentro da tua casa; evitar o 
endividamento, que hoje é tão crescente, tão 
corrente dentro do nosso país.  

Nós temos também outros projetos 
dentro do programa de voluntariado da classe 

Identificador: 340032003700360039003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



74 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 16 de outubro de 2019 

contábil. E também temos os projetos de 
voluntariado na classe em geral que são os 
programas que envolvem qualquer tipo de 
programa de voluntariado dos quais os 
contadores queiram participar. Quem quiser 
saber mais sobre o programa, dentro do nosso 
site do CRC Espírito Santo, tem uma aba sobre 
as comissões, tem o PVCC lá dentro. Então, eu 
convido todos os contadores que estão aqui 
hoje, a entrarem nos nossos subprogramas, se 
inscreverem e entrarem também para esta 
corrente do bem, que é o voluntariado na classe 
contábil. 
 No mais, é isso. Obrigada. 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO 
SALVADEO) – É convidado a fazer uso da 
palavra, pelo tempo de cinco minutos, o 
conselheiro do Conselho Federal de 
Contabilidade, Carlos Damasceno. 
 
 O SR. CARLOS DAMASCENO – 
Cumprimento o presidente desta sessão, o 
senhor deputado Luciano Machado, deputado 
proponente desta solenidade. Cumprimento 
ainda o também presente, deputado Lorenzo 
Pazolini. E, inicialmente, quero agradecer a V. 
Ex.as em prestar, nesta data, homenagem aos 
contadores do estado do Espírito Santo.  
 Ao amigo e presidente do CRC, Roberto 
Schultze, em nome do qual cumprimento todos 
os demais componentes desta Mesa, e os 
senhores vice-presidente, conselheiros, 
presidentes de associações, sindicatos aqui 
presentes, meus colegas, senhores e senhoras, 
uma boa noite. 
 No último dia 22 de setembro, celebrou-
se o Dia Nacional do Contador, dia este em 
razão da assinatura, pelo então presidente 
Getúlio Vargas, do Decreto-Lei de criação do 
primeiro curso de Ciências Contábeis na 
Universidade Federal de Minas Gerais, bem aqui 
pertinho, não é? 
 Na sequência, já em 27 de maio de 1946, 
foi criado o Conselho Federal, e os Regionais de 
Contabilidade, cuja atual missão é o 
desenvolvimento da profissão contábil, através 
do seu Programa de Educação Continuada, cada 
vez mais obrigatória, zelando pela ética e 
qualidade na prestação dos serviços, a partir do 
trabalho de fiscalização permanente dos 

profissionais e organizações contábeis, atuando 
com transparência na proteção do interesse 
público.  
 Com tudo isso, senhores deputados, 
podemos afirmar: Ser contador é bom demais. E 
digo isso principalmente àqueles que hoje se 
sentem desmotivados, cabisbaixos e com a 
sensação de ter escolhido a profissão errada, 
em razão dos constantes ataques a ela, 
orquestrados e já comentados pelos meus 
antecessores. 
 Vejam bem, senhoras e senhores, é 
contagiante e gratificante participar do 
nascimento de novos negócios. De contribuir de 
maneira direta e indireta, pelo crescimento da 
economia do nosso país, de enxergar as 
soluções onde para muitos só são números 
aleatórios. Números estes que Platão já dizia, 
que governariam o mundo. 
 No campo da Contabilidade Pública, as 
palavras transparência e eficiência, são 
características fundamentais para os gestores 
dos nossos municípios e estado, e o contador é 
o profissional que dispõe dos ingredientes 
essenciais para auxiliar a estes gestores na 
utilização eficiente dos recursos, bem como das 
informações integradas e organizadas para que 
os portais de transparência cumpram a sua 
missão de instrumentalizar o controle social. 
Aqui falado pela minha amiga Márcia Porto. 
 Hoje no Brasil, senhores deputados, há 
cerca de quinhentos e vinte mil profissionais 
que atuam na contabilidade e eles representam 
uma profissão cada vez mais moderna, 
atualizada com as necessidades e capaz de 
responder às demandas da economia brasileira 
em escala crescente. 

Assim, na qualidade de conselheiro do 
CFC, parabenizo todos os contadores, em nome 
do presidente, contador Zulmir Ivânio Breda; e 
particularmente, aos meus colegas de profissão, 
aqui incluídos o deputado Luciano Machado, 
por profissional da contabilidade que é, os meus 
sinceros cumprimentos pelo trabalho tão 
importante que desenvolve para o crescimento 
do nosso estado e deste país. 

Um grande e fraternal abraço a todos, 
muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Quebrando o protocolo, meu 
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querido cerimonialista  Danilo, que também é 
uma figura a quem temos muito a agradecer, só 
quero fazer duas colocações: uma delas é dizer 
que me formei em técnico em Contabilidade, no 
colégio São Geraldo, em Guaçuí. Tive a 
oportunidade, como prefeito, de reconstruir o 
colégio, que é um prédio histórico. A única 
coisa, na verdade, que eu contei ali, foram 
quantos tijolos tinha para a gente construir 
exatamente como ele era. 

 Mas eu nunca tive essa ousadia de ser 
um contador, porque é para poucos. Parabéns a 
vocês, vocês são talentosos mesmo. Têm que 
ter muito talento. Eu não tive, realmente, como 
seguir a profissão, não.  

E quero fazer outro registro muito 
bacana aqui. 

 
(É exibida imagem 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
Esse aqui, o senhor Carlos Gabriel Lopes 

Netto, pai desse senhor, desse jovem, o Tonico. 
Tonico é uma das figuras mais emblemáticas do 
Espírito Santo, fotógrafo desta Casa há umas 
três décadas, praticamente. (Pausa) Cinco 
décadas? Então você construiu a Assembleia! 
Parabéns! E o pai dele se formou em 
Contabilidade em 1940. Então, recordar é viver. 
Eu sei que o seu coração está batendo mais 
forte! 

Com a palavra, Danilo, nosso 
cerimonialista. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SERGIO SALVADEO) – É convidado a fazer uso 
da palavra, pelo tempo de cinco minutos, o 
superintendente do Sebrae - Espírito Santo, 
Pedro Rigo. 

 
O SR. PEDRO RIGO – Boa noite a todos. 

Eu cumprimento o deputado Luciano Machado, 
que preside esta nossa sessão aqui, e também a 
Frente Parlamentar da Microempresa; deputado 
Lorenzo Pazolini está aqui também prestigiando; 
quero cumprimentar também Roberto Schulze, 
nosso presidente do CRC, aqui; juntamente com 
o conselheiro federal Carlos Damasceno; e 
também o conselheiro do Sebrae Espírito Santo , 
o nosso Jayr Scalzer, está aqui; e assim 

cumprimento a todos os contadores aqui 
presentes; também a Eliane e a Mônica Porto, 
representando as mulheres contabilistas, assim 
cumprimento a todos aqui nesta noite de 
homenagens. 

O contabilista tem uma importância 
fundamental, porque a história e a construção 
da microempresa no Brasil, a partir da Lei Geral, 
do Super Simples, sempre estiveram presentes 
nessa luta os contabilistas. 

Aqui me recordo do trabalho imenso que 
a Fenacon fez no Congresso Nacional, junto com 
as confederações nacionais e o setor 
empresarial, e da microempresa, da indústria e 
do comércio. E aí, quem não se lembra do 
Pietrobom, que esteve lá conosco, nessa luta 
através dessa federação. 

Os contabilistas, eles foram 
protagonistas junto com o setor empresarial 
nessa grande luta que o Brasil teve, de organizar 
melhores políticas públicas para o 
desenvolvimento da micro e pequena empresa. 

É com satisfação que a gente pode se 
lembrar da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa, nós podemos nos lembrar do Super 
Simples; nós podemos nos lembrar - por que 
não, deixar de lembrar-nos aqui, do MEI. O 
MEI, o surgimento do MEI teve um papel 
fundamental dos contadores. Porque só foi 
possível, deputado Luciano, a Lei do MEI que 
completa este ano dez anos, porque os 
contadores assumiram um compromisso com 
o Brasil, de ajudar nessa organização e na 
inscrição do MEI. 

Então, uma salva de palmas, contadores. 
(Palmas) 

Porque o MEI, hoje, é uma política que o 
Brasil tem, de ingresso de quem está na 
informalidade para a formalidade, que já chega 
hoje a quase dez milhões de brasileiros 
formalizados, chegando hoje a quase dezessete 
milhões de pequenos negócios formalizados no 
Brasil, uma revolução no processo brasileiro de 
formalização e os contadores tiveram um papel 
fundamental na construção de todo esse 
cenário. Então, falo aqui em nome do Sebrae do 
Espírito Santo, lembrando do nosso conselheiro 
Jair e, com ele, parabenizo todos vocês. E 
parabenizo, de uma maneira especial, todos os 
contadores que hoje merecidamente vão 
receber homenagem.  
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 Boa noite a todos! Muito obrigado aos 
contadores por apoiarem e estarem presentes 
na vida da micro e pequena empresa brasileira. 
Boa noite a todos! (Palmas) 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Encerrando a fase de 
pronunciamentos, é convidado a fazer uso da 
palavra o presidente do Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado, Roberto Schulze.  

 
 O SR. ROBERTO SCHULZE – Boa noite a 
todos! É um prazer estar aqui com todos vocês. 
Ainda bem que não ligou o cronômetro, porque 
a gente já fica nervoso, pois os cinco minutos 
passam tão depressa. Está no zero zero.  

Cumprimento os integrantes da Mesa, o 
deputado Luciano Machado, proponente desta 
homenagem; o deputado Lorenzo Pazolini, 
obrigado pelas palavras também; por conhecer 
um pouco dessa história, o ex-presidente Carlos 
Damasceno, hoje nosso conselheiro do federal, 
também nosso vogal da Junta Comercial, aqui 
representando também a Junta; Mônica Porto e 
Eliane, representando as mulheres; nosso amigo 
Pedro Rigo; nosso amigo Rodrigo Lubiana; nosso 
professor; todos que compõem a Mesa. E 
também aqueles que estão aqui representando, 
como já dito pelo presidente Damasceno, as 
associações, a federação, nosso vice-presidente 
da Região Sudeste da Fenacon, Jacintho Soella 
Ferrighetto, ex-presidente do Sescon; 
presidentes de associações, de sindicatos, 
conselheiros, vice-presidentes, Simony e Paula; 
nossos delegados Magda e José Carlos, de 
Alegre e de Aracruz, que nos dão o prazer de 
estarem aqui; gente representando todo o 
estado. E é muito bom estar com todos vocês 
aqui. 
 Eu agradeço, em nome de toda a classe 
contábil, deputados, a homenagem que nos é 
prestada hoje. O presidente Damasceno já disse, 
já contou essa história de porque o 22 de 
setembro. Nós temos, de fato, duas datas. Nós 
temos uma data em abril, em que se comemora 
o Dia do Contabilista, e essa data de 22 de 
setembro, em que se comemora o Dia do 
Contador. Foi uma data muito importante para 
nós. Essa graduação cada vez mais importante 
foi criada em 1945. 

 Nesses setenta e quatro anos, os 
contadores vêm construindo uma história de 
muitas conquistas, com muito louvor, com 
muita dedicação. Somos, hoje, cerca de 
trezentos e sessenta mil contadores no Brasil, 
contadores e contadoras, e cerca de seis mil 
contadores aqui no estado do Espírito Santo, 
sendo que as mulheres já são cinquenta por 
cento e, rapidamente, serão a maioria.  
 Quando a gente vai a faculdades nas 
colações de grau, a gente já percebe que as 
mulheres estão dominando. Na minha empresa 
de contabilidade, eu já consigo contar os 
homens, inclusive eu, em uma mão só. Todas as 
demais são mulheres. Então, isso é muito bom. 
É muito bom que as mulheres estão ocupando 
seus espaços e, na contabilidade, não é 
diferente.  
 Tenho certeza de que temos muitos 
motivos para comemorar. Trabalho, como 
profissional da contabilidade, há mais de trinta 
anos e sinto que somos, hoje, muito mais 
valorizados do que éramos há trinta anos. É 
claro que a ciência contábil está cada vez mais 
complexa e, hoje, dispõe de técnicas e 
ferramentas capazes, eficazes, para medir todos 
os tipos de riqueza, das mais básicas até as mais 
complexas. Mas não é somente nesse aspecto 
técnico que quero demonstrar nossa 
valorização. Trago alguns exemplos de fatos 
recentes para a nossa reflexão.   
 A partir de 16 de novembro de 2016, o 
Governo do Estado do Espírito Santo permitiu 
que nós, contadores, atestássemos que as 
informações constantes dos processos de 
inscrição estadual eram verdadeiros, reduzindo 
o tempo de liberação das inscrições estaduais, 
que eram, no mínimo, de trinta dias para três 
dias. O Estado disse: Eu confio em você!  

A partir de 14 de março de 2019, agora 
recente, o Governo Federal, através da Medida 
Provisória n.º 876, permitiu que nós, 
contadores, autenticássemos cópias de 
documentos, permissão que acabou sendo 
concedida em definitivo pela Lei n.º 13.874, 
promulgada, agora recentemente, chamada de 
Lei da Liberdade Econômica. Então, o Governo 
Federal também disse: Eu confio em vocês!  

Isso me faz lembrar o que eu tinha 
ouvido já há muito tempo de que no Canadá e 
em outros países o contador tinha fé pública, ou 
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seja, podia atestar a legitimidade de 
documentos. Ficava pensando: Será que um dia 
nós teremos isso aqui no Brasil? Então, será que 
um dia nós vamos ter esse poder aqui também? 
E chegou bem mais cedo do que eu imaginava. 

Essas conquistas além de muitas outras 
são resultado de muito trabalho do Conselho 
Federal de Contabilidade, dos Conselhos 
Regionais, da Fenacon, como foi destacado pelo 
Pedro Rigo, dos Sescons, do Sescaps, do 
Sindcontábil, das associações, ou seja, de todos 
nós. 

Destaco ainda mais um fato: tivemos, 
hoje, no Palácio Anchieta, o lançamento do 
projeto de lei que trata da redução de multas 
pelo descumprimento de obrigações acessórias, 
que será encaminhado, deputados, para esta 
Casa e, com certeza, discutido, melhorado e 
aprovado pelos nossos deputados e deputadas. 
Esse é um projeto de lei sonhado e trabalhado, 
em especial, pelos contadores, que fazem parte 
do Grupo Gtfaz. 

Eu destaquei lá na minha fala hoje, o 
nosso ex-presidente do Sescon, ex-conselheiro 
do CRC, que é um dos nossos homenageados, 
Rider  Rodrigues Pontes. Também está aqui o 
Jayr Scalzer, que é bastante atuante no grupo 
Gtfaz. Se eu me esquecer de alguém, me 
perdoem.  

Essa foi uma conquista que eu posso 
atribuir a nós contadores também. Claro que 
junto com os empresários, com a Fecomércio, 
com a Findes, com o Sebrae, com todos que 
lutam por um ambiente de negócios mais 
salutar, mais tranquilo aqui no nosso Estado. 
Então, parabéns ao Rider, parabéns ao Grupo 
Gtfaz e a nós, contadores, por essa conquista. 

Então, os dois primeiros atos, fé pública, 
e o terceiro mostra como podemos juntos, com 
muita persistência, com muita perseverança, 
contribuir para o avanço de nossas leis e 
melhoria do ambiente de negócios em nosso 
estado e no Brasil. 

Quero, deputado Luciano Machado, 
colocar os contadores do Espírito Santo à 
disposição desta Casa, pois tenho certeza de 
que temos muito a contribuir para que as leis 
que daqui saem possam ser melhoradas com o 
nosso conhecimento. 

Queremos ser ouvidos por vocês, 
queremos contribuir para que o nosso estado 

seja o melhor lugar para se fazer negócios e o 
nosso melhor lugar para se viver. Isto a gente já 
tem. Não o melhor lugar do Brasil, mas o melhor 
lugar do mundo.  

Quero ainda destacar o papel da 
contabilidade no momento econômico do país, 
que é imprescindível para recuperação e 
retomada do crescimento do Brasil.  

E não podemos deixar nunca de ter 
integridade, integridade que nos remete à 
honestidade, retidão, seriedade, honra, 
imparcialidade, equidade, isenção, justiça, 
probidade, lisura e dignidade. Que sejamos 
sempre dignos, sempre éticos. Vamos valorizar a 
nossa profissão. 

Agradeço a presença de todos; do nosso 
ex-presidente Walter Noronha, grande exemplo 
para nossa profissão também, que é um dos 
homenageados; agradeço mais uma vez ao 
deputado Luciano Machado, por essa 
homenagem. Parabéns a todos os profissionais, 
em especial aos homenageados desta noite, 
porque cada um de vocês que está aqui é 
merecedor dessas homenagens e de muitas 
outras homenagens. Então, sintam-se realmente 
valorizados e a gente  está muito satisfeito com 
isso.  

Lembrar, ainda, de mais uma coisa: 
teremos aqui, no Espírito Santo nos dias 13 e 14 
e 15 de novembro, a Conescap, que é o maior 
evento da classe dos empresários de serviços do 
Brasil. A gente gostaria muito de contar com a 
presença dos deputados lá, na abertura e, 
também, no evento. Pedro Rigo, com certeza, 
vai estar lá, e todos nós, aqui, contadores. 
Então, sejam muito bem-vindos a esse evento! 
Vamos fazer o melhor evento do Brasil!   

Parabéns de novo a todos!  
Uma boa noite!  
 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – A partir de agora, o 
senhor deputado Luciano Machado, o senhor 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini e o 
secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia, 
Joel Rangel, farão a entrega de certificados aos 
homenageados.  

A data oficial de homenagem à categoria 
dos contadores é 22 de setembro. O dia foi 
escolhido em função da criação do curso de 
Ciências Contábeis no Brasil, pelo Decreto-Lei 
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n.º 7988, em 22 de setembro de 45, pelo então 
presidente Getúlio Vargas.  

A primeira homenagem da noite é para 
Roberto Schulze. (Pausa) 

Roberto é presidente do Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado desde 
2010. É contador administrador e empresário 
contábil. É membro da diretoria da Associação 
dos Contabilistas, no município de Serra, desde 
a sua fundação, tendo sido seu primeiro 
presidente e ocupa atualmente o cargo de 
secretário.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
O deputado Luciano Machado convida o 

presidente do conselho, Roberto Schulze, para 
participar da entrega de certificados aos demais 
homenageados.  

Rubem Daniel Santos Silva, indicação do 
deputado Lorenzo Pazolini. (Pausa) 

Formado em Administração de Empresas 
e em Ciências Contábeis, com pós-graduação 
em Contabilidade Gerencial, é empresário, com 
escritório de contabilidade em Vitória, há vinte 
e cincos anos. É especialista em empresas 
privadas e contabilidade pública. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Próximo homenageado é Sidney 

Fassarella Cristo. (Pausa) 
Começou a trabalhar na área contábil 

como técnico em Contabilidade. É formado em 
Ciências Contábeis. Em 2008, abriu sua empresa 
no bairro Soteco, em Vila Velha. Atualmente é 
membro das Jovens Lideranças do Conselho de 
Contabilidade do Espírito Santo.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Ângela Sias. (Pausa)  
Ângela é contadora e empresária 

contábil no município de Viana. É formada em 
Ciências Contábeis e Direito e pós-graduada em 
Gestão Escolar e professora aposentada da rede 
estadual de ensino. Atuou como secretária de 
Finanças em Viana e foi prefeita do município.  

Parentes e amigos dos homenageados, 
caso queiram participar das fotos! (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Próxima homenagem a Argemiro 
Domingos Moreira. (Pausa) 

Empresário na área contábil, reside há 
quarenta anos no município de Alegre. É 
formado em Administração de Empresas e atua 
como diácono da Igreja Católica da Diocese de 
Cachoeiro de Itapemirim.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Carlos Barcellos Damasceno. (Pausa) 
Pós-graduado em Auditoria Contábil e 

Auditoria da Qualidade. Atualmente, é vogal da 
Junta Comercial do Estado, membro do 
Conselho Fiscal do Banestes e conselheiro do 
Conselho Federal de Contabilidade. É sócio da 
empresa Barcellos e Contadores Associados.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

O próximo homenageado é Djalmir 
Massucatti. (Pausa) 

É convidado para participar das fotos 
Felipe Battisti, assessor da deputada Raquel 
Lessa e sobrinho do homenageado, senhor 
Djalmir. 

Djalmir é técnico contábil e exerce a 
profissão de contador há mais de cinquenta 
anos. Foi delegado do conselho em São Gabriel 
da Palha. Atualmente, é sócio da Massucatti 
Contabilidade em São Gabriel da Palha e em São 
Domingos do Norte.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Eliane Rodrigues Ribeiro. (Pausa) 
Eliane é pós-graduada em Finanças e em 

Controladoria. Foi professora na Faculdade de 
Educação da Serra e, atualmente, é 
coordenadora da Comissão da Mulher 
Profissional de Contabilidade do Estado.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
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Glaciomar Grassi. (Pausa) 
Proprietário da empresa Grassi Soluções 

Contábeis e atuante no Norte do Espírito Santo e 
na Grande Vitória. Possui quarenta e nove 
colaboradores e atende mais de duzentos clientes 
entre pequenas, médias e grandes empresas.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Helder Catarino da Silva Tavares. (Pausa) 
Pós-graduado em Contabilidade Gerencial. 

É coordenador da Comissão de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público do Conselho Regional de 
Contabilidade, analista em Gestão Pública e 
contador concursado da Prefeitura de Vitória. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Jacintho Soella Ferrighetto. (Pausa) 
Contador, advogado e empresário 

contábil. Foi presidente do Sindicato das Empresas 
de Serviços Contábeis e das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações e 
Pesquisas do Estado. Faz parte do Conselho de 
Administração do Instituto Fenacon. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Jayr Scalzer. (Pausa)  
Bacharel em Ciências Contábeis. É sócio-

diretor da JS Contabilidade, contando, 
atualmente, com aproximadamente sessenta 
colaboradores. Foi presidente do Conselho Fiscal 
do Sebrae - ES e, atualmente, ocupa a cadeira de 
conselheiro suplente no Conselho Deliberativo do 
órgão. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
José Elias Feres de Almeida. (Pausa)  
Presidente da Associação Nacional de 

Programas de Pós-graduação em Ciências 
Contábeis. É contador, professor e pesquisador da 
Ufes. É autor dos livros Fundamentos de 
Contabilidade para os Negócios e Contabilidade 
das Pequenas e Médias Empresas.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

José Gonzaga Vargas Corrêa. (Pausa)   
José Gonzaga é técnico contábil desde 

2007, com escritório localizado no bairro Vila do 
Sul, na cidade de Alegre. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

José Carlos Bravo Alvarez Júnior. (Pausa) 
Contador e advogado, pós-graduado em 

Administração Contábil e Financeira. É sócio-
administrador da Alvarez Contabilidade, delegado 
do Conselho Regional e diretor da Ascosul. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Luzia Zorzal. (Pausa)  
Doutora em Ciências da Informação, 

mestre em Ciências Contábeis e pós-graduada em 
Administração Universitária e em Análise Contábil 
Financeira. É professora do curso de graduação 
em Ciências Contábeis da Ufes e atua como 
avaliadora do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Próxima homenageada, Magda Rodrigues 

Coelho. (Pausa) 
Empresária contábil em Aracruz, com 

formação em Ciências Contábeis e Direito. Atua 
como delegada do Conselho Regional de 
Contabilidade, representando os municípios de 
Aracruz, Ibiraçu, João Neiva e Fundão. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Marcelo Moreira Medeiros. (Pausa) 

Sócio-diretor da Mored Contabilidade, 
empresa capixaba pioneira em atuar 
especificamente na área de Contabilidade 
Partidária-Eleitoral e de Associações. No mercado 
há 14 anos. Especializou-se para atuar 
especificamente em entidades sem fins lucrativos. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Márcio Ramalho Braga. (Pausa)  
Mestre em Ciências Contábeis, graduado 

em Economia e especialização em Fundamentos 
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da Educação. Atua como perito contábil na área 
Judicial Cível e Extrajudicial. É auditor e consultor 
de empresas para a implantação de normas de 
controle patrimonial. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

 Marcos Antônio de Oliveira. (Pausa) 
Empresário contábil no município de Serra. 

É fundador da Forcon Formato contabilidade. Faz 
parte das diretorias do Sindicato das Empresas de 
Serviços Contábeis no estado e da Federação 
Nacional das Empresas de Contabilidade. É o atual 
presidente da Associação dos Contabilistas de 
Serra. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Maurílio Correia Santana. (Pausa) 
É consultor empresarial e contábil há vinte 

e cinco anos, com escritório em Vila Velha. É 
conselheiro na Câmara de Fiscalização, Ética e 
Disciplina. Foi presidente da Associação dos 
Contabilistas de Vila Velha. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Mônica Fernanda Santos Porto Pires. 

(Pausa) 
Graduada em Ciências Contábeis, é 

especialista com MBA em Controladoria e 
Finanças e mestranda em Ciências Contábeis. 
Atualmente é professora de Ciências Contábeis 
em cursos de pós-graduação. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Patrício Baionco Mindelo Biaguê. (Pausa) 
Patrício nasceu na República de Guiné-

Bissau. É contador, auditor financeiro, mestre em 
Contabilidade Gerencial e Financeira e pós-
graduado em Controladoria e Finanças. Foi 
coordenador em cursos de Ciências Contábeis. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Renata Mazzoco Nascimento. (Pausa) 
Contadora, com pós-graduação em 

Auditoria. É funcionária do Conselho Regional de 

Contabilidade do Espírito Santo desde 2005 e, a 
partir de 2015, passou a exercer o cargo de 
diretora operacional do conselho. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Rider Rodrigues Pontes. (Pausa) 
Administrador, pós-graduado em Direito 

Tributário. É empresário contábil e sócio fundador 
da empresa Unicon – União Contábil. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Roberto Carlos Zanon. (Pausa) 
Atua como contador em Guarapari. É 

conselheiro titular do Conselho Municipal de 
Recursos Fiscais de Guarapari. Atuou como 
professor de ensino técnico de Contabilidade. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Rodrigo Lubiana Zanotti. (Pausa) 
Secretário-geral de Controle Externo do 

Tribunal de Contas do Estado. Atuou como 
empresário contábil de 1994 a 2001 e atualmente 
coordena o Fórum de Combate à Corrupção no 
Espírito Santo. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Rosa Maria Rezende Ferreira. (Pausa) 
Bacharel em Ciências Contábeis, exerce a 

profissão desde 1991. Aposentada, continua a 
exercer a profissão em seu escritório de 
contabilidade. 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Sebastião Coelho do Prado. (Pausa) 
Contador, bacharel em Turismo, 

empresário contábil e conselheiro suplente do 
Conselho Regional, do qual é membro da 
Comissão de Educação Profissional Continuada. 
Também é membro do Conselho Fiscal da 
Associação Litoral Centro Sul de Contabilistas, em 
Guarapari. 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Simony Pedrini Nunes Rátis. (Pausa) 
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Pós-graduada em Ciências Contábeis. É 
auditora do Estado desde 1995. Atualmente, está 
na função de coordenadora de auditoria de gestão 
e governança da Secretaria de Estado de Controle 
e Transparência. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Walter Alves Noronha. (Pausa) 
Ex-presidente do Conselho Regional de 

Contabilidade. Atualmente é o sereníssimo grão-
mestre da Grande Loja Maçônica do Espírito Santo 
e empresário contábil, em Vila Velha, há quarenta 
e três anos. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Eli Batista de Araújo Pirola. (Pausa)  
Conselheira no Conselho Regional de 

Contabilidade desde 2007. É pós-graduada em 
Auditoria, Planejamento Tributário, Contabilidade 
Pública e Auditoria e Normas Internacionais. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Eduardo José Pinheiro. (Pausa) 
Professor, contador e consultor de 

empresas. É mestre em Educação e especialista 
em Planejamento Educacional. É membro 
fundador da Academia Capixaba de Ciências 
Contábeis, ocupando a cadeira de número cinco. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

Para o encerramento desta sessão solene, 
devolvo a palavra ao senhor deputado Luciano 
Machado. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO MACHADO 
– PV) – Bom, eu acho que até que foi muito 
dinâmico o nosso tempo. Eu sei que tem pessoas 
que vieram de longe, e geralmente começa às 
19h, mas teria uma solenidade, um evento mais 
cedo e ficou 19h30min, mas o tempo foi bem 
aproveitado. Eu quero agradecer a todos que 
usaram a palavra aqui e que deixaram mensagens 
muito importantes. 

Agradecer imensamente a cada um 
homenageado. Na verdade, a honra é importante, 

mas honrar a honraria é mais importante. Vocês 
honram muito essa simples, mas carinhosa 
honraria que vocês receberam neste dia, 
representando todos os contadores do Espírito 
Santo. Aqui vocês estão resumindo a essência 
dessa missão tão nobre na vida do país, na vida do 
nosso estado, na vida de seus municípios. 

Ao encerrar, eu queria convidar que todos 
viessem aqui para tirar uma foto bacana aqui, 
todos os homenageados, seria bem interessante.  

Quero, já encerrando, dizer que é uma 
alegria, esta Casa de Leis está aberta a todos 
vocês. Nós temos sessões segundas e terças-
feiras, às 15h, sessões normais, e às quartas-
feiras às nove da manhã. E temos sessões, 
também reuniões, de comissões, mas essas são 
efetivamente, é corriqueiro, segundas, terças e 
quartas-feiras sessões. Então, todos vocês que 
quiserem aparecer por aqui, nós estamos à 
disposição. O meu gabinete é o oitocentos e 
cinco, o do nosso deputado Pazolini é o 
trezentos e seis, estamos às ordens. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco o senhor deputado e os outros que 
estiverem nos assistindo pela TV Assembleia 
para a próxima, que será solene também, no dia 
11, sexta-feira, às 15h. 

Está encerrada a sessão. Muito obrigado, 
que Deus acompanhe todos vocês na volta para 
suas casas. Um abraço.  

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, dia 11 de 
outubro de 2019, às 15h, 
conforme requerimento da Mesa 
Diretora, aprovado em plenário, 
em homenagem ao Dia Mundial 
dos Animais, Expediente: o que 
ocorrer, e comunicamos que 
haverá sessão ordinária dia 14 de 
outubro de 2019, cuja Ordem do 
Dia foi anunciada na nonagésima 
quinta sessão ordinária, realizada 
em 09 de outubro de 2019) 

 
*Encerra-se a sessão às vinte e uma horas 

e onze minutos. 

 
*As inserções em negrito referem-se às 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 

Identificador: 340032003700360039003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Identificador: 340032003700360039003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS 
Procurador-Geral 

 

JOEL RANGEL PINTO JÚNIOR 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

FERNANDO VAILANT SA PRADO CARREIRO 
Secretário de Comunicação Social 

 

DANILO SERGIO SALVADEO 
Chefe de Comunicação Social da Presidência 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral 

 

RICARDO BENETTI FERNANDES MOÇA 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

PAULO MARCOS LEMOS 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

WANDERSON MELGAÇO MACEDO 
Diretor de Redação 

 

JOÃO MANOEL MIRANDA NUNES 
Diretor da Procuradoria 

 

OZIEL DOS SANTOS ANDRADE 
Diretor de Taquigrafia Parlamentar 

 

DORIMAR MANDATTO 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

ERYKA DA SILVA CORTELETTI 
Diretora de Documentação e Informação 

 

JOSÉ ROBERTO SILVA HERNANDES 
Diretor da Consultoria Temática 

 

LUIZ ANTONIO ROMEIRO IANNUZZI 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

SÉRGIO DE ASSIS LOPES 

Diretor de Segurança Legislativa 
 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 

 

RAFAEL NUNES CORREA 
Diretor de Controle Interno 

 

Identificador: 340032003700360039003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.


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



		2019-10-16T08:45:36-0300




