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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM Nº 177/2019 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 
Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa o incluso Projeto de Lei que introduz 
alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro 
de 2001, que dispõe sobre o ICMS. 

A medida busca tornar mais ágil a 
internalização dos atos do Conselho Nacional de 
Política Fazendária - Confaz - na legislação do 
Espírito Santo e ao mesmo tempo esclarecer o 
período de vigência dos benefícios e os 
procedimentos exigidos para sua fruição. 

A alteração é necessária para trazer 
segurança jurídica aos setores econômicos 
envolvidos pelas normas estabelecidas no 
âmbito do Confaz. 

Diante das considerações acima expostas, 
Senhor Presidente e Senhores Deputados, 
solicito o empenho de Vossas Excelências no 
sentido de aprovar o presente Projeto de Lei. 

 
Vitória, 09 de setembro 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
 

PROJETO DE LEI nº 750/2019 
 

Introduz alterações na Lei nº 
7.000, de 27 de dezembro de 
2001. 

 
Art. 1º Esta Lei altera dispositivos da Lei nº 
7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe 
sobre o Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação. 

 
Art. 2º O art. 5º da Lei nº 7.000, de 27 de 
dezembro de 2001, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

 
“Art. 5º [...] 
 
§ 1º Os benefícios referidos neste 

artigo serão internalizados na legislação 
por lei específica deste Estado, nos 
termos do art. 150, § 6º, da 
Constituição Federal, mediante inclusão 
do ato Confaz no Anexo III desta Lei, 
ficando o Poder Executivo autorizado à 
sua regulamentação. 

 
§ 1º-A A fruição dos benefícios 

internalizados na forma do § 1º fica 
condicionada à regulamentação pelo 
Poder Executivo, que deverá observar, 
para fins de vigência, aquela contida no 
respectivo ato.” (NR) 
 

Art. 3º A Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 
2001, fica acrescida do Anexo III, na forma do 
Anexo Único desta Lei. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Anexo Único da Lei nº ..., de ... de ....... de 2019 

ANEXO III 

 

(a que se refere o art. 5º, § 1º da Lei 7.000/01)  

 

ITEM ATO CONFAZ EMENTA 

1 
Convênio 
ICMS nº 
01/19 

Altera o Convênio ICMS 10/02, 
que concede isenção do ICMS a 
operações com medicamento 
destinado ao tratamento dos 
portadores do vírus da AIDS. 

2 
Convênio 
ICMS nº 
02/19 

Altera o Anexo Único do 
Convênio ICMS 87/02, que 
concede isenção do ICMS nas 
operações com fármacos e 
medicamentos destinados a 
órgãos da Administração Pública 
Direta Federal, Estadual e 
Municipal. 
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3 
Convênio 
ICMS nº 
03/19 

Altera o Convênio ICMS 162/94, 
que autoriza os Estados e o 
Distrito Federal a conceder 
isenção do ICMS nas operações 
com medicamentos destinados 
ao tratamento de câncer. 

4 

Convênio 
ICMS nº 
28/19 
Cláusula 
primeira, 
incisos II, IV e 
XIII 

Prorroga disposições de 
convênios ICMS que dispõem 
sobre benefícios fiscais: 
II - reduz a base de cálculo do 
ICMS nas saídas dos insumos 
agropecuários que especifica, e 
dá outras providências; 
IV - isenção do ICMS às 
operações internas e 
interestaduais com automóveis 
de passageiros, para utilização 
como táxi; 
XIII - isenção do ICMS nas saídas 
de veículos destinados a pessoas 
portadoras de deficiência física, 
visual, mental ou autista. 

 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.405 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a LUIZ 

PAULO VELLOZO LUCAS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Luiz Paulo Vellozo Lucas, pelos 
relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.406 
 

Conceda Comenda “Convento da Penha” a 
AMARO ROCHA NASCIMENTO NETO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Amaro Rocha Nascimento Neto, pelos 
relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.407 
 

Conceda Comenda “Convento da Penha” a 
LUZIA ALVES TOLEDO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Luzia Alves Toledo, pelos relevantes 
serviços prestados em prol do turismo capixaba. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.408 
 

Conceda Comenda “Convento da Penha” a 
MARCO ANTÔNIO CYPRESTE DE AZEVEDO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Marco Antônio Cypreste de Azevedo, 
pelos relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.409 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a 

LUDMILA DUTRA DO SOUTO GATTI. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a LUDMILA DUTRA DO SOUTO GATTI, 
pelos relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.410 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a 

MAX FREITAS MAURO FILHO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Max Freitas Mauro Filho, pelos 
relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.411 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a JOSÉ 

CARLOS MONJARDIM CAVALCANTI. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a JOSÉ CARLOS MONJARDIM 
CAVALCANTI, pelos relevantes serviços 
prestados em prol do turismo capixaba. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.412 

 

Conceda Comenda “Convento da Penha” a 
MARCIA GUIMARÃES ABRAHÃO DA COSTA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Marcia Guimarães Abrahão da Costa, 
pelos relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.413 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a 

MARIA LÚCIA BAETA NEVES. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Maria Lúcia Baeta Neves, pelos 
relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.414 
 

Conceda Comenda “Convento da Penha” a 
WALTER DE PRÁ. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Walter de Prá, pelos relevantes 
serviços prestados em prol do turismo capixaba. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.415 
 

Conceda Comenda “Convento da Penha” a 
WILLIAM GALVÃO LOPES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a WILLIAM GALVÃO LOPES, pelos 
relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.416 
 

Conceda Comenda “Convento da Penha” a 
EUSTÁQUIO PALHARES AURICH. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Eustáquio Palhares Aurich, pelos 
relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.428 

 

Conceda Comenda “Convento da Penha” a 
HILQUIAS DARCLEY BRASILEIRO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Hilquias Darcley Brasileiro, pelos 
relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.429 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a LUIZ 

WAGNER CHIEPPE. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Luiz Wagner Chieppe, pelos relevantes 
serviços prestados em prol do turismo capixaba. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.430 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a 

HEBER GUIMARÃES SOBRINHO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Heber Guimarães Sobrinho, pelos 
relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.431 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a 

CECÍLIA MILANEZ MILANEZE. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Cecília Milanez Milaneze, pelos 
relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.432 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a 

LUCAS IZOTON VIEIRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Lucas Izoton Vieira, pelos relevantes 
serviços prestados em prol do turismo capixaba. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.433 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a 

TERESINA STANGE. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Teresina Stange, pelos relevantes 
serviços prestados em prol do turismo capixaba. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.434 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a 

ALCENIR MARIA DA CRUZ ROCHA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Alcenir Maria da Cruz Rocha, pelos 
relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Identificador: 330039003300390033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, terça-feira, 17 de setembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 7 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.435 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a 

DALVA VIEIRA DE SOUZA RINGUIER. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Dalva Vieira De Souza Ringuier, pelos 
relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.436 

 

Conceda Comenda “Convento da Penha” a 
MARIA DAS GRAÇAS REIS COSTA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Maria das Graças Reis Costa, pelos 
relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.437 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a 

VALDEIR NUNES DOS SANTOS. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Valdeir Nunes dos Santos, pelos 
relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 

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

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.439 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a 

WESLEY VIEIRA SATHLER. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Wesley Vieira Sathler, pelos 
relevantes serviços prestados em prol do 
turismo capixaba. 
 

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

Identificador: 330039003300390033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



8 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 17 de setembro de 2019 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.440 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a 

NHOZINHO MATOS. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Nhozinho Matos, pelos relevantes 
serviços prestados em prol do turismo capixaba. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.441 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a 

IDALÉCIO CARONE FILHO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 4.241, de 24.02.2016, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Convento da 
Penha” a Idalécio Carone Filho, pelos relevantes 
serviços prestados em prol do turismo capixaba. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2033 
 

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, OSMAR PIMENTA, do cargo em 
comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 
código AJS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, a partir de 13/09/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO N º 2034 

 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, LUIZ CLAUDIO CASADO, para exercer o 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Torino Marques, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 192936/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 2035 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JOZELINA AGUIAR ARAUJO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2036 

 

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

DESIGNAR a servidora efetiva SAMARA 
JECKEL FERREIRA DE CASTRO, matrícula nº 
207884, ocupante do cargo efetivo de Técnico 
Legislativo Sênior, com o objetivo de 
acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato 
nº 013/2018, cujo objeto é a contratação de 
fornecimento de vale transporte intermunicipal, 
em cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, 
e de acordo com a indicação da Secretaria de 
Gestão de Pessoas e ratificação da Subdireção 
Geral da Secretaria, processo nº 172451, onde 
não acarretará aumento de despesa para a 
ALES, a partir de 16/09/2019. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2037 

 

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

DESIGNAR a servidora efetiva WANESSA 
SANTOS LODI, matrícula nº 206982, ocupante 

do cargo de Técnico Legislativo Sênior, para a 
Função Gratificada de Gestão de Contratos - 
FGEGC3, com o objetivo de acompanhar e 
fiscalizar a execução do Contrato nº 016/2019 
da Empresa PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA, 
em cumprimento ao art. 67 da Lei nº 8.666/93, 
e de acordo com a indicação da Diretoria de 
Documentação e Informação no processo nº 
173375/2019. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 217 

 

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 213, publicada 
em 10/09/2019, a servidora abaixo relacionada: 
 

NOME MATRÍCULA 

LORRAINE ROSA DE OLIVEIRA 205052 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 218 

 

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, 

 

RESOLVEM, considerar licenciados os 
servidores deste Poder Legislativo, abaixo 
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relacionados, na forma dos artigos citados pela 
Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, com base 
nas informações da Coordenação do Grupo de 
Recursos Humanos (CGRH): 
 

MATRÍCULA SERVIDOR ART. DIA 
PERÍODO DA LICENÇA 

INÍCIO FIM 

20326901 
Ana Flavia 
Peçanha de 
Azeredo 

142 06 08/08/2019 13/08/2019 

20326901 
Ana Flavia 
Peçanha de 
Azeredo 

142 03 28/08/2019 30/08/2019 

20119401 
Anna Rita 
Xavier Zehuri 

129 02 28/08/2019 29/08/2019 

20122401 
Clara Maria 
Zucarato Dias 
de Amorim 

129 03 21/08/2019 23/08/2019 

20836501 
Claudiane 
Martins 
Olimpio 

129 02 29/08/2019 30/08/2019 

20733607 
Cleber Penha 
de Almeida 

129 15 02/09/2019 16/09/2019 

20940601 
Dandarah 
Teixeira 
Minino 

137 180 24/08/2019 19/02/2020 

20832502 
Enilda 
Martins de 
Araujo 

129 01 06/09/2019 06/09/2019 

20792001 
Erzone 
Eliziario 
Lizardo 

129 02 05/09/2019 06/09/2019 

20498404 
Fabiano 
Goncalves de 
Oliveira 

129 02 02/09/2019 03/09/2019 

20328801 

Fernando 
Antonio 
Chiabai de 
Freitas 

129 03 03/09/2019 05/09/2019 

20537405 
Frances 
Maykon de 
Oliveira 

129 02 04/09/2019 05/09/2019 

20964801 
Hugo 
Proliciano 
Miranda 

129 02 29/08/2019 30/08/2019 

20964801 
Hugo 
Proliciano 
Miranda 

129 01 02/09/2019 02/09/2019 

20991601 
Illanna 
Piovaneli 
Machado 

142 01 02/09/2019 02/09/2019 

20991601 
Illanna 
Piovaneli 
Machado 

129 02 05/09/2019 06/09/2019 

20956001 
Larissa 
Mattos da 
Cunha 

129 01 30/08/2019 30/08/2019 

20785101 

Livia 
Modenesi 
Munhao 
Coutinho 

142 01 08/08/2019 08/08/2019 

20505205 
Lorraine Rosa 
de Oliveira 

129 04 03/09/2019 06/09/2019 

20790801 
Luan 
Magalhaes 
Antunes 

129 01 03/09/2019 03/09/2019 

20333201 
Luiz Antonio 
Real Barreiro 

129 01 28/08/2019 28/08/2019 

20683501 
Marilise 
Lisania 
Matachon 

129 01 30/08/2019 30/08/2019 

20321401 
Ocidete da 
Penha 
Corteletti 

129 05 24/06/2019 28/06/2019 

20928901 
Renata de 
Souza Pontes 

129 01 03/09/2019 03/09/2019 

20928901 
Renata de 
Souza Pontes 

129 02 05/09/2019 06/09/2019 

20754001 
Sandra Lia 
Arantes 
Navarro 

129 02 05/09/2019 06/09/2019 

20792101 
Titina Maia 
Cardoso 
Santos 

129 02 03/09/2019 04/09/2019 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 de setembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico nº 027/2019 
Processo nº 191926/2019 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 027/2019, 
referente à contratação de empresa para 
fornecimento de sistema informatizado de 
gestão pública, tipo “ERP”, englobando cessão 
do direito de uso, instalação, implantação, 
treinamento e capacitação de pessoal, 
customização, transformação, adequação, 
suporte técnico e atualização tecnológica, que 
teve como resultado do lote único: E&L 
Produções de Software LTDA (CNPJ nº 
39.781.752/0001-72), com valor total de R$ 
366.000,00 (trezentos e sessenta e seis mil 
reais). 
 
Maiores informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo Tel. (27) 3382-3874. 
 

Vitória/ES, 16 de setembro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico n° 033/2019 
Processo nº 191482/2019 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que realizará Licitação, sob a 
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modalidade de “PREGÃO ELETRÔNICO”, de 
acordo com as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, objetivando a contratação do serviço 
de gerenciamento do abastecimento de 
combustíveis e limpeza simples (lavagem e 
aspiração) da frota de veículos, envolvendo a 
implantação e operação de um sistema 
informatizado, via internet, de gestão de frota 
com aquisição de combustíveis e serviços de 
lavagem, através da tecnologia de cartão 
eletrônico com ou sem chip, para os veículos 
automotores da frota desta Casa de Leis, 
conforme especificação contida no Anexo I do 
Edital. 

 

Recebimento das Propostas até:  
30/09/2019, às 09h00. 
 

Abertura das Propostas: 

30/09/2019, às 09h00. 
 
Início da Sessão de Disputa:  
30/09/2019, às 11h00. 
 
O Edital estará disponível no site 
www.al.es.gov.br, links: “Transparência”, 
“Consulta Licitações” ou www.licitacoes-
e.com.br. 
 
Maiores informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 
 

Vitória/ES, 16 de setembro de 2019. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO PROCURDOR-GERAL 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 
 

• TERÇA-FEIRA - 17.09.19 • 
 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Educação 

03h20 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Saúde 

05h35 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cooperativismo 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Entenda o manejo sustentável de florestas naturais, saiba 
como fazer, por que, e quais os benefícios da técnica 

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

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) CPI dos Crimes Cibernéticos 

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

12h30 MP COM VOCÊ O programa abordou funcionamento do Complexo 
Penitenciário de Viana. Para falar sobre o assunto foi 
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convidada a promotora de Justiça Viviane Barros Partelli que é 
membro do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal 
(Getep). A promotora falou entre outros assuntos, sobre a 
fiscalização dos presídios, o cumprimento das penas e a 
triagem que é feita entre as unidades prisionais, fazendo um 
balanço sobre as 8 penitenciárias do complexo, explicando 
quais os critérios usados para destinar um detento para 
determinada unidade prisional. O trabalho de ressocialização e 
as transições para os regimes semiaberto e aberto também 
foram abordados na entrevista 

13h00 DEDO DE PROSA Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários 
livros. O mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o 
leitor a se aventurar por um romance 

13h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Justiça 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

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

18h30 DEDO DE PROSA Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários 
livros. O mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o 
leitor a se aventurar por um romance 

19h00 SESSÃO ESPECIAL (V) A Importância do Auditor Fiscal no Fortalecimento do Estado 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

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

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

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

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

 
VIGÉSIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 

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

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, para ensejar o 
início da sessão, registram 
presença os senhores deputados 
Adilson Espindula, Alexandre 
Xambinho, Capitão Assumção, 
Carlos Von, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Gandini, Iriny 
Lopes, Luciano Machado, 
Marcelo Santos, Raquel Lessa, 
Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Há quorum para abertura da sessão, de 
acordo com o painel eletrônico. Autorizamos, 
assim, a Mesa Diretora, a registrar a presença 
do deputado Freitas, que estava presente em 
plenário e, por conta de um erro de nosso 
sistema de registro, acabou não computando a 
sua presença. Está deferido. 
 Já temos a presença dos deputados 
Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Carlos Von, Dary Pagung, Danilo 
Bahiense, Lorenzo Pazolini, Hércules Silveira, 
Emílio Mameri, José Esmeraldo, Enivaldo dos 
Anjos, Euclério Sampaio, Gandini, Iriny Lopes, 
Luciano Machado, Marcelo Santos, Marcos 
Garcia, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques, Vandinho Leite e 
Gilson Lopes. 
 Passamos, então, à leitura da ata, que eu 
considero como lida e aprovada. Antes, porém, 
solicito ao deputado Emílio Mameri que possa 
fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo 
assim, todos que estejam presentes em plenário 
se coloquem em posição de respeito. 

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

 
(Registram presença os senhores 
deputados Dary Pagung e 
Marcos Garcia) 

 
(O senhor deputado  Dr. Emílio 
Mameri lê Lucas, 21:33) 

 
 Amém. 
 Consulto ao primeiro secretário, Luciano 
Machado, se existe algum Expediente a ser lido.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Não há Expediente a ser lido, 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Não existindo Expediente a ser lido, 
passamos então, imediatamente, à Ordem do 
Dia, conforme requerimento do deputado 
Enivaldo dos Anjos. 

Sessão extraordinária. Três itens na 
pauta. 

Item 1. Discussão única em regime de 
urgência do Projeto de Lei Complementar n.º 
44/2019, oriundo da Mensagem 
Governamental, que tem por escopo alterar 
dispositivos na Lei Complementar n.º 657, que 
dispõe sobre promoção de policiais civis para 
contemplar policiais civis aposentados. 

Consulto a Comissão de Justiça, 
Comissão de Cidadania, de Segurança e de 
Finanças se podemos fazer reunião das 
comissões reunidas. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, da parte da Comissão de 
Finanças está de acordo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - De acordo? 

Justiça? 
 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - 

Também. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Segurança? 
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Delegado Danilo Bahiense, de acordo.  
Cidadania, de acordo. 
Designo, então, para presidir as 

comissões reunidas, o deputado Enivaldo dos 
Anjos. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, houve um acordo com o 
deputado Gandini e ele vai presidir e vai relatar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Então, eu redesigno o deputado Gandini 
para presidir as comissões reunidas. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Deputado Gandini, porque estão me pedindo 
para relatar, mas V. Ex.ª... 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Sem problema. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Então, se V. Ex.ª permitir... 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Sem problema. Quem 
gostaria de relatar? O deputado Euclério? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Poderia ser o deputado Gandini a relatar, mas 
como ele é o presidente da Comissão de 
Justiça... 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Ele falou para eu 
relatar. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Pois é. Para V. Ex.ª fazer as duas coisas. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Então, queria avocar a 
matéria, dar pela constitucionalidade e 
aprovação da mesma.  

Passo a matéria à discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, 

passo a colher os votos nas comissões. 
Comissão de Justiça. 
Como vota o deputado Vandinho Leite? 

(Pausa) 
Com o relator. 

Deputado Freitas? (Pausa)  
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Deputado Freitas registrou o voto 

também favorável. 
Deputado Doutor Rafael Favatto? 

(Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa)  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Marcelo 
Santos está presidindo. 

Deputado Xambinho? (Pausa)  
Ok. 
Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Enivaldo dos 

Anjos? (Pausa)  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado José 
Esmeraldo? (Pausa)  

Deputado Pr. Marcos Mansur? (Pausa)  
Deputado Freitas? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa)  
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa)  
Deputado Marcos Garcia? (Pausa)  
Deputado doutor Lorenzo Pazolini? 

(Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa)  
Aprovado na Comissão de Finanças.  

 
Passo à Comissão de Cidadania. 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Com o relator. 
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Deputado Delegado Lorenzo Pazolini? 
(Pausa)  

Deputado Adilson Espindula? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputada Raquel Lessa? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputada Iriny Lopes? (Pausa)  
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Cidadania. 
 
Passamos à Comissão de Segurança. 
Como vota o deputado Delegado Danilo 

Bahiense? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

(Pausa)  
Deputado Capitão Assumção? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini? 

(Pausa) 
O deputado Marcelo Santos está 

presidindo. 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa)  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Luciano 
Machado? (Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relator. 
Então, aprovada em todas as comissões 

pertinentes. 
Devolvo à Mesa para prosseguir a 

votação. 

 
 (Registram presença os senhores 

deputados Freitas e Janete de Sá) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Terminada, então, a fase da discussão e 
aprovação nas comissões reunidas, não havendo 
quem queira discutir, passamos à votação.  

Informo que a votação é nominal, por se 
tratar de projeto de lei complementar. 

Estou abrindo o painel para votação. 

Os deputados que votarem SIM, 
aprovam a matéria; os que votarem NÃO, 
rejeitam. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, a liderança do Governo 
encaminha pelo voto SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - A liderança do Governo encaminha pelo 
voto SIM. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - O 

PSL encaminha voto SIM, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O líder do PSL, The Captain Assumção, 
encaminha pelo voto SIM. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
Vou aproveitar o tempo para justificar voto, se 
V. Ex.ª permitir. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Enquanto a turma se manifesta? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Enquanto se dá a votação. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Mas da tribuna? Porque o tempo é 
pequeno. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Deputado? 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Pois não, deputado José Esmeraldo? 
 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Interessante aqui este Plenário, não é? 
Todo mundo encaminha pelo voto SIM. Aí, vou 
perguntar aqui: Tem algum deputado que vai 
votar NÃO? Duvido votar NÃO aqui, se vocês 
tem peito para votar? É tudo SIM mesmo. 
 

  (Registra presença o senhor 
deputado Dr. Rafael Favatto) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Deputado Lorenzo Pazolini, para 
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encaminhar a votação na condição de deputado 
líder dos sem partido. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente deputado 
Marcelo Santos, senhoras e senhores 
deputados, público que nos assiste através da 
TV Assembleia, servidores desta Casa, policiais 
civis, agentes socioeducativos, com muita 
felicidade estamos agora votando, em regime 
de urgência, o Projeto de Lei Complementar n.º 
44/2019, que vem corrigir, senhoras e senhores 
deputados, uma injustiça que era feita no 
passado - estão ali os nossos representantes do 
Sindipol - e que trata daqueles policiais 
aposentados ou que vieram se aposentar por 
invalidez permanente, pelo motivo de doença 
grave, contagiosa ou incurável. 
 Em poucas palavras - serei breve 
porque a pauta hoje está bastante extensa -, 
informo que o projeto de lei, deputado José 
Rocha Esmeraldo, corrige uma injustiça do 
passado, porque vai permitir que aqueles 
policiais que efetivamente sofreram e que se 
aposentaram por doença contagiosa ou 
incurável, possam ir para o último nível 
horizontal, quando da sua aposentadoria, tendo 
uma remuneração um pouco mais digna, 
mitigando um pouco os danos da aposentadoria 
e os gastos desses policiais. Porque quando o 
policial se aposenta em razão de doença 
ocupacional ou de doença grave, obviamente, o 
seu gasto é muito maior.  
 Então, parabenizo o Governo pelo 
envio desta matéria, parabenizo o deputado 
Euclério Sampaio, parabenizo o deputado e 
delegado Danilo Bahiense, porque efetivamente 
estão trazendo um ganho para policiais civis. 
 Agradeço, presidente, e devolvo a 
matéria. E não deixo de agradecer também aos 
colegas pela votação. 
 Obrigado. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - A matéria foi aprovada pelo número de 
votos: vinte e três votos; sendo, vinte e dois 
SIM, zero NÃO e uma abstenção. 
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não vota o 
senhor deputado Euclério 
Sampaio) 

(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Carlos Von, Dary 
Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
Rafael Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Freitas, Gandini, Iriny Lopes, 
Janete de Sá, Luciano Machado, 
Marcos Garcia, Raquel Lessa, 
Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 

 
 À secretaria para a extração de 
autógrafos. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 
presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Antes, porém, quero...  
 V. Ex.ª não registrou o voto não, 
deputado Hércules? 
 Vinte e três presentes, com vinte e dois 
votos favoráveis e zero contrário. 
 Estou considerando o voto do deputado 
Hércules Silveira, que não conseguiu registrar no 
plenário. 
 Antes de passar a palavra ao deputado e 
prefeito de Linhares na Assembleia, Marcos 
Garcia, quero registrar a presença, por conta de 
uma falha também no painel, da deputada 
Janete de Sá.  
 Está deferido.  
 À Mesa para providenciar o registro de 
sua presença. 
 Deputado Marcos Garcia. 

 
 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 
presidente, pela ordem!  
 Quero justificar a minha falta. 
 Vocês inverteram a pauta aqui e eu 
cheguei um pouco atrasado em consequência 
do trânsito. Então, estou justificando aqui a 
minha falta. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Está justificado. 

Identificador: 330039003300390033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



18 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 17 de setembro de 2019 

 V. Ex.ª tem um embate muito grande na 
luta em defesa daquele município de Linhares e 
toda a região. Por isso a Assembleia reconhece 
esse trabalho.  
 Está registrado. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - 
Obrigado. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Passamos então, ao Item 02 da pauta.  
 2. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
41/2019, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 163/2019, que altera a Lei Complementar 
n.º 192, de 23 de novembro de 2000, que criou 
a Secretaria de Estado de Turismo. 
 Pergunto às Comissões de Justiça, de 
Turismo e de Finanças, se podemos fazer a 
reunião em conjunto? 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, na Comissão de Finanças 
concordamos. E gostaríamos que o deputado 
Fabrício, se estiver presente, relate a matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Está presente. 
 E o deputado Carlos Von? (Pausa) 
 Temos a aquiescência do deputado 
Carlos Von. 
 Então, designo como presidente das 
comissões reunidas o deputado Fabrício 
Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Há quorum nas 
comissões. 
 O projeto trata do fortalecimento do 
fundo. Atualização da legislação do fundo que 
trata do turismo no estado do Espírito Santo. 
 Vamos avocar a matéria e dar pela 
constitucionalidade e aprovação da mesma. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, vamos 
passar à votação. 
 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Freitas? (Pausa) 
 Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
(Pausa)  

 Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 

    Com o relator.  
    Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Alexandre 
Xambinho. (Pausa) 

Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Justiça.  
 
Comissão de Finanças. 
Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Com o relator. 
Só repetindo, deputado Euclério 

Sampaio? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Finanças.  
 
Comissão de Turismo. 
Deputado Carlos Von? (Pausa) 
Deputado Torino Marques? (Pausa) 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Com o 

relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Adilson 
Espíndula? (Pausa) 

Com o relator.  
Aprovado nas comissões pertinentes. 
Devolvo à Mesa para providências. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

se tratar de projeto de lei complementar esta 
votação é nominal. 
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Abrirei o painel para votação. 
Consulto ao líder do Governo se quer 

fazer encaminhamento? 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - A 

liderança do Governo encaminha pelo voto SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - A liderança do Governo encaminha pelo 
voto SIM. 

O painel já está aberto para votação. 
Mais uma vez, agradecer aos deputados 

e parabenizar a Assembleia Legislativa e a todos 
os presentes aqui pela aprovação do Projeto de 
Lei Complementar n.º 44/2019, que dispõe 
sobre promoção de policiais civis, para 
contemplar os policiais civis aposentados.  

Importante medida, como disse o 
deputado Euclério, corrigindo uma distorção. 
Parabenizar o deputado Euclério também, que 
liderou esse movimento para que os colegas 
pudessem estar votando favorável. Isso é muito 
importante. 

Registrar a presença do deputado e 
delegado de Polícia Gilson dos Santos Lopes 
Filho, Gilsinho. 

Com a palavra Euclério Sampaio, 
enquanto estamos na fase de votação. 

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Senhor presidente, apenas fazer um 
registro. Agradecer a cada um dos deputados - a 
V. Ex.ª que presidiu; aos trinta deputados; ao 
deputado Enivaldo, que teve uma participação 
importante; ao doutor Danilo; ao Lorenzo 
Pazolini; ao governador do Estado, que mandou 
para esta Casa um projeto que corrigiu essa 
injustiça; e ao deputado Marcelo Santos, que 
presidiu e foi de fundamental importância para 
que fosse votado, hoje, o projeto.  

Agradecer a todos os deputados aqui 
presentes e aos policiais civis aqui presentes, 
porque a união faz a força! 

Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Registrar também a presença dos 
servidores da Sejus; estão conosco aqui 
também. Obrigado pela presença. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Senhor presidente, queria que o 

senhor registrasse a fala do deputado Euclério 
Sampaio, porque ele está ausente no painel, 
mas que constasse como lida a fala dele. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Está ausente para você, filho ingrato! 
Está sempre presente nas nossas mentes. 

Vamos finalizar, então, a votação. 
 

(Procede-se ao registro 
dos votos) 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não vota o 
senhor deputado Euclério 
Sampaio) 
 
(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Capitão 
Assumção, Carlos Von, Dary 
Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Freitas, Gandini, Iriny Lopes, 
Janete de Sá, Luciano Machado, 
Marcos Garcia, Raquel Lessa, 
Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 

 
Temos vinte e quatro votos, sendo vinte 

e três SIM; zero NÃO e uma abstenção. 
Fica aprovada a matéria. 
À secretaria para extração de autógrafos. 
Item 3. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 723/2019, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 
168/2019, que dispõe sobre a instituição do 
Fundo Estadual do Trabalho. 

Consulto à Comissão de Justiça, de 
Assistência Social e de Finanças, se podemos 
fazer a reunião em conjunto. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
Só uma pequena correção, se V. Ex.ª me 
permite. São servidores do Iases, agentes 
socioeducativos. 

Identificador: 330039003300390033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



20 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 17 de setembro de 2019 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Do Iases, é verdade. Perdoem-me! 
Registrar a presença e agradecê-los.  

Gandini, presidente da Comissão de 
Justiça, podemos realizar em conjunto? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Concordamos, da nossa parte, que o deputado 
Gandini seja o presidente e também o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Justiça, em conjunto? (Pausa) 
Ok. 
Assistência Social? (Pausa) 
Ok. 
Finanças? 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) -

Também concordamos. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Concorda. 
Designo para presidir as comissões 

reunidas, o deputado Fabrício Gandini. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Senhor presidente, há 
quorum nas comissões. Vou solicitar vista no 
procedimento e devolver à Mesa. (Pausa) 

Avoquei a matéria, pedi prazo 
regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Terceiro item da pauta, o presidente 
vinculado, deputado Fabrício Gandini, pediu 
vista. A matéria, então, é baixada, tendo em 
vista o prazo de três sessões. 

Não há mais expediente na Ordem do 
Dia.  

Conforme requerimento do deputado 
Enivaldo dos Anjos, fizemos a sessão 
extraordinária.  

Passamos agora à fase das 
Comunicações.  

Preservando o período estabelecido pelo 
Regimento Interno, nós iremos agora das 15h30 
às 16h. 

Com a palavra o deputado Euclério 
Sampaio. Tem cinco minutos.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Só vou usar daqui mesmo. Vou 

declinar, mas, antes, só reiterar meu 
agradecimento a esta Casa de Leis, aos policiais 
civis aqui presentes e ao governador do Estado 
que corrigiu essa injustiça que já perdurava há 
algumas décadas. Meu muito obrigado ao 
Governo do Estado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Finalizando a palavra o deputado 
Euclério Sampaio, com a palavra o deputado 
Hércules Silveira. 

Declinou? A informação que me chega é 
a de que V. Ex.ª declina. É fake news? 

Deputado Hércules Silveira informa que 
é fake news a informação de que ele declina, 
sendo ele o segundo a se registrar no plenário.  

Convido o 2.º vice-presidente, deputado 
Torino Marques, para que assuma a presidência 
dos trabalhos e passo a ele o comando. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Só lembrando que a fase das 
Comunicações vai até 16h. 

Deputado Hércules, o microfone é todo 
do senhor. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Muito obrigado.  
Quero abraçar todos os meus pares e dar 

os parabéns pelos projetos que foram 
aprovados aqui pela luta dos colegas deputados 
e mensagem do governador. Com certeza, a 
intenção é melhorar a situação dos servidores. 
Então, quero deixar aqui o meu abraço. 

Quero lembrar que hoje é Dia da 
Prevenção de Suicídio. Esse lacinho amarelo, 
que muitas pessoas estão com ele, estou 
distribuindo. Eu quero agradecer ao pessoal do 
meu gabinete, que faz esse lacinho, que é para a 
prevenção do suicídio.  

 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

Eu quero dizer que nós recebemos hoje, 
na Comissão de Saúde, algumas pessoas que 
foram falar sobre suicídio. Antes de passar para 
hoje de manhã, nós tivemos a visita ontem, no 
meu gabinete, da Pollyana Paraguassú, da 
Amaes, e do filho dela, o Felipe, que é um amigo 
nosso de muitos anos. Eu acompanho o Felipe 
desde pequenininho.  
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Quero parabenizar o Coronel Alexandre 
Quintino e ao Capitão Assumção pela sessão de 
ontem em homenagem ao HPM, Hospital da 
Polícia Militar. Foi um momento muito 
importante e foi feita uma homenagem muito 
justa aqui ao doutor Otávio, que é coronel 
também, reformado. 

O Capitão Assumção e o Coronel 
Alexandre Quintino fizeram uma bela sessão, 
uma homenagem muito justa para aqueles 
profissionais que, infelizmente, estão 
trabalhando com muitas dificuldades. Não está 
tendo concurso. Os médicos estão se 
aposentando. Infelizmente, o hospital não vai 
bem, a não ser a parte do Hospital Infantil que 
foi para lá, o pronto-socorro e, brevemente, 
deverá também ir a oncologia do Hospital 
Infantil. 

Hoje de manhã, nós tivemos, na 
Comissão de Saúde, também com a prevenção 
de suicídio, o doutor Antônio José Farias, que é 
requerimento do deputado Emílio Mameri, e 
também a doutora Telma Freitas, que vem todo 
ano falar sobre a prevenção de suicídio. 
Também Carlos Faroni, que eu tenho trazido 
aqui todo ano, e também a doutora Letícia 
Maria Akel Mameri Trés, que, por acaso, é filha 
de nosso querido deputado Emílio Mameri. 
(Pausa)  
 Aí a outra foto. Aí, então, estão a 
doutora Telma, o Carlos Faroni, o Dr. Emílio, o 

doutor Antônio e a Letícia, que vieram falar 
sobre a prevenção de suicídio. (Pausa) 
 Aí é outra foto, já é outro assunto, com 
relação ao HIV, Aids, que o Dario Sérgio está 
ali, junto com o pessoal que veio. O doutor 
Raphael Trés também veio falar sobre a 
questão do passe livre para pessoas com HIV, 
recebendo... O Dario Sérgio é Dario Sérgio 
Rosa, é da RNP+; a médica infectologista 
Sandra Fagundes; e o diretor, presidente da 
Ceturb, doutor Raphael Trés. 
 Então, foi um momento bom que nós 
tivemos hoje na Comissão de Saúde. Estamos, 
mais uma vez, lembrando a importância da 
prevenção de suicídio. É preciso que a gente 
encare o suicídio como um problema de saúde 
pública, porque não dá realmente para 
continuar esse suicídio. É desemprego, é 
depressão, e nos jovens, especialmente nos 
jovens tem aumentado cada vez mais. 

É a nossa fala hoje, presidente. 
Agradecer especialmente a todos que vieram 
aqui acompanhar os projetos que foram 
aprovados. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. 

Três horas, trinta e seis minutos. 
Lembrando que esta sessão se encerra 
definitivamente às 16h, seguindo a deliberação, 
porque nós tivemos uma sessão ordinária sobre 
as matérias votadas na sessão de hoje. Então, 
depois da fase das Comunicações, nós vamos 
encerrar os trabalhos, às 16h. 

Vandinho Leite. 
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 
presidente, senhores deputados, senhoras 
deputadas, público nas galerias, os policiais civis 
- tiveram uma vitória importante nesta tarde -, 
boa tarde a todos! 

Eu subo à tribuna, deputado Lorenzo 
Pazolini, nesta tarde, para falar sobre algo que 
tem acontecido na educação, que é com relação 
ao início daquilo que já estava anunciado. A 
velha política infelizmente está muito presente 
no atual Governo, em que eles começaram a 
fazer o desmonte das Escolas Vivas. E aí eu 
gostaria de fazer uma reflexão. Nem vou entrar 
nesse lado da velha política, de briga de 
Governo A com Governo B, eu vou me ater a 
uma denúncia de uma mãe - inclusive eu estou 
pedindo Tribuna Livre para que ela possa vir 
aqui expor o seu sentimento, junto com as mães 
daquela escola.  

É verdade - e quem estuda um pouco 
mais de educação sabe disso - que o Plano 
Nacional de Educação, na sua Meta 6, diz que é 
necessário, no mínimo, oferecer, em cinquenta 
por cento das escolas públicas, jornadas de sete 
horas ou mais. Escola em tempo integral não é 
deixar o menino lá, o dia todo. O diferencial da 
Escola Viva é que ali se discute realmente o 
projeto de vida, um projeto pedagógico 
inovador: é esporte, é cultura, é pensar no 
futuro profissional, é ciência, é a tecnologia e 
inovação, laboratórios de alto nível, estrutura 
fantástica de escolas importantes no nosso 
estado. 

Aí o Governo me fala que tem uma 
quantidade pequena de alunos. Pasmem! Está 
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sendo necessário o Governo Federal 
praticamente obrigar aos estados e municípios 
colocarem cinquenta por cento das escolas, até 
2024, em tempo integral, por quê? Porque, 
infelizmente, os brasileiros não estão 
adequados a isso, à escola em tempo integral. 
Nós temos que incentivar, principalmente em 
bairros mais carentes, orientar os pais, orientar 
as mães da importância da educação em tempo 
integral. Nos países mais desenvolvidos deste 
mundo, a educação integral começa desde 
criança.  

É claro que para uma mãe mais simples, 
para um pai mais simples, ele precisa de 
informação para entender que isso é importante 
e benéfico para o seu filho. É melhor isso do que 
o filho, no contraturno escolar, fazer algum tipo 
de atividade que não seja educacional. E, muitas 
das vezes, fica nas ruas, à mercê das drogas e 
outros, que estamos vendo, na sociedade atual.  

Tenho acompanhado as Escolas Vivas. O 
quanto é difícil convencer a população de que 
isso é importante. E a solução é fechar escola? A 
solução é fechar, secretario de Educação, a 
escola de São Pedro? Aí vem uma discussão de 
que o contrato de aluguel é caro. Ok. Rediscute 
o valor do contrato ou arrume outro local. 
Agora, vai fechar a escola?  

 E é interessante porque a narrativa do 
Governo, em alguns momentos, é de um jeito, 
quando interessa; e, às vezes, é de outro. É de 
acordo com o interesse.  

Quando o Governo passado fechava 
escolas, não tinha por que fechar por conta de 
custo. E também acho que fecharam muitas 
escolas sem necessidade. Agora, o Governo 
atual, quando quer fechar uma escola por causa 
de uma narrativa política, aí vai lá e diz que é 
por causa de custo, deputado Xambinho. É isso 
que a gente não consegue ver, nenhuma 
coerência entre o discurso e a prática. A 
narrativa não convence ninguém, e o 
governador não está percebendo isso.  

E aí, como diz, aqui, uma mãe, alguns 
pontos importantes que eu gostaria de ler. Uma 
mãe falando:   

 
Acredito que alguns 

familiares realizam pesquisas 
antes de matricular o filho, como 
no meu caso. Sugiro observar que 

a Escola Viva de São Pedro tem 
apresentado indicadores 
educacionais fantásticos e que 
tem colocado a rede estadual em 
destaque no âmbito estadual e 
nacional.  

 
Uma mãe falando isso.  
 

O currículo da Escola Viva 
de São Pedro tem apresentado 
especificidades que têm atendido 
ao alunado e familiares, inclusive 
com ênfase no protagonismo 
estudantil, com atenção aos 
fenômenos locais, com reuniões 
constantes com o Conselho de 
Escola, com estratégias 
pedagógicas que vislumbrem a 
atenção para os alunos em 
defasagem de aprendizagem, 
dentre outras.  

 
 E, finalizo dizendo o seguinte: o Espírito 
Santo que chegou ao primeiro lugar no ensino 
médio, com uma nota 4.4, e, mesmo assim, não 
atingiu nota no Ideb, mesmo assim não atingiu a 
meta nacional que era 5.1. Mas foi o melhor do 
país, ou o menos pior, como queiram dizer, com 
4.4. Mas o Ideb dessa escola foi 5.4.  

O Governo do Estado está fechando uma 
escola com um Ideb de 5.4, para que vocês, 
capixabas, entendam como funciona a velha 
política.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
-PSL) - Só lembrando aos deputados que nossa 
sessão se encerra, hoje, às 16h. E, na fase das 
Comunicações, vamos até o Engenheiro José 
Esmeraldo.  

Com a palavra Rafael Favatto. Deputado 
Rafael Favatto, cinco minutos para V. Ex.ª, 
Doutor Rafael.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Deputado Torino Marques, nosso 
presidente; deputado Luciano, que está 
secretariando a Mesa; demais deputados e 
deputadas; nossos agentes que estão aqui; a TV 
Assembleia; nossas taquígrafas; nossos 
funcionários da Casa e todas as pessoas que 
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estão nos assistindo, estou recebendo a visita 
aqui, de dois amigos, dois vereadores de Dores 
do Rio Preto. Os dois estão ali, sentadinhos. 
Gostaria até que a TV Assembleia os filmasse: o 
Marlon, que é do nosso partido, lá. Levante-se, 
Marlon, para o pessoal focar você. E o Sandro, 
também. Pode se levantar, Sandro? Já estão lá, 
na televisão, nossos dois vereadores, que 
representam Dores do Rio Preto. Uma cidade 
muito importante na Região do Caparaó, do 
ponto de vista turístico, do ponto de vista de 
estar no pé do Caparaó, que é muito visitado. 
Tem uma pousada lá, da Dalva Ringer, que já 
fiquei hospedado. É um local muito bonito e 
acolhedor do nosso estado. Todos nós estamos 
convidados para conhecer, principalmente 
Mundo Novo e Pedra Menina.    

Eles fizeram um pedido, a Câmara em 
peso, - o deputado Dary Pagung está aqui, o 
deputado, nosso líder, Enivaldo dos Anjos - uma 
solicitação ao governador do Estado, para que 
estude a possibilidade de levar ao 
conhecimento do Plenário desta Casa uma 
indicação que eles fizeram, a de n.º 35/2019, 
que trata da elaboração de projeto técnico para 
construção de uma ciclovia, ligando o centro do 
município de Dores do Rio Preto à portaria do 
Parque Nacional do Caparaó e ao distrito de 
Mundo Novo. É muito importante, porque agora 
está o esporte em ênfase e os ciclistas estão em 
alta. Então, nada mais justo do que fazer essa 
ciclovia, ligando o centro do município de Dores 
do Rio Preto até a portaria do Parque Nacional 
do Caparaó e o distrito de Mundo Novo. Vai 
elevar ainda mais o turismo da Região do 
Caparaó. 
 Outro pedido é a necessidade de 
implantação de acostamentos nas estradas do 
Projeto Caminhos do Campo, no município de 
Dores do Rio Preto. Esse é um estudo maior, 
porque é uma área muito grande a dos 
Caminhos do Campo, mas a Secretaria de 
Agricultura vai também olhar, fazer esse estudo 
e responder a nossa indicação aqui e a indicação 
dos vereadores Marlon, Éder e Thiago. Quem 
está presente aqui é Sandro Araujo Gorini, 
vereador reeleito lá, e Marlon. 
 Gostaria de fazer essa solicitação ao 
Governo do Estado. Nós vamos fazer por meio 
de uma indicação que todos os demais 
deputados estarão assinando, Alexandre 

Xambinho. Todos os deputados estão juntos 
nessa solicitação. 
 É a nossa fala de hoje, deputado Torino: 
sensibilizar. Luciano Machado, que é de Guaçuí, 
ali do lado, sabe da importância de ter esse 
evento, essa obra realizada para chamar ainda 
mais turistas para a Região do Caparaó. Com 
certeza, Guaçuí e toda região será beneficiada. 
 Obrigado! Boa tarde a todos! 
 
  (Registra presença o senhor 
deputado Theodorico Ferraço) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Três horas e quarenta e sete minutos, na 
sessão de hoje.  

Agora, com a palavra Capitão Assumção, 
líder do PSL nesta Casa de Leis. 
 Muito obrigado pela audiência, você que 
nos assiste de qualquer lugar do estado do 
Espírito Santo, através da TV Assembleia. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, nobre deputado Torino 
Marques, senhoras e senhores parlamentares, 
aqueles que nos assistem através da TV 
Assembleia, nós temos subido, constantemente, 
a esta tribuna para fazer uma defesa aos 
funcionários públicos. 
 Nós estamos falando de um Governo que 
apregoa a nota A. Nós temos levantamentos de 
que o Estado do Espírito Santo está bem 
financeiramente, está com caixa abarrotado. Eu 
tenho falado que o governador se assemelha à 
figura do Tio Patinhas. Está sentado em um 
cofre forte cheio de moedas de ouro, mas ele 
não quer fazer com que uma pequena parte 
desses recursos financeiros chegue àqueles que 
movimentam toda a estrutura do Espírito Santo, 
que fazem a máquina pública andar. Esses estão 
sendo depreciados.  

Se nós colocarmos aqui, senhor 
presidente, juros sobre juros, só de reposição 
salarial, os servidores públicos necessitariam 
ganhar - isto é o que está previsto na 
Constituição Federal e o Governo não cumpre - 
quase noventa por cento. Mas, vamos tirar os 
noventa por cento. Vou colocar o normal, sem 
ser juros sobre juros: 28,5% é a reposição 
salarial que o Governo não quer dar para os 
servidores públicos.  
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Não é que ele não quer dar, não; é uma 
determinação constitucional. Se nós 
estivéssemos em uma república verdadeira, o 
governador deveria sair do cargo dele, porque 
ele tem que fazer o que está escrito na 
Constituição Federal. Se um cidadão brasileiro 
tem que se submeter às regras democráticas e 
obedecer à principal lei, que é a Constituição 
Federal, eu quero saber por que o Governo do 
Estado não cumpre o que está escrito! 

Fizemos, há duas semanas, uma grande 

mobilização dos servidores públicos. Fizemos 
uma marcha; fomos até o Palácio para cobrar 
o que é justo, o que o Governo não está 
fazendo, que é a reposição que está 
discriminada na Constituição Federal e a data-
base. Mas o Governo se recusa e faz a 
propaganda do Tio Patinhas: cofre cheio do 
dinheiro, sentado em cima das moedas de 
ouro. Mas não abre mão de patrocinar 
aqueles que movimentam a máquina pública, 
fazem o Estado andar. Eu não consigo 
entender qual é o sentido de não contemplar 
os servidores públicos. Até que ponto o 
Governo vai querer chegar?  
 Tivemos um momento, senhor 
presidente Torino Marques, que foi terrível 
para a sociedade capixaba, que foi o ano de 
2017. Será que o Governo vai querer que essa 
cena se repita? E agora vão ter outros 
ingredientes, não somente os ingredientes da 
Segurança Pública, porque estão nessa 
batalha pela reposição salarial todas as 
categorias dos servidores públicos. E aí o 
Governo vai assistir mais uma vez, sem se 
planejar, o que vai acontecer. E eu tenho toda 
semana aqui denunciado esse descaso que o 
Governo está tendo com os servidores 
públicos. 
 Dia 11, agora, vai ter mais uma 
manifestação pacífica, mais uma manifestação 
ordeira. E eu quero saber até onde o Governo 
vai esticar essa corda, até onde o Governo vai 
tentar segurar essa grana aí, para não fazer com 
que os recursos que o Governo tem, porque ele 
é nota A, ele está dizendo para todo mundo que 
é nota A, não fez parte do Refis, está com 
dinheiro sobrando em caixa. Até quando ele vai 
esticar essa corda? Será que o governador vai 
querer ver todas as categorias do funcionalismo 

público paradas? É isso que governador vai 
querer? É o pior que ele quer para a sociedade? 

Então, dia 11! Tomara que os secretários 
ligados ao Governo estejam nos assistindo 
agora. Dia 11 vai ter uma nova mobilização, 
maior do que a primeira, mais organizada do 
que a primeira, uma marcha em que os 
servidores públicos irão percorrer as principais 
ruas da capital, chegando até o Palácio. E lá 
vamos, novamente, os setores ligados aos 
sindicatos e às associações, fazer o conclame 
para que o Governo possa atender a categoria. 
São manifestações pacíficas.  

Esse estágio de manifestações pacíficas é 
um estágio importante para que o Governo 
possa contemplar as categorias. Outros estados 
que participaram do Refis, outros estados que 
não detinham nota A, outros estados que não 
tinham nem dinheiro em caixa, atenderam as 
categorias, obedeceram uma Constituição 
Federal. Mas aqui, diferente dos outros estados, 
o Governo do Estado está desrespeitando a 
Carta Magna, nem fazendo a obrigação dele 
constitucional de repor, anualmente, as perdas 
salariais dos funcionários públicos.  

Essa é uma manifestação que os 
funcionários estão fazendo e o Governo, pelo 
que estou observando, está pagando para ver. E 
nós estamos aqui informando o que vai 
acontecer no estado do Espírito Santo, mas o 
Governo não está fazendo nada. Não vejo uma 
manifestação. Com esse papo de que é aberto 
ao diálogo. Aberto ao diálogo vai muito mais 
profundo que bater um papo. É resolver a 
questão, principalmente falando-se de um 
Governo que tem dinheiro em caixa, e de um 
setor importante como o funcionalismo público, 
que está depreciado pelo Governo do Estado.  

Muito obrigado, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Faltam, exatamente, seis minutos para 
as quatro da tarde.  

Depois da palavra do Capitão Assumção, 
quero chamar aqui o deputado Dary Pagung. 

São várias presenças lá da região do Dary 
Pagung, Baixo Guandu. Quem é de Baixo 
Guandu aí dá um grito. Vocês não gritam não, 
é? Dary Pagung, sua terra.   

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 
presidente Torino. 
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Foi prefeito lá de Baixo Guandu? 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Ainda não.  
Quero registrar a presença da nossa 

escola de tempo integral, que nós lutamos 
muito para construir no município de Baixo 
Guandu. Estão aqui os alunos da Escola Viva nos 
visitando. Sejam bem-vindos à Assembleia 
Legislativa.  

Não sei se passaram no meu gabinete. 
Tem que passar no gabinete, no oitavo andar, 
801, vizinho do deputado Torino, para tomar um 
café. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - No gabinete do deputado Dary Pagung, 
tomar um café, sanduíche, misto quente, se 
quiser preparar uma marmitinha para levar para 
casa, tem jantar também. 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - 

Presidente, estão acompanhados por nossa 
professora de Artes, Miria, minha amiga por 
alguns anos, e também por Maria Bastos. Sejam 
bem-vindas à Assembleia! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Eu quero mandar um abraço aqui, Dary 
Pagung, também, para ela, que é monitora dos 
alunos que vêm, a Bárbara. Tudo bem, Bárbara? 
Satisfação! Obrigado por essa educação que 
vem de berço! 

Passamos para o próximo da fase das 
Comunicações, deputado Engenheiro José 
Esmeraldo. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Senhor presidente, senhores 
deputados, primeiramente quero fazer uma 
saudação também a todos os alunos de Baixo 
Guandu - que bom que vocês estão aqui! - e 
dizer que vocês têm um grande representante 
em Baixo Guandu, um deputado de primeira 
qualidade, deputado que luta por Baixo Guandu 
e outros municípios próximos, nosso querido 
amigo Dary Pagung, para quem tiro o chapéu. 

Senhor presidente, vou voltar aqui a 
Nova Venécia, onde frequentamos 
mensalmente - e muitas vezes semanalmente - 
o distrito de Guararema. São várias localidades 
que compõem o distrito de Guararema. 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 
Para a nossa satisfação - gostaria que 

fosse colocado aqui - o distrito de Guararema, 
mais especificamente, Cedrolândia até Nova 
Venécia, tinha sessenta quilômetros de asfalto e 
aquele trecho de asfalto foi impossibilitado de 
passar nas cabeceiras porque não tinha como 
passar nas cabeceiras das pontes. Na verdade 
são nove pontes. 

Pedimos isso sempre, que fossem feitas 
as cabeceiras das pontes. E, para a nossa 
satisfação e felicidade, estamos vendo aí o 
asfalto, as faixas horizontal e vertical.  

Tivemos também lá um brilhante 
deputado, naquela região, que ajudou muito, 
aquele trecho entre Cedrolândia e Nova 
Venécia, nosso querido amigo Freitas, para o 
qual vou conceder um minuto, porque meu 
tempo é exíguo. 

 
O Sr. Freitas - (PSB) - Muito obrigado, 

deputado José Esmeraldo! Muito bom 
compartilhar dessa pauta com V. Ex.ª.  

São oito pontes. Elas são onze; das onze, 
três o Governo Renato Casagrande concluiu as 
cabeceiras e a pavimentação, ainda no Governo 
dele, em 2011-2014; ficaram oito pontes 
prontas para fazer as cabeceiras e pavimentar as 
cabeceiras. 

Pois todas as oito pontes ficaram quatro 
anos aguardando e só agora, que o Governo 
Renato Casagrande voltou, as oito pontes já 
estão concluídas e pavimentadas, como 
estamos mostrando ali. Agradeço a V. Ex.ª o 
aparte. Ficaram quatro anos paralisadas as 
pontes, aquela estrada, porque não tinha 
condição de passar.  

Da mesma forma como foram fechadas 
quarenta e uma escolas no Governo passado. 
Quarenta e uma escolas fechadas, mais de seis 
mil alunos fora da escola porque as escolas 
foram literalmente fechadas. Isso é fechar.  

Agora, o governador Renato Casagrande, 
no seu Governo, vai abrir quarenta novas 
escolas de tempo integral, sendo onze 
começando a funcionar a partir de janeiro do 
ano que vem. Isso é dar continuidade em um 
programa importante, como o programa de 
escola de tempo integral. 
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Muito obrigado, deputado José 
Esmeraldo! 

  
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Parabéns, deputado Freitas. Como 
gosto de V. Ex.ª, deixei V. Ex.ª passar do meu 
minuto, porque, se fosse outro, tinha cortado 
imediatamente. Mas a V. Ex.ª dou uma colher 
de chá. 

Senhor presidente, então é muito bom, 
nós que fazemos um trabalho, não na mentira, 
porque trabalho de mentira tem perna curta; é 
trabalho da verdade, aquele cara que fala e 
cumpre, porque político que começa a mentir, 
sua vida é curta. 

Nós podemos falar, alto e bom som  
porque são nove mandatos. E não é fácil você 
ter nove mandatos, quatro em primeiro lugar. 
Mas, ao mesmo tempo, não sou melhor que 
ninguém.  

Quero aqui agradecer a nosso 
governador Renato Casagrande por ter feito o 
acerto dessas cabeceiras. Estou falando aqui 
como engenheiro. Porque, antes, você tinha que 
ir para um desvio, inclusive houve até mortes 
nessas pontes, que não tinham sido concluídas 
suas cabeceiras, e hoje, graças ao bom Deus, os 
moradores de Nova Venécia, principalmente 
aqueles que frequentam Nova Venécia partindo 
de Cedrolândia, do distrito de Guararema, eles 
têm uma facilidade maior, segurança e um 
asfalto de primeiro mundo. 

Quero parabenizar o governador Renato 
Casagrande e quero também saudar o brilhante 
povo batalhador, lutador, do distrito de 
Guararema, porque eles merecem todo o nosso 
respeito e toda a nossa consideração.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito bem! Bom, depois da sessão 
ordinária, só gostaria de lembrar às pessoas que 
estão em casa nos assistindo e também aos 
policiais civis que estão ali - sentados, num 
momento muito especial na carreira de todos 
vocês. Que Deus os abençoe sempre, e 
continuem protegendo nós, cidadãos, todos os 
cidadãos do estado do Espírito Santo. Muito 
obrigado pela presença também da escola de 
Baixo Guandu. - que tivemos a sessão ordinária 
para deliberar sobre matérias, então não 
teremos mais sessão a partir de agora. Essa 

ordem iria até às quatro da tarde, como foi 
avisado a todos os deputados. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e as senhoras 
deputadas para a próxima, que será ordinária, 
amanhã, às 9h, e vai até o meio-dia, para a qual 
designo  

 
Expediente: o que ocorrer.  
 
Ordem do Dia: a mesma pauta da 

presente sessão, exceto as matérias votadas na 
sessão de hoje. 

 
Está encerrada a sessão. 
Excelente tarde a todos. Que Deus 

abençoe e até amanhã! 

 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão é a 
seguinte: Discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 489/2019 e 723/2019; 
votação adiada, com discussão 
prévia encerrada, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 
07/2019; discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 35/2019; 
discussão especial, em 3.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
236/2019, 359/2019, 514/2019, 
520/2019, 532/2019, 541/2019, 
558/2019, 565/2019, 582/2019, 
587/2019, 588/2019, 596/2019, 
598/2019, 602/2019, 610/2019, 
612/2019,  614/2019, 633/2019, 
652/2019; discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de 
Resolução n.º 
46/2019; Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 
38/2019; Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 679/2019)  

 
Encerra-se a sessão às dezesseis horas e 

dois minutos. 
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*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, não registraram presença os 
senhores deputados Coronel Alexandre 
Quintino, Erick Musso, Hudson Leal e Pr. 
Marcos Mansur. 

 
*As inserções em negrito trata-se de 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
 
 

 
OCTOGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

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

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, à hora 
regimental, para ensejar o início 
da sessão, registram presença os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Capitão Assumção, 
Carlos Von, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Doutor Hércules, Dr. 
Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Gandini, 
Hudson Leal, Iriny Lopes, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
Raquel Lessa, 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 
registramos a presença dos seguintes 
parlamentares: Adilson Espindula, Capitão 
Assumção, Carlos Von, Danilo Bahiense, Lorenzo 
Pazolini, Hércules Silveira, Emílio Mameri, Rafael 
Favatto, José Esmeraldo, Enivaldo Euzebio dos 
Anjos, Euclério de Azevedo Sampaio Junior, 
Gandini, Hudson Leal, Iriny Lopes, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, Raquel Lessa, Sergio 
Majeski e Vandinho Leite. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e solicito ao deputado Emílio 
Mameri que faça a leitura de um versículo da 

Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se 
coloquem em oposição de respeito. 

Antes, porém, registro a presença do 
delegado de polícia, ex-deputado estadual, 
Gilson dos Santos Lopes Filho.  

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

 
(O senhor deputado Dr. Emílio 

Mameri lê João, 1:3)  
 

  (Registra presença o senhor 
deputado Pr. Marcos Mansur) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Eu pediria à assessoria da segurança do 
plenário que pudesse viabilizar algumas cadeiras 
para que os policiais do sindicato que se 
encontram aqui presentes, deputado Euclério, 
junto com o deputado Gilson Lopes, deputado 
Danilo, deputado Lorenzo, possam estar 
acompanhando a sessão.  Acho que é uma 
deferência a todos eles, diante de matéria que 
também é importante. Então, a segurança do 
plenário para que dê acesso a eles, desde que 
estejam devidamente acomodados, sentados, 
sem interferência no plenário.  

Deputado Lorenzo Pazolini. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor Presidente, pela ordem! 
 Boa tarde, senhor presidente. Estamos 
recebendo também os agentes socioeducativos. 
Queria pedir a V. Ex.ª que deferisse a entrada 
também de alguns representantes, para que 
estivessem conosco aqui no plenário, para 
acompanharem a sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Sem problema algum, desde que não 
tenha interferência no plenário, que a nossa 
assessoria possa colocar ali as cadeiras para que 
os mesmos possam estar. É uma honra tê-los 
aqui conosco no plenário.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Eu agradeço, senhor presidente. 
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(Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho 
e Torino Marques) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - A assessoria vai organizar o acesso deles 
ao plenário, que é inviolável, soberano, neste 
momento, mas a Mesa, em um gesto de 
reconhecimento dessas pessoas aqui, é muito 
importante estarem conosco. 

Pela ordem deputado, líder do Governo, 
Enivaldo Euzebio dos Anjos. (Pausa) 

Dispenso a leitura da ata, conforme 
aprovação do Regimento Interno.  

Passamos, então, à primeira fase do 
Expediente, para simples despacho.  

Com a palavra deputado Luciano 
Machado. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
1. Mensagem n.º 174/2019, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei Complementar n.º 045/2019, que 
transforma o Fundo do Trabalho Penitenciário - 
FTP em Fundo Rotativo do Sistema 
Penitenciário. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80203&arquivo=Arquiv
o/Documents/PLC/80203-
123912902509092019-assinado.pdf#P80203  
  

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
2. Projeto de Lei n.º 746/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
acrescenta item ao Anexo II da Lei n.º 10.973, 
de 15 de janeiro de 2019, instituindo a Semana 
Estadual de Prevenção 
e  Combate  à  Depressão no âmbito do Estado, 
a ser comemorada, anualmente, na primeira 
semana do mês de setembro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80181&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80181-153444361106092019-
assinado.pdf#P80181 
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
3. Projeto de Lei n.º 747/2019, do 

deputado Adílson Espíndula, que inclui o ovo in 
natura, pasteurizado, desidratado e seus 
derivados no cardápio da merenda escolar da 
rede pública 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=80184&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80184-074129596809092019-
assinado.pdf#P80184 
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
4. Projeto de Lei n.º 748/2019, do 

deputado  Gandini, que altera a Lei n.º 6.150, 
de 08 de fevereiro de 2000, que torna 
prioritário o embarque e desembarque dos 
maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, nos 
transportes coletivos intermunicipais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80208&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80208-131742407609092019-
assinado.pdf#P80208 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
5. Projeto de Lei n.º 749/2019, do 

deputado Euclério Sampaio, que institui 
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diretriz para o estímulo ao Empreendedorismo 
para alunos do Ensino Médio da Rede de 
Educação Pública do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80216&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80216-141805275109092019-
assinado.pdf#P80216 
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
6. Projeto de Lei n.º 751/2019, do 

deputado Carlos Von, que altera a Lei Estadual 
n.º 9.871 de 09 de julho de 2012 para garantir 
o direito aos cidadãos de acesso à informação 
de atos administrativos decisórios e de mero 
expediente e dá outras procidências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80231&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80231-081019439810092019-
assinado.pdf#P80231  
 

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

 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 
Presidente, pela ordem! Recorro à Comissão de 
Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - V. Ex.ª tem amparo regimental. 
Deferido. 

Adilson Espindula. 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Pela ordem. 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 

Recorro do meu projeto de lei à Comissão de 
Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O Regimento o ampara. Defiro. 

Item n.º 7. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
7. Projeto de Lei n.º 752/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
obriga as empresas prestadoras de serviços de 
internet a apresentar ao consumidor, na fatura 
mensal, gráficos que informem a velocidade 
diária média de envio e recebimento de dados 
entregues no mês. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80241&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80241-084232881610092019-
assinado.pdf#P80241  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
8. Projeto de Lei n.º 753/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre o tempo máximo de espera nos 
atendimentos realizados nas lojas das 
operadoras de telefonia 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=80265&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80265-102214863810092019-
assinado.pdf#P80265  

 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Junte-se ao Projeto de Lei n.º 
181/2019. 

Pela ordem deputado Euclério Sampaio. 
 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Recorro à Comissão de Justiça o item 
5. 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
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9. Projeto de Lei n.º 754/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre a instalação de equipamentos de 
telefonia fixa adaptados às pessoas com 
deficiência visual, auditiva ou de fala, nos 
estabelecimentos de grande circulação de 
público,  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=80266&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80266-102317801410092019-
assinado.pdf#P80266 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

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

078/2019, do deputado Hudson Leal, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148,  de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor José Alberto da Motta 
Correia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80239&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/80239-
083139755110092019-assinado.pdf#P80239 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -   Publique-se. À Comissão de Cidadania, 
forma na forma do art. 276, do Regimento 
Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Segunda parte 

do Expediente, sujeita à deliberação, 
presidente. 

 
11. Requerimento de Urgência n.º 

180/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, 
Líder do Governo, ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 044/2019, oriundo da 
Mensagem n.º 173/2019, do governador do 
Estado, que tem por escopo alterar dispositivos 

da Lei Complementar n.º 657/2012 que dispõe 
sobre a promoção de Policiais Civis para 
contemplar os Policiais Civis aposentados e os 
que vierem a aposentar por invalidez 
permanente pelo motivo de doença grave, 
contagiosa ou incurável. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Proto
colo/Processo2/Digital.aspx?id=80226&arquivo
=Arquivo/Documents/RU/80226-
174222495009092019-assinado.pdf#P80226 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

como se encontram; os contrários se 
manifestem, sobre a indicação do líder do 
Governo pela aprovação. (Pausa) 

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

181/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, 
Líder do Governo, ao Projeto de Lei 
Complementar n.º 041/2019, oriundo da 
Mensagem nº 163/2019, do governador do 
Estado, que altera a Lei Complementar n.º 192, 
de 23 de novembro de 2000, que criou a 
Secretaria de Estado do Turismo e 
Representação Institucional - SETUR, extingue 
a Secretaria de Estado Extraordinária do 
Turismo - SETUR e a Secretaria de Estado de 
Representação Institucional - SERIN. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80224&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/80224-173722869309092019-
assinado.pdf#P80224  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

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

Aprovado. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
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13. Requerimento de Urgência n.º 
182/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, 
Líder do Governo, ao Projeto de Lei n.º 
723/2019, oriundo da Mensagem n.º 168/2019, 
do governador do Estado, que dispõe sobre a 
instituição do Fundo Estadual do Trabalho do 
Estado e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80225&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/80225-173945822809092019-
assinado.pdf#P80225 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

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

Aprovado. 
Pela ordem, o deputado líder do 

Governo, Enivaldo dos Anjos. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Em 

face do entendimento aqui entre as partes, 
gostaria que V. Ex.ª, logo após o Expediente, 
fizesse encerramento desta sessão e fizesse 
convocação da sessão extraordinária. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

Aprovado. 

  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

14. Requerimento n.º  134/2019,  do 
deputado Sergio Majeski,  de  sessão 
solene,  para  homenagear  o Instituto João 
XXIII  por seus 20 anos de existência, a realizar-
se às 19h,  do  dia 23 de outubro  do 
corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80193&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/80193-
101858961709092019-assinado.pdf#P80193  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
15. Indicação n.º 2216/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realização de estudos para manter 
a Escola de Tempo Integral localizada em São 
Pedro, no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80008&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80008-
151154298604092019-assinado.pdf#P80008  
  

16. Indicação n.º 2217/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para providenciar a realização de 
alvarás de incêndio nos seguintes hospitais, 
que estão com o alvará vencido: Hospital 
Infantil de Vitória, Hospital Estadual de 
Urgência e Emergência, e o Hospital Infantil Dr 
Alzil Bernardino Alves (Himaba). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80009&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80009-
151227064304092019-assinado.pdf#P80009  
 

17. Indicação n.º 2218/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para reforma  da  3.ª Delegacia 
Regional (DPJ Serra), no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80010&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80010-
151339283204092019-assinado.pdf#P80010  
 

18. Indicação n.º 2219/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para instalação de sinalização vertical e 
horizontal na Rodovia Leste - Oeste ES-
471,  que interliga Vila Velha à Cariacica/ES. 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80011&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80011-
151414533304092019-assinado.pdf#P80011  
    
  (Registra presença o senhor 
deputado Dary Pagung) 
 

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:  
 
19. Indicação n.º 2220/2019, do 

deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para criação de Programa de Bem Estar 
Animal que inclua e promova a proteção, 
prevenção e Controle Populacional de Cães, 
Gatos e Zoonoses. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80025&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80025-
164239326404092019-assinado.pdf#P80025  
 

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:  
 

20. Indicação n.º 2221/2019, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para mudança de itinerário da Linha 
888 - Timbuí/ T. Laranjeiras via Centro da Serra, 
estendendo a trajetória  até  o  Centro do 
Município de Fundão/ES ou uma nova linha do 
Sistema Transcol. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80210&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80210-
132410721009092019-assinado.pdf#P80210  
 

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

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

Aprovada por unanimidade.  
Comunique-se ao líder do município de 

Serra, Xambinho. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
21. Indicação n.º 2222/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para cessão de 02 (dois) 
estagiários para atuarem no SML 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=80219&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80219-
171129256509092019-assinado.pdf#P80219  

 
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:  
 
22. Indicação n.º 2223/2019, do 

deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para estadualização e pavimentação 
asfáltica da Rodovia Municipal que liga a BR 
262 a Rio Claro, região do Caparaó, no 
município de Iuna/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Identificador: 330039003300390033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80228&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80228-
180015091209092019-assinado.pdf#P80228 
 

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:  
 
23. Indicação n.º 2224/2019, do 

deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para instalação de uma Estação Radio 
Base (ERB), no município de Anchieta/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=80235&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80235-
081719737610092019-assinado.pdf#P80235  
  

24. Indicação n.º 2225/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para incluir a modalidade de esportes 
paralímpicos nos eventos de jogos estudantis 
estaduais celebrados anualmente pela 
Secretaria de Esportes e Lazer. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80234&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80234-
081319283910092019-assinado.pdf#P80234  
  

25. Indicação n.º 2226/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para implantação do posto de 
distribuição de correspondência dos Correios 
que atenda a região 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=80233&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80233-
081219127510092019-assinado.pdf#P80233  

26. Indicação n.º 2227/2019, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para instalação de academia popular 
na praça principal, situada em 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=80232&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80232-
081130346210092019-assinado.pdf#P80232  
 

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

Não havendo quem queira discutir as 
indicações do prefeito de Guarapari na 
Assembleia, permaneçam como se encontram; 
os deputados que aprovam se manifestem. 
(Pausa) 

Manifestaram-se de forma positiva.  
Aprovadas por unanimidade. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
27. Indicação nº 2228/2019, do 

deputado Hudson Leal, ao governador do 
Estado, para aquisição de 01 caminhão 3 X 4 
para atender Associação dos Pequenos e 
Médios Produtores Rurais de Santa Luzia do 
Boa Vista (APEMPRU) que atende os 
agricultores familiares do município de Vila 
Valério/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=80240&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80240-
083356161710092019-assinado.pdf#P80240  
 

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:  
 
28. Indicação n.º 2229/2019, do 

deputado  Dary Pagung, ao governador do 

Identificador: 330039003300390033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80228&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80228-180015091209092019-assinado.pdf#P80228
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80228&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80228-180015091209092019-assinado.pdf#P80228
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80228&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80228-180015091209092019-assinado.pdf#P80228
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80228&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80228-180015091209092019-assinado.pdf#P80228
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80235&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80235-081719737610092019-assinado.pdf#P80235
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80235&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80235-081719737610092019-assinado.pdf#P80235
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80235&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80235-081719737610092019-assinado.pdf#P80235
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80235&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80235-081719737610092019-assinado.pdf#P80235
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80234&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80234-081319283910092019-assinado.pdf#P80234
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80234&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80234-081319283910092019-assinado.pdf#P80234
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80234&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80234-081319283910092019-assinado.pdf#P80234
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80234&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80234-081319283910092019-assinado.pdf#P80234
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80233&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80233-081219127510092019-assinado.pdf#P80233
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80233&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80233-081219127510092019-assinado.pdf#P80233
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80233&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80233-081219127510092019-assinado.pdf#P80233
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80233&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80233-081219127510092019-assinado.pdf#P80233
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80232&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80232-081130346210092019-assinado.pdf#P80232
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80232&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80232-081130346210092019-assinado.pdf#P80232
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80232&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80232-081130346210092019-assinado.pdf#P80232
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80232&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80232-081130346210092019-assinado.pdf#P80232
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80240&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80240-083356161710092019-assinado.pdf#P80240
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80240&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80240-083356161710092019-assinado.pdf#P80240
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80240&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80240-083356161710092019-assinado.pdf#P80240
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80240&arquivo=Arquivo/Documents/IND/80240-083356161710092019-assinado.pdf#P80240


34 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 17 de setembro de 2019 

Estado, para reabilitação da estrada ES-391 que 
liga a BR 101, no município de Mimoso do 
Sul/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=80248&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80248-
085929102610092019-assinado.pdf#P80248  
  

29. Indicação n.º 2230/2019, do 
deputado  Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para reabilitação da estrada ES-177 que 
liga os municípios de Muqui a Mimoso do 
Sul/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=80249&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80249-
090049134110092019-assinado.pdf#P80249  

 
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:  
 

30. Indicação n.º 2231/2019, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para regulamentação do Certificado 
Florestal - CERFLO estabelecido pela Política 
Florestal do Estado (Lei Nº 5361/1996). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80254&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80254-
091438432810092019-assinado.pdf#P80254  
 

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:  
 
31. Indicação n.º 2232/2019, da 

deputada  Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para pavimentação da Rua que dá 
acesso à Igreja Missura, distrito de Vila Fartura, 
no  município de São Gabriel da Palha/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=80256&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80256-
092143824410092019-assinado.pdf#P80256  

 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 
 

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

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovada. 
Encerrada a leitura do expediente. 
Passamos então à fase da Ordem do Dia, 

preservando, assim, a fase das Comunicações, 
conforme requerimento do líder do Governo, 
deputado Enivaldo dos Anjos, aprovado por 
unanimidade em plenário. (Pausa) 

Deputado Enivaldo, V. Ex.ª concorda? 
Passamos imediatamente ou suspendemos a 
sessão? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, imediatamente. 

 

 (Registra presença o senhor 
deputado Renzo Vasconcelos) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ok. Passamos então à fase da Ordem do 
Dia. 

Item 1. Discussão única em regime de 
urgência do Projeto de Lei n.º 489/2019, de 
autoria do deputado Lorenzo Pazolini. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, V. Ex.ª acho que não 
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entendeu nosso requerimento que já tinha sido 
aprovado. Pedimos que a sessão... 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Foi justamente isso que eu perguntei. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Pois é, porque o deputado Euclério Sampaio 
acabou me orientando errado. A sessão já caiu. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Foi aprovado no plenário a derrubada 
da sessão. 

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

estamos na extraordinária. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Então, às 15h13min, retomaremos a 
sessão para que tenha essa reunião 
extraordinária, para que tenha tempo de 
confecção. 

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

garantida, depois dos projetos da 
extraordinária, a fase das Comunicações dos 
deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Os itens da Ordem do Dia da próxima 
sessão extraordinária: discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
44/2019, Projeto de Lei Complementar n.º 
41/2019 e Projeto de Lei n.º 723/2019. 

Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será extraordinária, hoje, às 
15h13min, Expediente: o que 
ocorrer, Ordem do Dia: Discussão 
única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei 
Complementar n.os 44/2019 e 
41/2019; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de 
Lei n.º 723/2019) 

 

Encerra-se a sessão às quinze 
horas e oito minutos. 

 
*De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não registraram 

presença os senhores deputados 
Coronel Alexandre Quintino, Erick 
Musso, Freitas, Janete de Sá, Marcos 
Garcia e Theodorico Ferraço. 

 
*As inserções em negrito 

referem-se às previsões regimentais 
relativas às fases ou às ocorrências 
desta sessão. 

 
 

 
TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO SOLENE, 

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

 
  ÀS DEZENOVE HORAS E DEZ MINUTOS, 
O SENHOR DEPUTADO CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Senhoras e senhores, 
senhor deputado proponente, Coronel 
Alexandre Quintino, senhores deputados desta 
augusta Casa de Leis, ilustres autoridades, 
telespectadores da TV Assembleia, boa noite. É 
com satisfação que a Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo recebe todos para a sessão solene 
em comemoração aos vinte e sete anos de 
aniversário do HPM, Hospital da Polícia Militar 
do Espírito Santo, que foi inaugurado em 5 de 
setembro de 1992, no bairro de Bento Ferreira, 
em Vitória. 

O HPM conta com policlínica, centro 
farmacêutico e bioquímico, centro odontológico 
e centro administrativo. Já compõe a Mesa de 
honra o senhor deputado proponente, Coronel 
Alexandre Quintino, para os procedimentos 
regimentais de abertura desta sessão solene. 
Palmas para o Coronel Quintino. (Palmas)  

Também compondo a Mesa de honra, 
deputado Doutor Hércules; deputado Renzo 
Vasconcelos; deputado Capitão Assumção; 
deputado Hudson Leal e deputado Dr. Rafael 
Favatto. (Palmas) 

Também é convidado a compor o local 
de destaque o idealizador e fundador do 
Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo, 
coronel médico Otávio de Carvalho Sobrinho. 
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Também é convidado o diretor de saúde da 
Polícia Militar, representando o comandante-
geral, coronel Douglas Caus; é convidado o 
presidente da Assomes, coronel PM Capita; 
também é convidado o presidente da 
Associação de Subtenentes e Sargentos, capitão 
PM Amorim. Convidado o secretário de gestão 
de pessoas da Assembleia Legislativa, 
representando o presidente Erick Musso, Joel 
Rangel. Também é convidado o vice-presidente 
da Aspomires, capitão Thompson. Capitão da 
reserva Thompson, representando. 
Representando o presidente da Associação de 
Cabos e Soldados, sargento Rui. É convidado o 
vereador de Vila Velha, PM Chico Siqueira. É 
convidado o diretor de segurança da Assembleia 
Legislativa, subtenente Assis; e representando o 
comando-geral do Corpo de Bombeiros Militar, 
tenente-coronel Adeilton Costa Pavani. Por fim, 
representando o deputado federal Da Vitória, 
Silair Pedra. (Palmas) 

 
 (Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 
 

Informo que esta sessão está sendo 
transmitida ao vivo pela TV Assembleia, nos 
canais abertos e digitais, YouTube e Facebook. 

As fotos do evento estarão disponíveis a 
partir de amanhã em nosso site. Neste instante, 
o senhor deputado proponente, Coronel 
Alexandre Quintino, procederá à abertura desta 
sessão solene, conforme é regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE - (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO - PSL) - Meu boa-noite a 
todos e a todas presentes.  

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o excelentíssimo 
senhor deputado estadual Lucínio Assumção, 
capitão da Polícia Militar, a proceder à leitura de 
um versículo da Bíblia. Por favor, posição de 
respeito. 
 

(O senhor deputado Capitão 
Assumção lê Josué, 1:9) 

 
O SR. PRESIDENTE - (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO - PSL) - Considero lida e 
aprovada a ata da sessão anterior. 

Informo aos senhores deputados e 
demais presentes que esta sessão é solene, em 

comemoração aos vinte e sete anos de 
aniversário do Hospital da Polícia Militar do 
Espírito Santo, conforme requerimento de nossa 
autoria e aprovado em plenário. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, todos 
são convidados, em atitude de respeito, para as 
execuções do Hino Nacional e do Hino do Estado 
do Espírito Santo. 

 
 (É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Fará uso da palavra o 
proponente desta sessão solene, senhor 
deputado Coronel Alexandre Quintino. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO - PSL) - Passo a 
presidência momentânea da sessão solene ao 
nosso amigo, deputado Capitão Assumção. Por 
favor, assuma. (Pausa) 
 Meu boa-noite a todos os presentes, 
militares agraciados, familiares. Meu boa-noite 
a todos que estão nos assistindo neste 
momento através da TV Assembleia. Meu boa-
noite aos funcionários desta Casa, que vêm 
desempenhando com maestria esse papel. Meu 
boa-noite ao nosso idealizador e fundador do 
Hospital da Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo, coronel-médico Otávio de Carvalho 
Sobrinho. Meu boa-noite ao diretor de saúde da 
Polícia Militar e também representando o 
comandante-geral, meu amigo de turma, 
inclusive na qual nós ficamos três anos na 
academia trabalhando, lutando, ralando, 
coronel Douglas Caus, do qual muito me 
orgulho. Meu boa-noite ao presidente da 
Associação dos Oficiais, coronel Marco Aurélio 
Capita. Meu boa-noite ao presidente da 
Associação de Subtenentes e Sargentos, nosso 
amigo, capitão Amorim. Meu boa-noite ao 
nosso amigo, Joel Rangel, secretário de Gestão 
de Pessoas, aqui da Assembleia Legislativa. Meu 
boa-noite ao nosso vice-presidente da 
Aspomires - Associação dos Policiais Militares da 
Reserva, Reformados e da Ativa da Polícia 
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e 
Pensionista Militares do Espírito Santo, nosso 
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amigo Guilherme Thompson de Mendonça. 
Representando o presidente da Associação de 
Cabos e Soldados, Sargento Rui, o meu boa-
noite. Meu boa-noite ao grande amigo, 
vereador PM Chico Siqueira, de Vila Velha. Meu 
boa-noite ao nosso amigo subtenente Assis, 
diretor de Segurança da Assembleia Legislativa. 
Meu boa-noite ao representante do 
comandante-geral do Corpo de Bombeiro 
Militar, tenente coronel Adeilton Costa Pavani. 
Meu boa-noite ao nosso amigo, capitão da 
Polícia Militar da Reserva Remunerada, Silayr 
Pedra, representando o nosso grande amigo 
deputado federal Josias da Vitória. 
 Meus amigos, na noite de hoje eu tenho 
o privilégio de estar com pessoas que cuidam do 
bem mais valioso de todos nós - a vida. Então, 
eu gostaria de dizer, antes de qualquer coisa, 
que é uma honra para todos nós recebê-los 
nesta Casa de Leis, onde vocês são sempre 
muito bem-vindos!  

Falar do HPM, hospital militar do nosso 
Estado, é uma responsabilidade e tanto; 
significa falar de um cerne, um eixo 
importantíssimo para a população capixaba. 
Não somente porque atende servidor militar 
estadual, seja ele da ativa, inativo e todos os 
familiares da nossa Polícia Militar e do Bombeiro 
Militar, mas também porque a corporação bem 
atendida é uma corporação que presta um 
serviço de maior qualidade para a população. 
Sendo assim, a responsabilidade dos 
profissionais do Hospital da Polícia Militar é, de 
forma geral, uma responsabilidade para com 
toda a sociedade capixaba. 
  A diretoria de Saúde, no nome do nosso 
amigo coronel Caus, tem nosso respeito e 
admiração pelos esforços em prol do nosso 
hospital e dos nossos militares que a ele 
recorrem.   

O HPM não é um hospital qualquer, é um 
verdadeiro complexo de saúde que conta com a 
assistência odontológica, clinica ambulatorial, 
farmacológica e, ainda, com um setor de 
psiquiatria que constitui quase um hospital 
dentro de um hospital.  
 E devemos mencionar o Presta, 
Programa de Reabilitação do Toxicômano e 
Alcoolista, que vem desde 1995, no HPM, dando 
assistência a militares, seus familiares e a 
comunidade.  Um programa que traz 

tratamento especializado para que dependentes 
de álcool e de outras drogas recuperem a saúde 
psíquica, a saúde emocional, a autoestima e 
reconstruam o seu projeto de vida.  

Precisamos agradecer e parabenizar 
todos os profissionais envolvidos nessa ação, 
que é um resgate de vidas. E, por tudo isso, é 
tão necessário a homenagem a todos que fazem 
e fizeram parte dessas quase três décadas de 
honrada história que, na verdade, tem raízes 
históricas muito mais profundas. Fiquei sabendo 
disso depois de uma conversa com o coronel 
Otávio, de uma luta que iniciou em 1.º de 
setembro de 1975, coronel, com as primeiras 
tramitações para liberação do terreno e para a 
construção do nosso hospital, quando ainda os 
militares eram atendidos na Policlínica Militar. E 
essa trajetória foi percorrida devido ao esforço 
do nosso baluarte o coronel Otávio de Carvalho 
Sobrinho desde a idealização da luta pelo local, 
da criação do projeto; todos os primeiros passos 
foram dados por esse homem que quis fazer 
pela corporação o que a corporação mais 
precisava.  

E ele contou com apoio da nossa Casa de 
Leis que na época aprovou lei autorizando o 
Governo do Estado a contratar recursos para 
que fosse construído o hospital. E esse é o nosso 
HPM, retaguarda dos nossos guerreiros e 
guerreiras que precisam de segurança para 
receber atendimento próprio, específico e 
dedicado ao militar, realizado por servidores 
capacitados e familiarizados com a realidade do 
serviço, constituindo um local de acolhimento 
para o policial militar e o bombeiro militar, um 
local único nesse sentido.  

A nossa luta deve ser para que esse 
espaço não seja perdido, para que continue 
sendo o hospital da família militar capixaba, 
para que em vez de trazer outros segmentos, 
que se possa melhorar o que é nosso porque o 
HPM é nosso. (Palmas!) 

Aos homenageados na noite de hoje, 
recebam o nosso reconhecimento e carinho e 
contem com nosso acolhimento e apoio. 
Sentimos orgulho ao ouvir o nome de cada um 
de vocês e o nome do nosso Hospital Militar, 
uma referência para qual, através de vocês, 
dedicamos este momento de homenagem.  

Muito obrigado a todos, e que Deus 
abençoe e proteja a vida de cada um de vocês.  
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Boa noite a todos! Muito obrigado.  
 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Já está compondo local de 
destaque o vereador do município de Viana 
Cabo Max.  

 
O SR. PRESIDENTE - (CAPITÃO 

ASSUMÇÃO - PSL) - Devolvo a presidência ao 
nobre deputado proponente da sessão solene, 
Alexandre  
Quintino.  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - É convidado a fazer o uso 
da palavra o deputado Renzo Vasconcelos.  

 
O SR. RENZO VASCONCELOS - (PP) - Boa 

noite! 
Gente, eu sei que vocês saíram do 

trabalho, devem estar com fome, mas hoje é 
uma sessão solene comemorativa, então, vou 
iniciar de novo: boa noite! Agora ficou legal.  

Eu acho que está, Coronel Quintino, 
excelência, aqui a prova da importância desta 
sessão solene, em minha opinião uma das mais 
justas desta Casa de Leis com tamanha 
representatividade dos deputados. Então na sua 
figura cumprimento toda a Mesa e todas as 
autoridades presentes.  

Rendo todas as minhas homenagens 
neste dia dos vinte e sete anos desse hospital. E 
aí, coronel Otávio, eu espelho e vejo na figura 
de vossa excelência, assim como o meu avô 
Pergentino fez no interior do estado com o 
Hospital e Maternidade São José: levou há 
cinquenta e dois anos um hospital para quem 
era produtor rural e não tinha acesso a hospital, 
que passou a ter acesso depois da Constituinte 
de 88 que garantiu a todos nós o direito de 
saúde, mas não como isso iria acontecer. Então, 
muito parabéns!  

O hospital hoje existe por todo esforço 
de V. Ex.ª à frente daquela instituição e à frente 
dessa categoria que deveria ser mais bem 
honrada no estado do Espírito Santo e no Brasil. 

Rendo as homenagens também a todos 
os colaboradores da instituição que tocam e 
fazem saúde de qualidade. E me coloco à 
disposição às dores de cada um de vocês, 
porque, muitas vezes, vejo o militar no corredor 

de um hospital comum ao lado daquele 
criminoso que foi abatido, ou que foi ferido, 
consternado com os seus familiares 
desprotegidos, sendo que o criminoso 
acompanha. Então, por isso que eu falo que é 
uma das sessões mais justas desta Casa.  

Nós devemos e temos a obrigação de 
fazer do hospital um hospital maior, com maior 
celeridade no atendimento, com mais leitos e, 
consequentemente, com mais qualidade no 
serviço prestado. Não estou dizendo que não 
tenha, não entendam errado, mas devemos 
mudar, cada vez mais, para uma qualidade, para 
um humanismo no atendimento. 
 Segurança e saúde são duas áreas que 
exigem dos homens públicos, de nós, todo o 
respeito e toda a atenção. Por isso, faço 
questão, Coronel Quintino, de estar presente e 
de colocar o mandato que Deus nos deu, junto 
com os amigos, à disposição de todos vocês, 
para fazermos uma saúde e uma segurança 
melhores no nosso estado. 
 Parabéns! A festa, obviamente, é do 
presidente que propôs, mas, na verdade, os 
parabéns devem ser regidos a cada um de vocês 
pelo trabalho que faz em prol de nós todos. 
Meu muito obrigado! 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Para fazer uso da palavra 
é convidado o deputado Capitão Assumção. 

 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Falei 
que eu ia vir aqui sem óculos e o Doutor 
Hércules falou que eu não ia enxergar nada, 
Bariani. Mas nós somos guerreiros, não é?! 
 Boa noite a todos e a todas. É uma 
grande honra estar aqui nesta sessão tão 
importante, que vai nos contar um pouco da 
história maravilhosa do nosso Hospital da Polícia 
Militar. 
 Antes, eu queria render as homenagens 
aos componentes da Mesa, ao capitão 
Thompson; ao coronel Capita; ao coronel Caus; 
ao coronel Otávio, que fez tanto pelo Hospital 
da Polícia Militar; ao deputado Hudson Leal, 
que, nos primórdios do Hospital da Polícia 
Militar, fez parte também do hospital nosso; ao 
Dr. Rafael também, que muito nos honra com a 
sua presença; ao Doutor Hércules; ao Renzo 
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Vasconcelos, que acabou de falar para nós aqui; 
ao capitão Amorim; ao nosso amigo Joel; ao 
subtenente Assis, nosso homem que faz a nossa 
segurança aqui dentro deste Parlamento; ao 
coronel Pavani, tive a honra de ser o 
companheiro dele lá no Curso de Formação de 
Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo; ao sargento Rui, ali atrás tranquilo; ao 
Chico Siqueira, que não veio fardado hoje, fiquei 
orando para ele vir fardado, não veio; ao Silayr 
Pedra, nosso amigo; ao prefeito de Viana, quer 
dizer, ao cabo Max, de Viana. Rendo 
homenagem a toda esta Mesa maravilhosa. 
 Eu quero fazer um registro, que é de 
fundamental importância, Rossoni. Eu poderia 
citar muitos exemplos aqui, mas a gente sempre 
cita de quem está próximo da gente, não é?  
Muitas vezes eu via lá o desabafo do meu amigo 
Rossoni - permita-me lhe chamar assim, meu 
amigo -, das lutas que você sentia do hospital, a 
dificuldade que você via que estava 
acontecendo durante muito tempo, e tentava 
ver: Ninguém vai nos socorrer?! Ninguém olha a 
nossa dor?! Nós, que ajudamos tanto a família 
policial militar! E até mesmo vai além do 
ambiente policial militar. 
 A gente vê, meu amigo, diante de tantas 
lutas, que o hospital está cada vez mais 
estruturado, mesmo que a gente perceba que, 
durante muito tempo, fizeram de tudo para 
acabar com o Hospital da Polícia Militar, coronel 
Otávio. As políticas que passaram aí recentes 
foram para tentar acabar de vez, e até mesmo 
fazer com que os nossos policiais militares não 
entendessem a importância que era ter o 
Hospital da Polícia Militar, que não somente 
atende a nós, mas atende a nossa família. Nós 
precisamos ter um amparo, dentro do Hospital 
da Polícia Militar, um amparo para a família do 
policial militar. Por que não os policiais 
militares, que fazem tanto pela segurança 
pública do capixaba, não terem um alento 
dentro de casa? E a gente vê que a história está 
mudando.  

Vocês, com muita determinação, com 
tanta luta, tanta coragem de lutar, estão 
sobrevivendo, porque não chegou ainda àquele 
quanto de satisfação que a gente espera de um 
Hospital da Polícia Militar, para uma instituição 
tão importante quanto a nossa, as nossas 
instituições, Bombeiros e Polícia Militar, que 

fazem de tudo para defender o cidadão 
capixaba e não têm uma proteção dentro do 
Hospital da Polícia Militar.  

Vocês são heróis. Vocês, homenageados 
aqui, e seus familiares, vocês são nossos heróis 
porque defenderam aquela região ali com muita 
coragem, Moretheson. Tudo que vocês fizeram, 
sei que vocês deram o melhor e estão dando o 
melhor até hoje.  

Quando eu vejo alguém falando 
conversa fiada de hospital, eu chamo a atenção 
da pessoa. Eu falo: Não, você não conhece o que 
é o hospital da Polícia, rapaz. Porque ouvem. Os 
nossos próprios companheiros fardados falam 
alguma coisa como se aquilo ali fosse o pior 
lugar de todos, não sabem a dificuldade que 
vocês enfrentam para poder, todo dia, matar 
um ou dois leões por dia para poder fazer 
aquela estrutura funcionar, mesmo que o 
Governo do Estado não faça o que deveria fazer.  

Nós estamos ao vivo agora. Os capixabas 
não sabem que os recursos que o hospital tem 
são diminutos. Recentemente, tentaram liquidar 
de vez o Hospital da Polícia Militar. Toda vez que 
uma área daquela ali é cedida para a saúde 
pública, é a tentativa de acabar com o Hospital 

da Polícia Militar. A gente vem fazer esse 
registro como uma denúncia, porque todo 
capixaba que se preze deveria batalhar para 
que o Hospital da Polícia Militar fosse um 
hospital que tivesse todas as condições que os 
demais têm. É um hospital que vive, hoje, de 
emendas parlamentares, Doutor Hércules. O 
Doutor Hércules se recusa a falar, mas seria 
importante ele dar o testemunho dele, e os 
demais deputados também que têm as suas 
atuações dentro do Hospital da Polícia Militar. 
Quiçá que todos os trinta deputados colocassem 
suas emendas dentro do Hospital da Polícia 
Militar, os deputados federais são dez e 
senadores são três.  

O senador que está nos ajudando, o 
nosso senador que representa a segurança 
púbica está ajudando tanto o Hospital da Polícia 
Militar, mas nós não podemos viver só de 
emendas parlamentares. Nós temos que ter 
uma participação importante dentro da 
Secretaria de Saúde. O Hospital da Polícia 
Militar, pela importância que tem e pelo 
trabalho magnífico que vocês prestam, tinha 
que ser altamente reconhecido, Bariani, pelo 
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Governo do Estado. Não é coisa de ninguém 
ficar lutando, não, é reconhecimento. 

Então, eu parabenizo o Coronel Quintino. 
Não tinha falado o nome dele até agora, deixei 
por último, o autor dessa linda homenagem que 
vocês vão receber. Parabenizo a sua iniciativa 
desta sessão solene, porque nós estamos aqui 
ao vivo e estamos diante de heróis que todo dia 
fazem com que aquele Hospital da Polícia 
Militar dê um tratamento de excelência para 
quem se dirige a ele.  

O Hospital da Polícia Militar que está ali 
para salvar vidas, com tratamento excelente, 
mesmo com tanta dificuldade de ter o 
investimento que deveria ter. E aí eu parabenizo 
a equipe, que está sob a gerência do coronel 
Caus, que está fazendo um excelente trabalho. 
De vez em quando, eu subo à tribuna aqui para 
dar uma cacetada em alguém, mas quando é 
para elogiar, a gente elogia. O coronel Caus está 
fazendo um grande trabalho lá e eu tenho que 
fazer isso aí, falar bem das pessoas que estão 
tirando leite de pedra. Vocês, literalmente, 
estão tirando leite de pedra. Tentaram matar o 
HPM, mas vocês estão tirando leite de pedra. 
Era para ter uma estrutura maravilhosa. Hoje, os 
nossos policiais estão há tanto tempo sem 
promoção, e vão ficar, talvez, muito tempo 
ainda. Isso é uma questão de reconhecimento. 
Isso é uma questão de valoração do policial 
militar, que se dedica pela saúde de tantos 
outros policiais militares. 

Encerro, presidente, te enaltecendo por 
essa lembrança dos nossos heróis e dizer que 
vocês aí atrás, que são a família dos nossos 
heróis, vocês têm que estar, hoje, assim, 
vibrando, porque essas pessoas que vão receber 
as homenagens hoje merecem toda a nossa 
estima, toda a nossa consideração.  
 Muito obrigado! 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Fará uso da palavra o 
deputado Dr. Rafael Favatto. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Boa noite a todos e a todas! É uma 
honra estar aqui na sessão junto com o Coronel 
Alexandre Quintino, Capitão Lucínio e todos os 
demais componentes da Mesa, deputado 
Hudson Leal, deputado Renzo, que aqui esteve, 

deputado Doutor Hércules, todos os demais 
componentes da Mesa. Nosso chefe da 
Segurança. Quem está fazendo a nossa 
segurança hoje? Você está aqui, então, a 
Segurança está desguarnecida.  

Mas, a todos os nossos amigos e amigas, 
eu não poderia deixar de falar que, em 95, eu fui 
candidato a uma vaga no HPM e entrei lá como 
sargento industrial farmacêutico, na turma de 
95. Passei na prova de sargento e passei na 
prova de cabo, na turma de 95, o último 
concurso que teve, Capitão e Coronel 
Alexandre. Depois disso, eu fui para o CFA, 
comecei o CFA, só que não batiam os horários 
de fazer Medicina. Na época, o Fábio Leal, o 
Leonardo, eles permaneceram porque eles já 
eram pais de família, então, dali tiravam o 
sustento, do HPM, para pagar o curso de 
Medicina. E graças a Deus... Eu não tinha como 
estar na Polícia naquele momento porque meu 
pai estava doente e eu estava tomando conta 
do negócio dele e fazendo curso de Medicina, e 
já tomava conta do negócio dele porque ele 
estava num tratamento fora do estado, em São 
Paulo. Então, eu não tinha como fazer o CFA, 
estar no HPM, estar tomando conta - meu pai 
tinha farmácia na época, eu tomava conta da 
farmácia dele. Já não dava para estar em todos 
os locais ao mesmo tempo.  

E, naquela época, a minha família toda é 
militar, todos os meus tios são militares, a 
família Favatto: Capitão Favatto, o Brás Favatto, 
Adevaldo Favatto, Antônio Carlos Favatto, a 
Cláudia Favatto, agora tenho um monte de 
primo na Polícia Militar; então, a família é 
militar. Eu posso dizer que entrei na Polícia, eu 
só não permaneci. Mas o meu grande sonho era 
voltar ao HPM, mas formado médico e retornar 
ao HPM, e nunca mais teve um processo, um 
concurso para médico, desde 95. Eu, 
esperançoso de retornar ao HPM como médico 
do HPM, e não mais tive essa oportunidade. 
Mas, conheço a farmácia do HPM, conheço o 
laboratório do HPM, fiquei lá um período, mas 
não consegui estar ali, efetivamente, nos 
quadros da Polícia Militar.  

Um dia desses, um amigo que está 
fazendo o arquivo lá da Polícia Militar achou o 
livro de posse, que a gente entrava e tinha 
posse, a investigação da nossa ficha. Ele tirou a 
foto lá da minha investigação, da minha ficha e 
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me mandou. Ele falou: Aqui, ó, você está 
registrado. Pelo menos ficou registrado aqui que 
você entrou na Polícia, na época.  

É contando uma história da minha vida, 
mas dizer que, desde o ano de 95, em 1995, foi 
o último concurso para oficial médico. Vários já 
estão se aposentando, muitos já se 
aposentaram. E nós precisamos, agora, com a 
ajuda do Coronel e do Capitão, que estão aqui, e 
dos demais parlamentares, do Hudson, do 
Hércules, sensibilizar o Governo do Estado para 
que possa, realmente, enxergar o HPM como 
uma instituição necessária para o policial 
militar.  

Mas por que necessária? Para explicar 
para quem está nos assistindo, fui visitar um 
colega policial militar, no Hospital São Lucas. Ele 
estava no corredor do Hospital São Lucas, 
internado. Ao lado dele, tinha um paciente 
algemado na maca. Era um preso. Numa maca 
era um policial, na maca ao lado, um preso. Esse 
é um dos motivos por que nós precisamos ter, 
sim, essa diferenciação, porque o policial não 
pode se submeter a uma situação como essa. E 
eu fui lá para retirar aquele policial de lá e 
colocá-lo num quarto, porque qualquer coisa 
que acontecesse, se fossem lá resgatar aquele 
vagabundo, digamos assim, que estava ao lado 
do policial, e alguém reconhecesse aquele 
policial, era uma tragédia. E o policial ali, 
quando me viu, ele ficou feliz, lógico a minha 
presença ali. Mas ele falou: Não pode falar nada 
aqui. Porque, se der um alarme ali de que é um 
policial que está ao lado de um marginal, dentro 
de um hospital público, é grave. 
 Então, nós precisamos, sim, de olhar com 
os olhos diferentes para essa situação, não 
porque somos diferentes, não porque somos 
melhores, mas, sim, porque somos diferentes. 
Nós necessitamos de um olhar diferente, na 
realidade. Nós necessitamos de um cuidado 
especial para o policial militar. Nós 
necessitamos, sim, de uma atenção voltada para 
nossa profissão, para a profissão que guarda 
vidas, mas é uma profissão que se chama 
perigo, porque o perigo volta para a vida de 
vocês, do policial militar; porque, no mesmo 
momento em que um policial sobe um morro 
para fazer uma operação, e ele pode ali, 
porventura, balear alguém, ele também pode 
ser baleado. E se o policial que estiver fazendo a 

operação não tiver plano de saúde, não tiver um 
hospital adequado para ele ir, ele vai para o 
mesmo hospital do bandido. Às vezes, é levado 
por ambulâncias seguidas. Uma chega um 
minuto antes, outra chega nos minutos 
seguintes. E aí? 
 Então, o Governo do Estado precisa 
realmente olhar com uma consideração maior, e 
aí o representante do deputado federal, Silayr 
Pedra, acho que o representante do Comando 
de Bombeiro, também, o tenente-coronel 
Adeilton, acho que todos, o subtenente Assis, 
pela sua liderança, pela sua formação de opinião 
dentro da Polícia Militar do estado do Espírito 
Santo, o vereador PM Chico, juntar todos os 
vereadores, o Cabo Porto, todos os atores da 
Polícia Militar, o representante da Associação, o 
sargento Rui, o vice-presidente da Aspomires, o 
capitão Thompson. Acho que todos que têm um 
nível de formação, todos que têm um poder de 
convencimento, este é o momento de 
sensibilizar o Governo do Estado para olhar com 
um olho diferenciado para a Polícia Militar, no 
tocante à Saúde. Algo tem que ser feito. Algo 
tem que ser feito - e nós temos uma estrutura 
fenomenal no HPM, Joel Rangel, capitão 
Amorim, presidente da Assomes, coronel Capita, 
PM Capita, diretor-geral da Saúde, Douglas 
Caus, nosso amigo de longas datas de Vila 
Velha. Acho que este é o momento de 
sensibilizar o Governo do Estado para que seja 
implementada uma política de saúde voltada 
para o militar aqui no estado do Espírito Santo. 

E este equipamento, um dos melhores 
equipamentos, é o HPM. Já está pronto. Nós 
precisamos de material humano, para que 
funcione de maneira adequada, e possa prestar 
um serviço adequado à população. Aí, sim, não 
necessariamente exclusivo ao policial militar, 
mas aos seus familiares, e às pessoas. Que ali o 
Governo do Estado possa mandar, 
referenciando, de municípios distantes do 
Estado. Receber, ali, um centro de neurologia, 
de ortopedia que possa receber 
encaminhamentos de outros municípios para lá. 
E aí, sim, abrir o HPM, não somente para os 
militares, mas para casos especiais de 
atendimento de saúde. Então, é o que é 
necessário.  
 E, nessa batalha, o nosso coronel, 
médico, Otávio de Carvalho Sobrinho, que foi o 
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idealizador, lá atrás, do HPM, que construiu, e 
que despertou isso aí, é quem pode, 
novamente, reerguer o HPM, junto com os 
nossos coronéis. Mas aí, para um novo HPM. 
Para o HPM 20/20, não é? 2020. 

Muito obrigado, e boa noite a todos. 
(Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - É convidado a fazer uso da 
palavra o deputado Hudson Leal.  

 
 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Boa noite a 
todos. Cumprimentar o Coronel Alexandre 
Quintino. Questão de economicidade: 
cumprimento toda a Mesa.  
 Falar de Hospital da Polícia Militar, eu 
muito me alegro.  

Em 1989 - portanto, assim: está fazendo 
vinte e sete anos - eu tive a honra de ser 
acadêmico, ali, naquele hospital, trabalhando na 
junta médica. Então a gente acompanhou aquilo 
ali muito de perto. A gente sabe o trabalho, 
coronel Otávio. Quantas vezes a gente estava lá, 
de plantão, como acadêmicos, e ali tinha uma 
unidade de... Tinha médicos, que te 
acompanhavam! Era extremamente 
competitivo. Só tinha duas universidades: a 
Ufes, e a Emescam. Eram quase duzentos alunos 
que faziam prova, porque era remunerado, e 
bem remunerado. Só entravam dez alunos. 
Eram sete de plantão, todo o dia da semana, um 
na junta médica e dois visitadores. E eu fiquei na 
junta médica.  

Eu estava falando com o senhor: eu 
tenho, ainda, carteirinha de estudante, que era 
doutorando. A gente com aquela carteirinha 
fazia o maior sucesso. Ainda a tenho. Tenho 
certeza que vai fazer parte da história do 
Hospital da Polícia Militar. Ali, na junta médica, 
junto com Capitão Zaganelli, os dois irmãos, o 
outro era tenente; major Ailton, e coronel 
Alexandrino. Talvez muitos aqui se lembrem. 
Então, eu fiquei um ano. Também tem registro 
naquele hospital. E acompanhei, também, a 
referência que tinha de cirurgia cardíaca. 
Quantas cirurgias cardíacas foram feitas naquele 
hospital! Era referência em cirurgia cardíaca, 
junto com o coronel Walter, otorrino.  

Então, hoje a gente vê um grande 
problema que tem o HPM. Estão tentando há 

muito tempo tomar o HPM de vocês, da Polícia 
Militar.  

Eu estava conversando ali com o coronel 
Otávio. Logo no começo teve contribuição de 
militares na construção daquele hospital. 
Também teve um empréstimo, com certeza. 
Mas aquele hospital é da Polícia Militar. O 
deputado Rafael Favatto aqui bem disse: às 
vezes em hospitais de trauma, de urgência, têm 
um militar junto com um meliante.  

Um estudo aqui no Espírito Santo, 
Coronel Alexandre Quintino, mostra que a 
expectativa de vida da população brasileira é de 
setenta e seis anos. No Espírito Santo, o estudo 
científico mostra que, no caso do militar, a sua 
expectativa de vida é de cinquenta e oito anos. 
Portanto, vocês, militares, têm uma expectativa 
de vida, devido ao trabalho e ao estresse, 
dezoito anos menor que o restante da 
população brasileira.  

Então, não tem a mínima lógica o HPM 
não ser da Polícia Militar. Podem ter certeza. 
Nós precisamos abrir um concurso ali, o QO de 
médicos, militares. Eu acredito que dos que 
entraram, devem ter em atividade, do concurso 
de 95, não passam de dez militares. Então, 
vocês precisam, o Hospital da Polícia Militar, 
tenho certeza de que vai voltar para a Polícia 
Militar. O governador Renato Casagrande vai ter 
a sensibilidade e vamos trabalhar para ter 
concurso e fazer com que o hospital volte para a 
Polícia Militar. 

Obrigado e boa noite a todos! 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, é 
convidado a fazer uso da palavra o deputado 
Doutor Hércules. 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Boa 
noite a todos! O Capitão Assumção me desafiou 
porque eu faço continência para ele todo dia. Eu 
sou recruta e ele é graduado, então tenho que 
fazer isso. 

Mas eu não queria falar porque a festa é 
do Coronel Alexandre Quintino e a festa é do 
Capitão. Então, abraçando o Capitão e 
abraçando o nosso querido Coronel, quero 
abraçar todos da Mesa. Mas quero fazer duas 
exceções, o coronel Douglas, diretor do hospital, 
já estivemos juntos pedindo emendas para a 
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reforma do hospital, não tivemos sucesso, mas 
fizemos o pedido. E outro, que deixei para falar 
agora e que é uma honra muito grande. Otávio, 
você recebeu aqui uma homenagem que pouca 
gente recebe. Recebeu reconhecimento da 
categoria médica, da categoria da saúde, da 
categoria dos militares, vou te falar, eu fiquei 
emocionado vendo essa plateia ficar em pé e a 
Mesa toda te aplaudindo. Você merece muito 
mais do que isso, com certeza. 

Quase treze anos atrás estive no HPM. 
Fui lá assistir a UTI com oito leitos desativados, 
mais dois de isolamento, dez leitos de UTI 
desativados. E todo dia, toda hora, pessoas 
precisando ser internadas e ninguém fez nada 
até agora, nenhum governador, nenhum! Muito 
pelo contrário, estão ocupando o HPM com 
outras especialidades. Precisa? Precisa, mas o 
que estão fazendo para os militares? O que têm 
feito todos eles? Passaram-se pelo menos esses 
treze anos que estou aqui, quase treze anos, e 
não vi nada, só o hospital definhando. Os 
militares reformando e não colocam substituto. 
Realmente, isso é lamentável. Dr. Rafael falou 
muito bem aqui, ver um bandido ao lado de um 
militar. Isso é inadmissível, isso é inconcebível, 
não dá, em lugar nenhum no mundo, para 
pensar numa coisa dessas. 

Na verdade, é preciso que a gente tenha 
juízo também na hora de votar. Porque o voto é 

a nossa arma. O voto é a nossa arma, tem que 
pensar muito! Se Deus quiser, e Ele quer, o 
governador Renato Casagrande, nesses quatro 
anos que faltam, três anos e pouco, ele vai 
melhorar o Hospital da Polícia Militar. Não 
botando mais especialidades lá dentro, mas 
fazendo com que o Hospital da Polícia Militar 
seja a continuação daquilo que o Otávio 
sonhou, daquilo que foi feito e foi esquecido. 
Na verdade, quero dizer para vocês, militares, 
parentes, que vocês têm dois representantes 
aqui que têm orgulhado a categoria de vocês. 
Peço que vocês olhem bem para esses dois 
colegas de vocês aqui, vocês estão muito bem 
representados. 

Essa é a minha fala. Quero abraçar 
todos, dizer, Coronel Quintino, o orgulho que 
tenho de ser deputado ao seu lado. E o 
Capitão Assumção também, o orgulho que 
tenho de ser deputado com você. Que vocês 

dois, naturalmente, orgulham muito a categoria 
dos militares. Um abraço. Parabéns! 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, é 
convidado a fazer uso da palavra, 
representando o comandante-geral da Polícia 
Militar, o diretor de Saúde, coronel Douglas 
Caus. 

 
 O SR. DOUGLAS CAUS - Boa noite a 
todos.  
 Queria saudar o deputado Coronel 
Quintino, meu companheiro de turma da 
Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. 
Queria saudar também os deputados Capitão 
Assumção, meu amigo; deputado Hudson Leal, 
meu amigo, somos de São Torquato, é uma 
honra; queria também saudar o deputado Dr. 
Rafael Favatto, que se ausentou, também meu 
amigo; Doutor Hércules, também nosso amigo 
de longa data. Pelo critério da idade, saudar o 
nosso coronel Otávio e estender a saudação a 
todos os componentes da Mesa. Saudar os 
oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros. Saudar os homenageados e seus 
familiares, e aqui aproveito para agradecer aos 
meus pais e à minha esposa Renata, por terem 
me apoiado por mais de trinta anos de serviço. 
Fizemos, em fevereiro, não é Coronel Quintino? 
Em fevereiro, trinta anos na Polícia Militar, 
estamos pagando pedágio. E saudar a todos os 
que nos assistem pela TV Assembleia. 
 Sentimo-nos imensamente honrados 
com a sessão solene proposta pelo deputado 
Coronel Quintino e aprovada pelo 
excelentíssimo senhor deputado Erick Musso, 
presidente desta Casa de Leis, a Casa do povo 
capixaba. 
 Há vinte e sete anos, um grupo de 
pessoas visionárias, lideradas pelo coronel-
médico Otávio, inauguravam o Hospital da 
Polícia Militar, momento este de grande alegria 
para todos os militares estaduais. Uma 
realidade bem diferente da atual, em que 
atingiu o ápice do seu quadro de pessoal na 
década de noventa.  
 Hoje, o Hospital da Polícia Militar possui 
mais de cinquenta e três mil prontuários ativos 
e uma demanda crescente ano a ano. Somente 
em 2018 foram realizados cinquenta e cinco mil 
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e sessenta e oito atendimentos ambulatoriais. 
Realizamos também, cento e dezessete mil, 
duzentos e setenta e um exames laboratoriais, 
marca superior ao ano de 2015, que foi de cento 
e doze mil, quatrocentos e quarenta, época em 
que tínhamos maior efetivo de servidores. 
Foram mais de treze mil atendimentos no 
pronto-socorro, treze mil cento e cinquenta e 
três assistências de fisioterapia. No centro 
Cirúrgico, foram novecentos e cinquenta e cinco 
procedimentos, entre tantos outros serviços, 
todos eles relevantes.  
 Cumpre a nós hoje a grande 
responsabilidade de gerir, manter, 
principalmente cuidar dessa grande herança 
que foi deixada. Grande na estrutura, grande na 
importância e grande no papel que tem, cuidar 
daqueles que zelam pela segurança da 
sociedade capixaba, os policiais militares e 
bombeiros militares do nosso estado. Afinal de 
contas, quem protege o protetor? Policial 
Militar, herói protetor da sociedade, Bombeiro 
Militar, vida alheia e riquezas a salvar. 
 Aproveitando a audiência da TV 
Assembleia, quero despertar nos militares 
estaduais o mesmo sentimento de 
pertencimento que nós temos, o HMP é nosso. 
E continuará sendo nosso. 

 Aquela área que ocupamos foi 
dedicada exclusivamente para a construção de 
um hospital para atender os policiais militares, 
bombeiros militares e seus dependentes, 
como consta na Certidão n.º 03/79, do Serviço 
de Patrimônio da União, registrado no 
Cartório-Geral de Imóveis da 2.ª Zona de 
Vitória. 
 Desde que assumi a diretoria, defini 
como premissa a necessidade de regularização 
do complexo hospitalar perante os órgãos de 
fiscalização Federal, Estadual e Municipal. Não 
podemos ficar conformados com a 
irregularidade, pois a reboque virá sempre a 
responsabilidade. 
 Com a vivência e aprendizado à frente da 
Diretoria de Saúde, posso ser objetivo e dizer 
que atividades de assistência à saúde se apoiam 
em pilares básicos. São eles: a estrutura física 
adequada, o pessoal técnico qualificado e os 
equipamentos. Esses três integrantes, 
associados a um bom planejamento e boa 
gestão é receita para um serviço de excelência. 

 Nosso objetivo é construir essa base e 
por isso estamos em pleno processo de 
reestruturação física, que acontece 
simultaneamente à ampliação do serviço de 
saúde da família militar e o convencimento 
político para a recomposição dos quadros de 
saúde da nossa diretoria. 

Para erguer o pilar da estrutura 
precisávamos resolver uma antiga pendência: a 
rede elétrica. Conseguimos dar um importante 
passo com a elaboração do projeto para 
redimensionamento da rede elétrica e a 
contratação da empresa para sua execução, no 
dia 26 de agosto, que vai possibilitar a compra e 
a instauração de uma nova rede de climatização, 
que humanizará o atendimento em todo o 
nosso hospital. 

Outros investimentos estão sendo 
buscados junto a parlamentares estaduais e 
federais para que, via de emendas, possam ser 
feitas outras melhorias em infraestrutura. 
Estamos trabalhando em sintonia com a 
Secretaria de Saúde para concluir a segunda 
fase do projeto elétrico, em breve. 

Prova desse plano de reestruturação foi 
a ampliação das especialidades médicas nos 
ambulatórios. Neste ano, vários contratos foram 
assinados e garantirão aos militares estaduais a 
realização de exames complementares de saúde 
e diagnóstico de imagem, como ressonância 
magnética, exames cardiológicos diversos, 
endoscopia, colonoscopia, mamografia entre 
outros. 

Podemos destacar também a inovação 
tecnológica para facilitar e massificar o 
agendamento de consultas médicas; a compra 
de programa de ponta para gerenciamento 

hospitalar previsto para ser implantado ainda 
neste ano; aquisição de equipamentos 
modernos para atendimento de fisioterapia, 
laboratório e centro cirúrgico; além do 
pronto-socorro reaberto para garantir a 
assistência médica de urgência e emergência 
vinte e quatro horas por dia. 

É dever desta diretoria a manutenção do 
estado sanitário e demais condições de rigidez 
às corporações Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros Militar, momento em que aproveito 
para agradecer aos senhores comandantes-
gerais pelo irrestrito apoio aos nossos anseios 
institucionais. É momento de integração e 
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sinergia entre as instituições militares para o 
propósito único de garantir condições de saúde 
física e mental da tropa policial militar e 
bombeiro militar. 

Temos avançado gradualmente sem 
perder a esperança de dias melhores. Esse 
progresso virá como fruto de intenso trabalho e 
convencimento. Ainda este ano faremos o 
primeiro planejamento estratégico da Diretoria 
de Saúde tendo como norte a diretriz e 
orientações e planejamento do Governo do 
Estado, da Secretaria de Segurança Pública, da 
Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. 

Nossa visão de futuro precisa ser a visão 
de todos os militares estaduais: qual é a sua 
visão para o Hospital da Polícia Militar daqui a 
cinco anos, que tipo de atendimento e estrutura 
você deseja para a sua família. Estamos aqui 
com um único propósito: servir. 

A prevenção tem sido outro foco 
indispensável à busca de melhorar as condições 
de vida da tropa. Prova disso é a implantação do 
Programa de Prevenção em Saúde Militar, o 
PPSM, que vai ao encontro dos policiais 
militares e bombeiros militares em suas 
unidades e serviços para realização de testes e 
exames e orientações preventivas, 
encaminhamento direto para tratamento em 
nosso hospital. O objetivo do programa é 
atenção à saúde primária, com o objetivo de 
identificar, preventivamente, os fatores de risco 
para as doenças ocupacionais inerentes ao 
serviço do policial militar e bombeiro militar. Ao 
final do programa, o militar já sai com 
encaminhamento necessário, em cada caso, e 
com a sua consulta marcada com especialista. 

O princípio de Pareto 80/20 apresenta o 
conceito de que, na maioria das situações, 
oitenta por cento das consequências são 
resultado de vinte por cento das causas. 
Adaptando esse princípio para a área de saúde, 
acreditamos que vinte por cento dos 
investimentos em ações de prevenção podem, 
sim, minimizar oitenta por cento de 
consequências para os nossos militares. 

A Diretoria de Saúde desenvolve há anos 
o programa de prevenção como tabagismo, 
hipertensão, diabetes, DST-Aids, atendendo à 
família militar. No ano de 2019 foram realizados 
dois mil e setecentos atendimentos e está 
previsto para o ano de 2020 o atendimento de 

quatro mil e quinhentos militares entre policiais 
militares e bombeiros militares, pelo PPSM. 

Para o pleno funcionamento do PPSM é 
necessária uma retaguarda de equipe 
multidisciplinar, a fim de oferecer tratamento 
precoce aos militares com doenças crônicas não 
transmissíveis, evitando afastamentos e 
absenteísmos. Neste primeiro momento, a 
prioridade foi a tropa do Serviço Operacional. 

O nosso prejuízo anual está sendo, mais 
ou menos, com as nossas dispensas médicas, 
em 2018 e 2017, de trinta e cinco milhões de 
reais para o Governo do Estado, em média, com 
os afastamentos.  

Agradeço, principalmente, aos 
profissionais do HPM, que resistiram e 
continuam envidando todos os esforços para 
darmos a volta por cima. Sem vocês, nada do 
que estávamos falando aconteceria. Por isso, 
peço uma calorosa salva de palmas para esses 
brilhantes profissionais que se dedicam todos os 
dias para promover a saúde dos militares 
estaduais. (Palmas) 

Neste momento, eu queria pedir 
desculpas e também saudar todos os nossos 
oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar. (Palmas) 

Quanto ao pilar equipamentos, agradeço 
também a importante parceria da Diretoria de 
Saúde com escritório de projetos do Corpo de 
Bombeiros, que tem nos assessorado quanto à 
elaboração de projetos para a captação de 
recursos junto ao Governo federal, que resultou 
na indicação de uma emenda parlamentar do 
senador Marcos do Val de 2.5 milhões, para 
investimento na aquisição de equipamentos 
médico-hospitalares que atenderá diversos 
setores do hospital, dentre eles, o pronto-
socorro, centro cirúrgico, farmácia, laboratório 
de análises clínicas e policlínicas, fisiatria, 
fisioterapia, radiologia, atendimento 
odontológico, enfermagem e banco de leite. 

Agradeço também aos deputados 
federais Soraya Manato e Josias da Vitória e os 
deputados estaduais Hudson Leal, Coronel 
Quintino, Capitão Assumção e Doutor Hércules, 
pelas iniciativas de emenda parlamentar para 
nossa diretoria. 

Senhores deputados estaduais, tenho 
absoluta certeza de que, ao serem generosos 
com as futuras indicações de emendas 
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parlamentares para o HPM, esses recursos serão 
muito bem empregados na melhoria dos nossos 
serviços de saúde dos policiais militares e 
bombeiros militares.  

Deus tem estado conosco e através Dele 
temos visto realizações frutíferas no HPM, que 
hoje completa vinte e sete anos. Como toda 
comemoração de aniversário, o momento é de 
celebração. Celebramos mais um ano em que 
vocês prestaram relevantes serviços de 
atendimento. São vinte e sete anos de muitos 
feitos, desafios superados e união de esforços.  

Na função de diretor de Saúde tenho 
consciência sobre as dificuldades e obstáculos a 
serem enfrentados. Coloco-me como apoiador, 
incentivador, na parte de gestão e de 
planejamento, para que todos juntos 
alcancemos o êxito nos projetos que 
melhorarão a saúde dos nossos homens e 
mulheres de valor, que arriscam suas vidas 
todos os dias. Algumas vezes, esquecidos, mas 
lembrados pelos que desejam a paz e acreditam 
na justiça.  

Vocês são heróis protetores da 
sociedade: HPM, hospital da família policial 
militar e bombeiro militar.  

Tenham todos uma boa noite! (Palmas) 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Encerrando a fase de 
pronunciamentos, é convidado a fazer uso da 
palavra o idealizador e fundador do Hospital da 
Polícia Militar, coronel médico Otávio de 
Carvalho Sobrinho. (Palmas) 

 

O SR. OTÁVIO DE CARVALHO SOBRINHO 
- Boa noite a todos que eu não pude 
cumprimentar!  

Inicialmente, eu gostaria de nominar 
aqui a minha esposa presente, Maria Elizabete 
Moraes Becker de Carvalho. Pediria que ela 
ficasse de pé. (Palmas) 

Foi ela que descerrou a placa de 
inauguração do HPM, no dia 5 de setembro de 
1992.  

Excelentíssimo senhor deputado 
presidente desta Mesa, Coronel Alexandre 
Quintino; excelentíssimo senhor vereador Cabo 
Max, do município de Viana; excelentíssimo 
senhor diretor de Saúde da Polícia Militar, 
coronel Douglas Caus; presidente da Assomes, 
coronel PM Marcos Aurélio Capita; presidente 

da Associação dos Subtenentes e Sargentos, 
capitão Amorim; excelentíssimo senhor 
deputado Hércules; excelentíssimo senhor 
deputado Capitão Castelo Assumção; 
excelentíssimo senhor deputado Hudson Leal; 
excelentíssimo senhor deputado Renzo; demais 
componentes da Mesa; meus caros ex ou 
companheiros do HPM aqui presentes; minhas 
senhoras e meus senhores; é um momento 
muito solene e eu quero, do fundo do coração, 
enaltecer, dentro do que eu posso - me permita 
o deputado Alexandre Quintino - essa feliz ideia 
de, pela primeira vez, prestar esta homenagem 
a esse hospital, aqui. 

Também gostaria de registrar que muita 
coisa poderia aqui ser falada. Lamentavelmente, 
eu já fui alertado de que devo usar apenas três 
minutos e, por isso, eu peço permissão ao nosso 
presidente, Coronel Quintino, que se eu exceder 
um pouquinho me perdoe. Porque é um 
momento muito singular, é um momento muito 
importante. E por que tão importante? Porque é 
um hospital de uma corporação militar de um 
dos estados da Federação. E essa corporação foi 
criada em 6 de abril de 1835, portanto, no 
século XIX, há cento e oitenta e quatro anos, se 
não me falha a memória.  

Essa corporação nunca fechou seus 
portões. Por que estamos aqui, agora, 
tranquilos? Porque os militares estão nas ruas 
de Vitória a essa hora, em toda cidade do nosso 
estado. Então, se o militar presta serviço vinte e 
quatro horas ininterruptas; se os quartéis, em 
todo o Brasil, encontram-se agora abertos, não 

precisamos ter uma retaguarda de saúde para 
que esses defensores da sociedade tenham 
um atendimento digno quando, como foi aqui 
dito muito sabiamente, feridos no 
cumprimento do dever legal?  

Então, senhores deputados, é 
importantíssimo um hospital militar. E eu 
gostaria aqui de evidenciar. Muito se fala, 
lamentavelmente, por pessoas menos 
avisadas, que os militares têm privilégios. 
Todos ouviram muito isso agora, na reforma 
da Previdência. Militar não tem privilégio, 
militar tem prerrogativa inerente à legislação 
especial que disciplina o funcionamento da vida 
militar no Brasil e em todo mundo.  

Gostaria de dizer, também, que além da 
legislação especial que rege essas corporações, 
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tanto nos estados como nas Forças Armadas, 
algumas coisas são muito diferentes e aqui precisa 
ser dito: nenhum militar ingressa nas corporações 
sem prestar um compromisso público com tropa 
formada, perante a Bandeira Nacional e dos 
estados. Um compromisso muito solene, meus 
senhores. É um compromisso muito sério que a lei 

determina. A lei, no estado do Espírito Santo, n.º 
3.196, bem no seu início, nos art. 2.º ou 3.º, 
determina que preste, ao ingressar juramento 
perante a Bandeira Nacional, de defender a 
sociedade, mas com o sacrifício da própria vida. 
Isso é lei! As Forças Armadas, em seu estatuto, 
também. E é claro, que nós, como reserva das 
Forças Armadas, elas têm também, da Defesa 
Nacional, esse compromisso.  

Então, não temos privilégios. Ou será 
que o militar só tem o dever de morrer e não 
tem direitos? E não tem direito a possuir seu 
hospital, para que, naquela hora, ferido, no 
cumprimento do dever legal, possa ser 
convenientemente atendido?  

Aqui foi registrado que, no mesmo 
corredor, internado, o militar e aquele que talvez 
o atingiu... Esse fato eu assisti na minha 
caminhada de trinta e um anos na Polícia Militar. 
Quantas vezes fui a hospitais visitar militares 
nossos enfermos. E um caso que me doeu muito, 
quando um militar, no antigo Hospital Nossa 
Senhora da Penha, me disse: Coronel, estou 
preocupado porque nesse corredor está internado 
o bandido que me atingiu.  E ele estava com seu 
abdômen em condições pós-operatórias críticas, 
dadas as lesões severas que recebeu, 
preocupadíssimo em morrer ali. Eu, então, 
imediatamente pedi ao comando que constituísse 
lá uma guarda especial para ele.  

Esses e outros muitos motivos me 
moveram a construir esse hospital. Na década de 
70, 1970, também, senhores deputados, fui 
acadêmico lá, no antigo serviço de saúde, e pude 
assistir, com muita dor, que os nossos soldados 
eram indigentes no atendimento à saúde. Não 
existia o Fundo de Saúde. Nosso serviço de saúde 
era combalido e não tínhamos recursos, quando, 
pasmem senhores deputados, o militar era 
internado em hospitais civis, tinha que se levar um 
ofício ao comandante-geral da Polícia Militar para 
assiná-lo, garantindo a internação daquele militar 
por acidente em serviço no cumprimento do seu 
dever. Então, eram indigentes os demais militares. 
Só aqueles que tivessem sido feridos em serviço 
eram atendidos por conta do Estado. 

 Não posso me prolongar, mas, iniciamos a 
luta - e vou concluir. E não são, propriamente, 
vinte e sete anos; são quarenta e quatro, como 
dito aqui pelo nosso deputado Coronel Quintino. 

Em 1.º de setembro de 1975, eu levava ao 
comandante-geral, de saudosa memória, Hugo de 
Castro Eisenlohr, pertencente ao Exército 
Brasileiro, um requerimento que passou pelo 
governador do Estado, o nosso saudoso Élcio 
Álvares, que aqui também foi deputado e também 
deputado federal, e tramitou por três anos, dois 
meses e quatorze dias, sendo assinado por um 
militar do nosso Exército Brasileiro na presidência 
da república, o general Ernesto Geisel; o Decreto 
82.637, de 14 de novembro de 1978. 
 Então, meus senhores, não sei qual foi a 
maior batalha, se a luta para a liberação de trinta 
e um mil e setecentos e setenta e cinco metros 
quadrados de mangue, de terreno de marinha, ou 
a luta na construção do HPM. 

Depois, o projeto financeiro. Depois, no 
ano de oitenta e três, a PM abriu licitação para 
construir o hospital - eu era componente da 
equipe que acompanhava as obras - por uma 
empresa que, lamentavelmente, caminhou pelo 
lado da corrupção e foi afastada ou fez um 
destrato amigável no gabinete do comandante-
geral. E tive, então, que assumir o canteiro de 
obras. Uma luta enorme, de 1982 a 1992, quando 
foi inaugurado o hospital. 
 Então, deputado Alexandre Quintino, 
parabenizo, se me permitir, esta solenidade. E é 
preciso que as autoridades do Estado saibam e se 
conscientizem que uma tropa, como as de todos 
os Estados do Brasil, não pode ficar sem uma 
retaguarda digna de saúde. Bastam os senhores 
terem conhecimento de que quatro Estados 
brasileiros têm dois hospitais de PM: começando 
pelo Rio Grande do Sul, dois, eu conheço; São 
Paulo, dois, eu conheço; Rio de Janeiro, dois, eu 
conheço; e Rio Grande do Norte, dois, onde eu 
não fui. 
 Muito obrigado por essa oportunidade. 

Meus parabéns por esta iniciativa louvável.  
Boa noite a todos! 

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO SÉRGIO 
SALVADEO) - A partir deste momento, o senhor 
deputado proponente, Coronel Alexandre 
Quintino, dará início à entrega de placas aos 
homenageados. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO  - PSL) - Gostaria de 

Identificador: 330039003300390033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



48 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 17 de setembro de 2019 

convidar todos os deputados presentes à Mesa a 
se dirigirem para baixo, para que a gente possa, 
juntos, fazer a entrega das homenagens aos 
militares agraciados, por gentileza. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO SÉRGIO 

SALVADEO) - O primeiro homenageado da noite, 
uma homenagem póstuma, é Gláucio Benincá 
Coelho, aqui representado pela esposa Andressa 
de Mello Teles e sua filha Ana Júlia Benincá 
Coelho. (Pausa) (Palmas)  

Major do quadro de oficiais médicos da 
Polícia Militar, foi ortopedista no HPM até ir para 
a reserva remunerada. Sua morte prematura, no 
começo deste ano, ainda é sentida fortemente 
pela família e amigos. Seu legado como 
profissional permanece vivo nos corações dos seus 
admiradores. 

Também participando da entrega, a mãe 
do Gláucio, dona Glaubert Benincá Coelho. 
(Palmas) 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
Próximo homenageado, Douglas Caus. 

(Pausa) (Palmas) 
Coronel do quadro de oficiais 

combatentes. Ingressou na Polícia Militar em 
fevereiro de 1989. Oficial formado na Academia 
da Polícia Militar de Minas Gerais. É bacharel em 

Direito e pós-graduado em Segurança Pública. 
Atualmente é o diretor de saúde da Polícia 
Militar, que funciona nas dependências do HPM. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
Próximo homenageado, Otávio de 

Carvalho Sobrinho. (Pausa) (Palmas)  
Participando da entrega, ao lado do 

deputado proponente Coronel Alexandre 
Quintino, o deputado Capitão Assumção, o 
deputado Doutor Hércules e o deputado 
Hudson Leal.  

Otávio de Carvalho Sobrinho é coronel 
do quadro de oficiais médicos da Polícia Militar. 
Atualmente, na reserva remunerada. Foi o 
idealizador e fundador do HPM, inaugurado em 
1992, no Governo Albuíno Azeredo, do qual ele 
foi diretor, sendo homenageado com a inserção 
do seu nome no auditório do HPM.  

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 Próximo homenageado, Orlando José 
Oliveira Abaurre. (Pausa) (Palmas) 

Tenente-coronel do quadro de oficiais 
médicos. Ingressou na Polícia Militar em julho de 
1995. É formado em Medicina pela Ufes, com 
residência médica em Clínica Médica e 
Infectologia, sendo especialista em Terapia 
Intensiva. É responsável técnico pelo HPM, 
exercendo a maioria das atividades na perícia 
médica. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
E, a partir de agora, o senhor deputado 

proponente, Coronel Alexandre Quintino, fará a 
entrega de certificados aos homenageados. 

A primeira homenagem é para Aldinete 
Braga Borges. (Pausa) (Palmas) 

Capitão do quadro de oficiais 
administrativos da saúde. Começou sua carreira 
na Polícia Militar em abril de 1994. É graduada 
em Administração e pós-graduada em Gestão 
Pública Municipal pelo Ifes. Trabalha na sala da 
chefia da Divisão Policlínica da Diretoria de 
Saúde. É chefe da seção de Medicina Física e 
Reabilitação no HPM. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Alessandra Vianna Vasconcellos Souza. 
(Pausa) (Palmas) 

2.º sargento especialista da saúde. 
Ingressou na Polícia Militar em maio de 1996. É 
graduada em Estética e Cosmetologia, com pós-
graduação em Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental e Educação Infantil. Participou de 
diversos cursos de interesse da polícia. 
Atualmente trabalha na Divisão Odontológica do 
Hospital da Polícia Militar. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Alexandra da Silva Bringel. (Pausa) 

(Palmas) 
Major do quadro de oficial dentista. 

Ingressou na Polícia Militar em maio de 1997. É 
graduada em Odontologia, especialista em 
Odontopediatria e em Atenção Primária à 
Saúde. Atualmente trabalha na Divisão de 
Odontologia do Hospital da Polícia Militar. 

Identificador: 330039003300390033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, terça-feira, 17 de setembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 49 

Parentes e amigos que queiram participar 
das fotos podem comparecer à frente com os 
homenageados. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
 Aline Bragatto Gratz Pereira. (Pausa) 
(Palmas)  
 Aline é coronel do quadro de oficiais 
fármaco-bioquímicos. Ingressou na Polícia em 
dezembro de 1993. É farmacêutica bioquímica 
graduada, com especialização em Homeopatia. 
Atualmente está na Diretoria de Saúde do HPM. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Andréa Vieira de Almeida (Pausa) (Palmas)  

1.º Sargento especialista da saúde. 
Ingressou na Polícia Militar em dezembro de 1995. 
É técnica em Agrimensura e Enfermagem e 
graduada em Teologia. Atualmente desempenha 
suas atribuições no Gabinete de Apoio do Diretor 
de Saúde. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Aylmo de Oliveira. (Pausa) (Palmas)  
2.º tenente do quadro de oficiais 

administrativos de saúde. Ingressou na PM em 
1994, como sargento especialista. É graduado e 
pós-graduado em Enfermagem. Atualmente 
desempenha suas funções na subseção de 
Transportes e Comunicação da Diretoria de Saúde, 
localizada no HPM. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Carlos Agostinho Kunsch. (Pausa) (Palmas)  
Carlos é coronel do quadro de oficiais 

médicos de saúde da Polícia Militar, onde iniciou 
sua carreira em 1991. É médico cirurgião-geral, 
atualmente na reserva remunerada, mas continua 
exercendo a medicina no pronto-socorro do Vila 
Velha Hospital. 

Todos os homenageados recebendo um 
brinde do Coronel Alexandre Quintino. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

Próxima homenagem para Carlos Alberto 
Bariani Ribeiro. (Pausa) (Palmas)  

Tenente-coronel do quadro de oficiais 
combatentes da Polícia Militar, onde ingressou em 
julho de 1992. Formou-se oficial na Academia da 
Polícia Militar do Espírito Santo. É pós-graduado 
em Gestão em Segurança Pública e atualmente 
desempenha suas atribuições como Diretor 
Adjunto da Diretoria de Saúde da PM. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 

Célia Cei Bicalho Vieira. (Pausa) (Palmas)  
Subtenente especialista da saúde. 

Começou sua carreira na Polícia Militar em abril 
de 1994. É bacharel em Serviço Social e pós-
graduada em Gestão Pública. Desempenha suas 
funções no Banco de Leite Humano do HPM, 
atualmente à disposição da Associação dos 
Subtenentes e Sargentos. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Pedimos ao operador do painel que pule a 
homenagem no quadro de número dez. 

Próxima homenagem, Clóves Marvila 
Alves. (Pausa) (Palmas) 

Capitão do quadro de oficial enfermeiro. 
Ingressou na Polícia Militar em dezembro de 
1994. É graduado em Enfermagem, com 
especialização em Nefrologia e pós-graduação em 
Administração Hospitalar. Atualmente trabalha na 
Unidade de Psiquiatria do HPM. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 
Djalma de Moraes Bermond II. (Pausa) 

(Palmas) 
Major do quadro de oficiais dentistas. 

Começou sua carreira na Polícia Militar em julho 
de 1995. É farmacêutico bioquímico toxicologista, 
de formação acadêmica e atuação profissional. 
Trabalha na divisão de farmácia e bioquímica da 
Diretoria de Saúde da PM. Ministra gratuitamente 
palestras de prevenção ao abuso de drogas para 
entidades públicas, privadas e religiosas. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
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Edilene aparecida Brandini Tonetto 
Soriano. (Pausa) (Palmas) 

Subtenente especialista de saúde. 
Ingressou na Polícia Militar em abril de 1994. 
Bacharel em Teologia, trabalha na subseção de 
abastecimento de produtos de saúde 
(almoxarifado de material médico). Aguarda 
formalização de ato administrativo para atuar no 
serviço voluntário de psicologia do HPM. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Jeannete Cristina Nascimento. (Pausa) 

(Palmas) 
2.º sargento especialista da saúde. 

Ingressou na Polícia Militar em dezembro de 1995. 
É técnica de enfermagem, graduada em Recursos 
Humanos, com pós-graduação em Licenciatura. 
Atualmente trabalha na divisão de perícia e 
promoção à saúde (junta médica militar).  

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
José Amilcar Corrêa Júnior (Pausa) 

(Palmas) 
Subtenente especialista da saúde. 

Ingressou na Polícia Militar em 1995. É formado 
em Administração de Empresas e Direito. 
Desenvolve suas atividades na Diretoria de Saúde 
há vinte e quatro anos. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Kátia de Oliveira.  (Pausa) (Palmas) 
2.º sargento especialista da saúde, reserva 

remunerada. Começou a carreira na Polícia Militar 
em dezembro de 1995. Técnica de Enfermagem, 
atualmente trabalha no setor de marcação de 
consultas do Hospital da PM. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 
Leonardo Henrique Castilho. (Pausa) 

(Palmas) 
1.º sargento especialista da saúde. Em 

1995 ingressou na Polícia Militar. Graduado em 
Fisioterapia, é fisioterapeuta acupunturista, 
especialista em Acupuntura e Neurofuncional e 
também mestre em Ciências da Saúde. 

Atualmente desempenha suas funções no setor de 
Fisioterapia do HPM. 
    

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Liliane de Oliveira Faria. (Pausa) (Palmas) 
1.º sargento especialista da saúde. 

Ingressou na Polícia Militar em dezembro de 1995. 
É pós-graduanda em Gestão Pública. Trabalha no 
almoxarifado geral do HPM e desenvolve trabalho 
voluntário na Igreja Batista de Colina de 
Laranjeiras, na Serra, com dependentes químicos. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Mara Helma Santos. (Pausa) (Palmas) 
1.º sargento especialista da saúde. 

Ingressou na Polícia Militar em abril de 1994. É 
graduada em Ciências Biológicas e pós-graduada 
em Segurança Pública. Atualmente desempenha 
suas atribuições no Centro Fármaco-Bioquímico, 
laboratório do HPM. 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Márcio de Lacerda Rossoni. (Pausa) 
(Palmas) 

Tenente-coronel do quadro de oficial 
dentista. Ingressou na PM em dezembro de 1993. 
É bacharel em Direito, graduado em Odontologia e 
pós-graduado em Prótese Dentária. É o atual 
chefe da Divisão Odontológica da Polícia Militar. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Maria Aparecida Ferreira. (Pausa)  
2.º tenente do quadro de oficiais 

administrativos da saúde. Em abril de 1994 
ingressou na Polícia Militar. É bacharel em 
Teologia e, atualmente, desempenha suas funções 
no gabinete do diretor de saúde da PM. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Maria Jaqueline de Araújo Souza Jacobem. 

(Pausa) 
Subtenente especialista da saúde. 

Começou sua carreira na Polícia Militar em abril 
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de 1994. Cursa gestão pública e, atualmente, está 
lotada no pronto-socorro do HPM. É voluntária na 
Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito 
Santo. 

Pedimos a quem for fotografar, por favor, 
fique atrás da faixa. 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Próxima homenagem é para Rivomar 
Moretheson. (Pausa) 

Capitão do quadro de oficiais 
administrativos de saúde da Polícia Militar, onde 
ingressou em janeiro de 1988. É pedagogo, pós-
graduado em Educação. Atualmente, trabalha 
como chefe de gabinete do vereador PM Chico 
Siqueira, na Câmara de Vila Velha. É coordenador 
da Comunidade Católica Menino Jesus. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Rubens José Loureiro. (Pausa) 
Capitão do quadro de oficiais enfermeiros. 

Começou a carreira na Polícia Militar em 1993. É 
psicólogo e enfermeiro de formação. Foi 
coordenador do Programa de Reabilitação à Saúde 
do Toxicômano e Alcoolista. É professor do curso 
de Enfermagem e coordenador da Liga Acadêmica 
de Dependência Química do Estado. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Sheila Cristina Oliveira Cardoso de Angeli. 

(Pausa) 
1.º sargento especialista da saúde. Iniciou 

sua carreira na Polícia Militar em 1995. É graduada 
em Direito e pós-graduada em Ciências Criminais. 
Atualmente, trabalha na divisão de enfermagem 
da Diretoria de Saúde da PM. É voluntária no 
projeto Guardiães da Paz, que realiza visitas em 
hospitais e comunidades carentes. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Sílvio Gonçalves. (Pausa) 

1.º sargento especialista da saúde. Iniciou 
sua carreira na Polícia Militar em dezembro de 
1995. É técnico de enfermagem, trabalhando 
atualmente no gabinete de apoio da Diretoria de 
Saúde da PM. 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Talita Souza Toneto. (Pausa) 
Cabo PM. Ingressou na Polícia Militar em 

setembro de 2009. Graduada em Psicologia, 
trabalha na Divisão Corporativa de Promoção 
Social. Participa da equipe voluntária de Saúde 
Mental do HPM. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Valéria da Silva Schimidt do Amaral Reis. 

(Pausa) 
Tenente-coronel do quadro de oficiais 

enfermeiros. Ingressou na PM em 93. É graduada 
em Enfermagem e Obstetrícia e pós-graduada em 
Administração dos Serviços de Saúde. É 
especialista em Gestão da Saúde e especializada 
em Captação, Remoção e Transplante de Órgãos e 
Tecidos. Atualmente é a chefe da Divisão 
Corporativa de Enfermagem da Diretoria de Saúde 
da Polícia Militar. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Virgínia Célia do Espírito Santo. (Pausa) 
Subtenente especialista da saúde. 

Ingressou na Polícia Militar em 1995. É pós-
graduada em Segurança Pública e trabalha 
diretamente com o diretor de saúde da PM, 
coronel Caus. É a relações públicas do auditório do 
HPM e também atua como representante na Ação 
Social da Aspomires. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
E agora, encerrando as entregas das 

homenagens desta noite, Wanuza Nobres 
Sant’Ana Magon. (Pausa) 

Capitão do quadro de oficiais enfermeiros. 
Começou sua carreira na PM em dezembro de 
1993. É graduada em Enfermagem e Obstetrícia, 
pós-graduada em Administração Hospitalar e 
Assistência ao Paciente Crítico. Atualmente 
trabalha como coordenadora de Enfermagem do 
pronto-socorro do HPM. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
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Portanto, encerrada a entrega das 
homenagens da noite. 

Neste momento, é convidado a fazer uso 
da palavra, em nome dos homenageados, pelo 
tempo regimental de cinco minutos, o 1.º 
sargento Leonardo Henrique Castilho. 

 

O SR. LEONARDO HENRIQUE CASTILHO - 
Boa noite. Cumprimento o senhor deputado 
Coronel Alexandre Quintino, o senhor coronel 
Douglas Caus, os demais integrantes da Mesa e 
os familiares. 

Bem, sou o 1.º sargento Castilho que, 
com muita honra, venho representar os praças 
do Hospital da Polícia Militar. 

Neste dia especial, em comemoração ao 
aniversário de vinte e sete anos do HPM, 
agradecemos a Deus por ter abençoado o 
hospital e nos ajudado a atender milhares de 
pacientes, levando a eles conforto, atenção e 
auxílio a sua recuperação. Agradecemos 
também àqueles que confiaram no nosso 
trabalho e aos colaboradores que compartilham 
conosco a missão de dedicar-se à vida. 

O nosso hospital é reconhecido pela 
dedicação, pelo ambiente acolhedor e pela 
qualidade de atendimento humanizado. O amor 
ao próximo e o compromisso com a vida são os 
principais legados do Hospital da Polícia Militar 
do Espírito Santo. 

Se olharmos para trás, sentimos muito 
orgulho da trajetória dessa instituição, que 
sempre esteve pautada na ética, na lealdade e 
no respeito.  

Parabéns ao Hospital da Polícia Militar e 
a todos os integrantes.  

Muito obrigado. Boa noite. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Para o encerramento 
desta sessão solene, devolvo a palavra ao 
senhor deputado proponente, Coronel 
Alexandre Quintino. 

 

O SR. PRESIDENTE - (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO - PSL) - Meus amigos, 
boa noite. Quero agradecer a presença, 
inicialmente, de todos os familiares que estão 
aqui presentes, que vieram aqui agraciar este 
momento ímpar na nossa história. Quero 
agradecer a presença de todos vocês 
agraciados, que fizeram por merecer, porque 
fazem parte dessa história linda e maravilhosa 

do nosso Hospital da Polícia Militar, dos nossos 
vinte e sete anos de Polícia Militar.  

Quero agradecer essa presença ilustre, 
essa presença que a gente faz questão de 
sempre lembrar. E, hoje, coronel Otávio, V. Ex.ª 
está recebendo uma homenagem justa, aqui, 
nesta Casa de Leis. 

Quero agradecer a presença do nosso 
grande amigo coronel Caus, diretor do Hospital 
da Polícia Militar, diretor de Saúde, que tem 
feito um brilhante trabalho frente àquele 
hospital. Quero agradecer a todas as 
autoridades políticas, nossos amigos, deputados 
estaduais que se fazem presente, e a nossos 
amigos vereadores que estão presentes nesta 
Casa. Enfim, quero agradecer a todos que estão 
nos assistindo pela TV Assembleia.  

Quero falar que, para nós, esta sessão foi 
uma sessão que marcou história aqui, nesta 
Assembleia. Todos os deputados que estão aqui 
presentes conseguiram perceber a emoção que 
nós vivemos, que nós atravessamos, que nós 
presenciamos aqui em homenagear um hospital 
de tamanha relevância para a nossa Polícia 
Militar, para o nosso Bombeiro Militar e para os 
nossos familiares. 

Então, quero agradecer a presença de 
todos e quero agradecer a todos vocês que 
fazem parte dessa história. Obrigado por tudo. 
Uma boa noite a todos. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão, antes, porém, 
convoco os senhores deputados e deputadas 
para a próxima sessão, que será ordinária, 
amanhã, às 15h.  

Neste momento, senhoras e senhores, 
uma boa noite a todos e está encerrada esta 
sessão solene. Uma boa noite! 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
foi anunciada na octogésima 
primeira sessão ordinária, 
realizada em 09 de setembro de 
2019) 

 

Encerra-se a sessão às vinte e uma 
horas e quinze minutos. 

 
*As inserções em negrito referem-se às 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
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