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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNADOR 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 
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medicamentos destinados a 
órgãos da Administração 
Pública Direta Federal, 
Estadual e Municipal. 

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 6.498 

 
Autoriza a transposição do prazo da Comissão 

Especial,  que cria Comissão Especial de 
Fiscalização da Concessão da BR-101. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 06/2019, na 
Sessão Ordinária do dia 14 de outubro de 2019, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2020 (Segunda Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura), o prazo 
de funcionamento da Comissão Especial, criada 
pela Resolução nº 5.912, de 13.02.2019, para 
fiscalizar o cumprimento do contrato de 
concessão da Rodovia BR 101 no Espírito Santo 
pela concessionária ECO 101. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.499 
 
Prorroga o prazo da Comissão Especial, criada 
pela Resolução nº 5.912, de 13 de fevereiro de 

2019, para fiscalizar o cumprimento do 
contrato de concessão da Rodovia BR 101 no 
Espírito Santo pela concessionária ECO 101. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 
30, inciso II, 57 e 58 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, de acordo com a aprovação do 
Requerimento nº 07/2019, na Sessão Ordinária 
do dia 15 de outubro de 2019, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica prorrogado o prazo dos trabalhos 
desta Comissão Especial, criada pela Resolução 
nº 5.912, de 13.02.2019, para fiscalizar o 
cumprimento do contrato de concessão da 
Rodovia BR 101 no Espírito Santo pela 
concessionária ECO 101, por mais 180 (cento e 
oitenta) dias. 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 

de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 6.500 
 

Autoriza a transposição do prazo da Comissão 
Especial, que cria Comissão Especial em Defesa, 
Inovação e Melhoria da Segurança Pública do 

Município da Serra. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 08/2019, na 
Sessão Ordinária do dia 15 de outubro de 2019, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2020 (Segunda Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Nona Legislatura), o prazo 
de funcionamento da Comissão Especial, criada 
pela Resolução nº 5.925, de 13.3.2019, com a 
finalidade de fiscalizar, debater, discutir, propor 
ações de políticas públicas de segurança no 
Município da Serra. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.501 

 
Prorroga prazo da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 5.918, de 

25 de fevereiro de 2019. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
30, inciso II e art. 59 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, de acordo com a aprovação do 
Requerimento nº 09/2019, na Sessão Ordinária 
do dia 15 de outubro de 2019, promulga a 
seguinte Resolução: 
Art. 1º Fica prorrogado o prazo dos trabalhos 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 

criada pela Resolução nº 5.918, de 25.02.2019, 
por mais 180 (cento e oitenta) dias, para, apurar 
denúncias de irregularidades nos contratos de 
remoção (guincho) e guarda/depósito de 
veículos, firmados pelo Estado do Espírito Santo, 
por meio do DETRAN/ES, bem como pelos 
municípios em que o trânsito esteja 
municipalizado; avaliar os procedimentos 
relativos à contratação e operação de radares 
de fiscalização de velocidade em vias públicas: 
apurar os procedimentos de licenciamento 
ambiental; e investigar a existência de ardil 
criminoso e deficiência na prestação de serviços; 
poluição do meio ambiente e sonegação fiscal 
em detrimento do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.502 
 

Autoriza a Transposição do prazo da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, criada pela 

Resolução nº 5.918, de 25 de fevereiro de 2019. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 10/2019, na 
Sessão Ordinária do dia 15 de outubro de 2019, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2020 (Segunda Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Nona Legislatura), o prazo 
de funcionamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 5.918, de 
25.02.2019, para, apurar denúncias de 
irregularidades nos contratos de remoção 
(guincho) e guarda/depósito de veículos, 
firmados pelo Estado do Espírito Santo, por 
meio do DETRAN/ES, bem como pelos 
municípios em que o trânsito esteja 
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municipalizado; avaliar os procedimentos 
relativos à contratação e operação de radares 
de fiscalização de velocidade em vias públicas: 
apurar os procedimentos de licenciamento 
ambiental; e investigar a existência de ardil 
criminoso e deficiência na prestação de serviços; 
poluição do meio ambiente e sonegação fiscal 
em detrimento do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.504 

 
Autoriza a Transposição do prazo da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, criada pela 
Resolução nº 5.919, de 26 de fevereiro de 2019. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 11/2019, na 
Sessão Ordinária do dia 16 de outubro de 2019, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2020 (Segunda Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Nona Legislatura), o prazo 
de funcionamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 5.919, de 
26.02.2019, para, apurar denúncias de 
existência de Crimes Cibernéticos, para a 
próxima Sessão Legislativa. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.505 
 

Concede Comenda “Rubem Braga” a Maria da 
Penha Gomes Lopes (In Memoriam) 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.532, de 13.11.2013, promulga 
a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Rubem 
Braga” a Maria da Penha Gomes Lopes (In 
Memoriam), para agraciar escritores espírito-
santenses. 
 

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

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.506 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” ao 

Senhor Elcyr Gonçalves de Carvalho 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.167, de 19.3.2012.  
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos 
Barroso” ao Senhor Elcyr Gonçalves de Carvalho, 
pelos relevantes serviços prestados em prol de 
nosso Estado. 
 

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

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de outubro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

Identificador: 340032003900300034003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 5 

RESOLUÇÃO Nº 6.507 
 
Concede Medalha “Delegado José Gilberto 
Barros Faria” a Mauly Martins da Silva 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.192, de 13.06.2012, promulga 
a seguinte Resolução:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Delegado 
José Gilberto Barros Faria”, a Mauly Martins da 
Silva. 
 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.508 

 
Concede Medalha “Delegado José Gilberto 
Barros Faria” a FABRICIO COSER DA SILVA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.192, de 13.06.2012, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Delegado 
José Gilberto Barros Faria”, a Fabricio Coser da 
Silva. 
 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.509 
 

Concede Medalha “Delegado José Gilberto 
Barros Faria” a WALTER FERNANDES DA SILVA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.192, de 13.06.2012, promulga 
a seguinte Resolução:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Delegado 
José Gilberto Barros Faria”, a Walter Fernandes 
da Silva. 
 

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

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de outubro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.510 
 

Concede Comenda do Mérito Esportivo “José de 
Anchieta Fontana” a PAULO ROBERTO GOMES 

FARIAS. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a e pela Resolução nº 2.247, de 
29.6.2005, e alterada pelas Resoluções nºs 
3.377, de 09.4.2013 e 3.455, de 12.9.2013, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Esportivo “José de Anchieta Fontana” a Paulo 
Roberto Gomes Farias. 
 

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

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 6.511 
 

Concede Comenda do Mérito Esportivo “José de 
Anchieta Fontana” a DOWER GOMES FARIAS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a e pela Resolução nº 2.247, de 
29.6.2005, e alterada pelas Resoluções nºs 
3.377, de 09.4.2013 e 3.455, de 12.9.2013, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Esportivo “José de Anchieta Fontana” a Dower 
Gomes Farias. 
 

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

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de outubro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.512 
 

Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a LUIZ CARLOS MENEGHETTI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
criada pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, e 
alterada pelo artigo 1º da Resolução nº 2.940 de 
13.4.2011, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a LUIZ CARLOS 
MENEGHETTI. 
 

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

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de outubro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.513 
 

Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a PAULO SÉRGIO VAILLANT. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
criada pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, e 
alterada pelo artigo 1º da Resolução nº 2.940 de 
13.4.2011, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Paulo Sérgio 
Vaillant. 
 

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

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de outubro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.514 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Tabelião e Oficial Hélio Valentim Sarlo” a 

Eduardo Vieira de Moura. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.885, de 
05.09.2017, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Tabelião e Oficial Hélio Valentim 
Sarlo” a Eduardo Vieira de Moura. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 6.515 
 

Concede Comenda “Daniel Fernandes Alves” a 
DAVID CANDIDO PEREIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.360, de 19.12.2012, promulga 
a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Daniel 
Fernandes Alves” a David Candido Pereira, aos 
profissionais que exercem regularmente 
atividades de intermediações imobiliárias.  
 

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

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de outubro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.516 
 

Concede Comenda de Mérito “Maurício de 
Oliveira” ao FLÁVIO WANDERSON DE OLIVEIRA 

SILVA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 2.812, de 24.3.2010, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Maurício de Oliveira” ao Flávio Wanderson de 
Oliveira Silva. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.517 
 

Concede Comenda de Mérito “Maurício de 
Oliveira” ao ISRAELE DE SOUZA E SILVA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 2.812, de 24.3.2010, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
“Maurício de Oliveira” ao Israele de Souza e 
Silva. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.518 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 

“Tabelião e Oficial Hélio Valentim Sarlo” a ERY 
SILVA FORTES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.885, de 
05.09.2017, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Tabelião e Oficial Hélio Valentim 
Sarlo” a Ery Silva Fortes. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de outubro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 6.519 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Tabelião e Oficial Hélio Valentim Sarlo” a 

HIRAN SABINO COIMBRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.885, de 
05.09.2017, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Tabelião e Oficial Hélio Valentim 
Sarlo” a Hiran Sabino Coimbra. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.520 

 

Concede Comenda “Juiz Alexandre Martins de 
Castro Filho” ao Senhor JOÃO BATISTA FRAGA. 

(In Memoriam) 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
criada pela Resolução 2.089, de 06.8.2003, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Juiz 
Alexandre Martins de Castro Filho” ao Senhor 
João Batista Fraga. (In Memoriam) 
 

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

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de outubro de 2019. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.521 
 

Concede Comenda “Juiz Alexandre Martins de 
Castro Filho” ao Senhor EDSON MACHADO. (In 

Memoriam) 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
criada pela Resolução 2.089, de 06.8.2003, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Juiz 
Alexandre Martins de Castro Filho” ao Senhor 
Edson Machado. (In Memoriam) 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.522 

 
Concede Medalha “Edmar Guimarães” a 

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.413, de 06.07.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Edmar 
Guimarães” a Vinícius Xavier Teixeira. 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
Identificador: 340032003900300034003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 9 

RESOLUÇÃO Nº 6.523 
 

Concede Medalha “Edmar Guimarães” a 
BRASILINO MALAQUIAS DE MORAIS. (In 

Memoriam) 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 4.413, de 06.07.2016, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Edmar 
Guimarães” a BRASILINO MALAQUIAS DE 
MORAIS. (In Memoriam) 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

RESOLUÇÃO Nº 6.524 
 

Concede Comenda “Rubem Braga” a VAL 
BERNADINO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 3.532, de 13.11.2013, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Rubem 
Braga” a Val Bernadino, para agraciar escritores 
espírito-santenses. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.525 
 

Concede Medalha “Paulo Vinha” a ALBUINO 
CUNHA DE AZEREDO. (In Memoriam) 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.526 

 
Concede Comenda “Juiz Alexandre Martins de 

Castro Filho” ao Senhor MILTRO JOSÉ 
DALCAMIN. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
criada pela Resolução 2.089, de 06.8.2003, 
promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Juiz 
Alexandre Martins de Castro Filho” ao Senhor 
Miltro José Dalcamin. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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RESOLUÇÃO Nº 6.527 
 

Concede Troféu “Ilha Escalvada” a 
RESTAURANTE GAETA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Lei Nº 7.567, de 19.11.2003, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedido o Troféu “Ilha Escaldada” 
a Restaurante Gaeta. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 
PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DELEGADO 
LORENZO PAZOLINI 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Deputada Judith Leão Castelo 
Ribeiro 
DATA: 21/10/2019 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 13 horas 

 
PAUTA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA. 

 
1 – EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
- Informativo recebido por email do Fórum 

Estadual de Aprendizagem, Proteção ao 
Adolescente Trabalhador e Erradicação ao 
Trabalho Infantil – Espírito Santo. 
- Documentos recebido via email pelo professor 
Rafael Dias a respeito do concurso público SEDU 
01/2018. 
_ Email do Senhor Rafael Dias, solicitando 
agenda na Comissão de Educação com os 
representantes da Comissão do Concurso SEDU 
01/2018 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Projeto de Lei Complementar 7/2019 
Autor: Sergio Majeski 
Ementa: Acrescenta artigo na Constituição 
destinando a devolução espontânea de recursos 
financeiros do Poder Legislativo, Poder 
Judiciário, Ministério Público e Tribunal de 
Contas para a Secretaria de Estado da Educação. 
Relator: Deputado Vandinho Leite 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
A que ocorrer 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
Presença dos representantes do Ensina Brasil, 
senhores André Marianno, Coordenador Ensina 
Brasil, Anderson Silva de Souza ensina 
professor de Geografia na Escola Municipal 
Antero José (Cariacica), Sandoval Ferreira, 
Diretor da Escola Municipal Maria Augusta 
Tavares (Cariacica), José Roberto Aguiar, 
Secretário De Educação de Cariacica e das 
senhoras Rayssa Mendes ensina professora de 
História na Escola Estadual Almirante Barroso 
(Vitória) e Hemily Braga, aluna da Rayssa 
(premio Bootcamp) e sua mãe.  
 
Obs. Pauta gerada no dia 16/10 às 16:00h 
sujeita a alteração até a hora da Reunião. 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

 
ATO Nº 2127 

 
Abre a Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo o 
Crédito Suplementar no valor de 
R$ 30.000,00 para o fim que 
especifica. 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, por ato de seu PRESIDENTE, conforme 
§3º, do artigo 17, da Resolução nº 2.700, de 
15 de julho de 2009, alterado pela Resolução 
nº 5.915, de 18 de fevereiro de 2019, 
combinado com o Inciso III do Art. 2º do Ato 
nº 1.681, de 20 de dezembro de 2018 e tendo 
em vista a autorização contida no art.6º, 
inciso I da Lei nº 10.978, de 18 de janeiro de 
2019. 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica aberto a Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo o Crédito 
Suplementar no valor de R$ 30.000,00(Trinta 
Mil Reais), para atender a programação 
constante do Anexo I. 
 
Art. 2º - Os recursos necessários à execução 
do disposto no Artigo 1º serão provenientes 
de anulações parciais de dotações 
orçamentárias, indicadas no anexo II.  
 
Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01.101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01.122.0801.2001 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Contribuições 3.3.50 0101 30.000      

TOTAL 30.000      

R$1,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

01.000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01.101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

01.122.0801.2001 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90 0101 30.000      

TOTAL 30.000      

QUADRO DE DETALHAM ENTO DE DESPESA   -   ANEXO I   -   SUPLEM ENTAÇÃO

QUADRO DE DETALHAM ENTO DE DESPESA     -     ANEXO II     -     ANULAÇÃO

 
 

ATO Nº 2169 
 

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, ALBERIONE CORDEIRO DE 
CARVALHO, do cargo em comissão de Adjunto 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, do gabinete do Deputado Erick 
Musso, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 193328/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 2170 
 

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, ROGERIO CARDOSO 
DEOLINDO, do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, do gabinete do Deputado Erick 
Musso, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 193327/2019. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 2171 
 

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, ALBERIONE CORDEIRO DE CARVALHO, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, no gabinete Deputado Erick 
Musso, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 193328/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2172 

 
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, ROGERIO CARDOSO DEOLINDO, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete Deputado Erick Musso, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 193327/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2173 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019, e regulamentada pela 

Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, ao servidor 
ROGERIO CARDOSO DEOLINDO, matrícula nº 
209311, ocupante do cargo em comissão de 
Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, indicado pelo 
Deputado Erick Musso, conforme processo 
administrativo nº 193329/2019. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2174 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 25/09/2019, de acordo com art. 106 
da Lei Complementar nº 46/94, de ADICIONAL 
DE TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus 
LEONARDO MARTINS ZEKEL, matrícula nº 
208202, Assessor Júnior da Secretaria - AJS. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
(*) ATO Nº 2164 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, nos termos do art. 189 e 191 da Lei 
Complementar nº 46, de 31 de janeiro 1994, e 
o que consta no processo nº 10020/2019, 
requerimento de auxílio-saúde nº 36/2019, 
resolve:  
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CONCEDER o auxílio-saúde de que 
trata a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor 
MARCELO SILVA LEAL ANIZIO, matrícula 
209937, ocupante do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
(*) Reproduzido por haver sido publicado com incorreção. 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 254 

 

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, resolve: 
 

CONCEDER, o recesso regulamentar, de 
acordo com o art. 13, § 2º, da Lei nº 11.788, 
de 25/09/2008, publicada no DOU em 
26/09/2008, aos estagiários abaixo 
relacionados. 

 

Estagiários Matrícula Dias Período 

KAREN MILENA 
DOS REIS 

002093 30 01 a 30/11/2019 

MARIA ROMANELI 
DOS ANJOS 

002202 30 14/11 a 13/12/2019 

VINICIUS 
BARCELOS 
PEREIRA ARAUJO 

002097 20 21/11 a 10/12/2019 

NATHALIA 
TOSCANO LUPPI 
DE SOUZA 

002095 15 21/11 a 05/12/2019 

LIVIA JUSTINIANO 
PAGANI 

002201 15 27/11 a 11/12/2019 

Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 17 de outubro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 

 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO Nº 074/2019 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
002/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 002/2019 
 
A Subdireção Geral da Secretaria da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, em atendimento ao que dispõe o 
artigo 61, § único, Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, torna pública a emissão da 
Ordem de Fornecimento nº 074/2019, 
conforme descrito abaixo: 

 
CONTRATADA: SERVI MIX COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME 

 
CNPJ: 27.525.362/0001-52 
 
OBJETO: Aquisição de açúcar cristal. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 
 
Valor: R$ 3.980,00 (três mil, novecentos e 
oitenta reais). 
 
PROCESSO: 183422 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 16 de outubro de 2019. 

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

 
 

• QUINTA-FEIRA - 17.10.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

02h10 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Comissão de Saúde 

03h10 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Ciência e Tecnologia 

04h25 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Turismo 

06h10 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cultura 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV 
Conheça o projeto Rio Rural, que incentiva os produtores 
do Rio de janeiro a adotarem boas práticas agropecuárias 
que ajudam o meio ambiente e melhoram a produtividade 

07h35 A GRANDE REPORTAGEM 

Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos 
brasileiros. Em tempo de crise, empreender acaba sendo 
questão de sobrevivência para alguns. Além de esclarecer 
sobre comportamentos empreendedores, esta reportagem 
apresenta os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. 
São contadas, ainda, histórias de quem sonhou iniciar um 
projeto e de quem teve que empreender por necessidade 

08h00 STJ NOTÍCIAS 

Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ considera ilegal a 
prisão por descumprimento de delação premiada.  
Assistência médica domiciliar não pode ser excluída pelos 
planos se saúde, sem que cada caso seja previamente 
analisado. E ainda, os cuidados com a transferência de 
veículos 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

10h00 REUNIÃO ORDINÁRIA(V) Comissão de Infraestrutura 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM 

Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos 
brasileiros. Em tempo de crise, empreender acaba sendo 
questão de sobrevivência para alguns. Além de esclarecer 
sobre comportamentos empreendedores, esta reportagem 
apresenta os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. 
São contadas, ainda, histórias de quem sonhou iniciar um 
projeto e de quem teve que empreender por necessidade 

12h30 MP COM VOCÊ 

O promotor de Justiça Francisco Martinez Berdeal, 
dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do 
Patrimônio Público (CADP) do Ministério Público do Estado 
do Espírito Santo (MPES) fala sobre o combate à corrupção, 
tanto pela Justiça como pela sociedade, e a busca de 
diálogo e acordo entre partes em conflito 

13h00 DEDO DE PROSA 

A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. 
Cem anos depois, o palácio ganhou uma restauração e se 
transformou no Palácio da Cultura Sônia Cabral, uma 
homenagem a um importante nome da música capixaba. A 
pianista elaborou o projeto de criação da Orquestra 
Sinfônica do Espírito Santo. Detalhes dessa história estão 
registrados em um livro escrito pelo jornalista José 
Antônio Martinuzzo 
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13h30 CONEXÃO ELEITORAL 

Entenda como funciona o teste público de segurança do 
sistema eletrônico de votação. Saiba quais as condições 
necessárias para a criação de um partido político, e ainda 
acompanhe as informações sobre as eleições  proporcionais 
do próximo ano que não contarão com coligações 
partidárias 

14h00 CIÊNCIA E LETRAS Estudos Africanos 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 SESSÃO SOLENE (V) Dia da Agricultura 

18h00 COM A PALAVRA 

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

18h30 DEDO DE PROSA 

A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. 
Cem anos depois, o palácio ganhou uma restauração e se 
transformou no Palácio da Cultura Sônia Cabral, uma 
homenagem a um importante nome da música capixaba. A 
pianista elaborou o projeto de criação da Orquestra 
Sinfônica do Espírito Santo. Detalhes dessa história estão 
registrados em um livro escrito pelo jornalista José 
Antônio Martinuzzo. 

19h00 SESSÃO SOLENE (V) Comemoração aos 76 Anos de Barra de São Francisco 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 A GRANDE REPORTAGEM 

Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos 
brasileiros. Em tempo de crise, empreender acaba sendo 
questão de sobrevivência para alguns. Além de esclarecer 
sobre comportamentos empreendedores, esta reportagem 
apresenta os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. 
São contadas, ainda, histórias de quem sonhou iniciar um 
projeto e de quem teve que empreender por necessidade 

22h45 MP COM VOCÊ 

O promotor de Justiça Francisco Martinez Berdeal, 
dirigente do Centro de Apoio Operacional de Defesa do 
Patrimônio Público (CADP) do Ministério Público do Estado 
do Espírito Santo (MPES) fala sobre o combate à corrupção, 
tanto pela Justiça como pela sociedade, e a busca de 
diálogo e acordo entre partes em conflito 

23h15 DEDO DE PROSA 

A Casa da Música já foi sede do poder legislativo em 1912. 
Cem anos depois, o palácio ganhou uma restauração e se 
transformou no Palácio da Cultura Sônia Cabral, uma 
homenagem a um importante nome da música capixaba. A 
pianista elaborou o projeto de criação da Orquestra 
Sinfônica do Espírito Santo. Detalhes dessa história estão 
registrados em um livro escrito pelo jornalista José 
Antônio Martinuzzo. 

23h45 COM A PALAVRA 

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

 

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

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

Identificador: 340032003900300034003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



16 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 17 de outubro de 2019 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
 

DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO, 
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) – Bom dia a todos, ao público que nos 
assiste pela TV Assembleia, aos servidores dessa 
Casa, aos meus colegas deputados e a todos 
aqueles que se fazem presentes aqui, nesta Casa 
de Leis. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos desta comissão e convido o 
deputado Adilson Espindula para que possa 
proferir um versículo da Bíblia e solicito a todos 
que se coloquem em posição de respeito. 

 
(O senhor deputado Adilson 

Espindula lê Salmos, 37:5) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Considerando o Regimento Interno 
desta Casa, vou propor aos colegas a dispensa 
da leitura da ata da reunião anterior e 
considerá-la como aprovada, visto que a mesma 
já foi disponibilizada por e-mail aos nobres 
deputados. 

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

votação. 
Como vota o deputado Adilson 

Espindula? 
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Voto pela aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 

AVANTE) – Ata aprovada como publicada. 
Leitura do Expediente.  
Solicito à secretária que proceda à leitura 

do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Correspondência da Secretaria de 
Estado de Esportes e Lazer. São 
convênios com Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio no valor de R$ 
317.755,42, para construção de 
alambrado no campo de futebol do 
Centro Esportivo de Vila Nova;  
 
Convênio da Secretaria de Estado de 
Esporte com Prefeitura Municipal de São 
Roque do Canaã, reforma do ginásio 
poliesportivo José Regattieri R$ 
298.470,09; 

 
Convênio da Secretaria de Estado de 
Esporte com a Prefeitura Municipal de 
Pancas, o objeto construção da 
iluminação do campo de futebol Jair 
Marques Vieira, no Distrito de Lajinha, 
valor de R$ 167.496,34; 

 
Convênio com Secretaria de Estado de 
Esportes e a Prefeitura Municipal de 
Pancas, construção da iluminação do 
campo de futebol União, no bairro 
Operário, valor de R$ 149.621,65; 

 
Convênio com a Secretaria de Estado de 
Esporte com a Prefeitura Municipal de 
Pancas, reforma do alambrado do campo 
de futebol Jair Marques Vieira, no 
distrito de Lajinha, o valor de R$ 
231.666,49; 

 
Outro convênio. Secretaria de Estado de 
Esporte com a Prefeitura Municipal de 
Pedro Canário, aquisição de um veículo 
novo tipo Van R$ 174.056,48; 

 
Convênio da Secretaria de Estado de 
Esporte com a Prefeitura Municipal de 
Afonso Cláudio, construção de um 
alambrado no campo de futebol do 
Centro Esportivo Cruzeiro, Distrito de 
Vila Pontões; 

 
Convênio, Secretaria de Estado de 
Esporte com a Prefeitura Municipal de 
Domingos Martins, reforma da quadra 
de esporte da localidade de Jucu, distrito 
de Vila Verde, valor R$ 100.000,00; 
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Convênio, Secretaria de Estado de 
Esporte com a Prefeitura Municipal de 
Governador Lindenberg, construção do 
vestiário e palco no campo de futebol da 
Comunidade Romanha, no valor de R$ 
236.031,84. 

 
Nós fomos informados para termos 

ciência de todos os convênios que estão sendo 
firmados entre as prefeituras, para poder a 
Assembleia ter ciência. 

Nós recebemos também, presidente, o 
Ofício n.º 10.087.277/2019, da Coordenação de 
Comunicação das Regionais, Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, tendo como proposta 
o lançamento de emissão especial de selos e 
carimbos com o tema Comidas Típicas 
Brasileiras, onde foram escolhidos para ilustrar a 
folha de selos vinte pratos de diversas regiões 
do país, e a moqueca capixaba figura entre os 
escolhidos. 

Nós estamos aqui com a presença dos 
Correios. 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 
Projeto de Lei n.º 273/2019. 
Autor: deputado Carlos Von. 
Ementa: proíbe estabelecimentos do 
setor hoteleiro do estado do Espírito 
Santo a utilizarem placas informativas 
com os dizeres que especifica: Não nos 
responsabilizamos por objetos deixados 
no quarto/apartamento. 

 
Projeto de Lei n.º 111/2019. 
Autor: deputado Rafael Favatto. 
Ementa: fica criada no estado a Rota 

Caminhos dos Jesuítas. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES:  
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES EMBAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Obrigado, Márcia.  

Em relação às proposições recebidas, o 
Projeto de Lei n. º 273/2019, eu vou passar para 
o deputado Adilson Espindula relatar. E eu vou 
relatar o Projeto de Lei n.º 111/2019, do 
deputado Rafael Favatto: fica criada no estado a 
Rota Caminhos dos Jesuítas.  

Ordem do Dia:  
Considerando a Lei Estadual n.º 7.567, de 

2017, que institui a moqueca capixaba como o 
prato típico do Espírito Santo; considerando o 
art. 4.º da referida lei, que a Assembleia 
Legislativa homenageará anualmente com o 
Troféu Ilha Escalvada um restaurante a ser 
escolhido por sua fidelidade ao estilo capixaba, 
gostaria de expressar aos nobres pares o 
seguinte: um dos mais tradicionais restaurantes 
de Guarapari, do estado do Espírito Santo, e por 
que não conhecido mundialmente, o 
restaurante Gaeta iniciou suas atividades em 
janeiro de 1966, com a venda de camarões e o 
prato principal: a moqueca capixaba. Depois de 
décadas, o restaurante ainda é um dos 
principais responsáveis pela divulgação da 
culinária capixaba e do balneário de Meaípe, em 
Guarapari.  

O restaurante Gaeta começou a ser 
conhecido nacionalmente quando a revista O 
Cruzeiro, de circulação nacional, publicou, em 
1968, a matéria sobre o fim de semana em 
Guarapari e indicou o restaurante, com fotos do 
então prefeito da cidade, Pedro Ramos.  

Em 1975, o restaurante foi citado na 
revista Playboy na sessão das páginas amarelas. 
Era uma entrevista do presidente da AirFrance 
que havia conhecido a cidade e o restaurante. 
Ele citou o Gaeta como um dos dez melhores 
restaurantes que já havia conhecido no mundo.  

Desde 1988 até 2015, o Gaeta 
começou a concorrer e a ganhar estrelas do 
Guia Quatro Rodas, da revista Quatro Rodas, 
da Editora Abril. Esse é um prêmio para os 
restaurantes que mais se destacam no país. 
Com o encerramento do Guia Quatro Rodas, o 
Gaeta continua se destacando em referência 
através do TripAdvisor.  

O nome do restaurante vem das ilhas 
que levam esse nome, que ficam a menos de 
uma milha náutica da Praia de Meaípe, e os 
nomes dos pratos foram a partir daí inspirados 
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em ilhas de Guarapari. Existem as Moquecas: 
Gaeta, Três Ilhas, Escalvada, Ilha Rasa e o 
Victory 8B. Essa é uma homenagem ao maior 
recife artificial marinho da América Latina, que 
se formou no navio que foi afundado de forma 
programada no mar de Guarapari, em 2003.  

Por trás de todo esse brilhantismo, está 
o apaixonado pelo que faz. O Moquequeiro, 
título conferido pela jornalista Veruska Seibel, 
de A Gazeta, ao senhor Nhozinho Matos, 
nascido em 21 de novembro de 1943, hoje com 
setenta e cinco anos, dos quais cinquenta e três 
dedicados ao restaurante Gaeta, em Meaípe, no 
município de Guarapari.  

É com esse breve relato que eu gostaria 
de propor aos nobres pares a concessão da 
homenagem Troféu Ilha Escalvada ao 
restaurante Gaeta.  

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

votação.  
Como vota o deputado Torino Marques?  
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – A 
favor, deputado Carlos Von.  

 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Muito obrigado, Torino.  

Daqui a pouco eu vou colher o voto do 
Adilson, que não está aqui no momento.  

Eu voto a favor.  
Então, aprovada a indicação do 

restaurante Gaeta para receber o Troféu Ilha 
Escalvada.  

Deliberar reunião extraordinária desta 
comissão no dia 24 de outubro, às 10h, no 
Plenário Dirceu Cardoso, para a realização do 
lançamento oficial dos selos e carimbo que 
fazem alusão ao prato moqueca capixaba, que, 
por força de Lei n.º 7.567, de 2003, é o prato 
típico do Espírito Santo, proposto pela Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos.  

Só para explicar essa questão, acho que 
melhor do que eu explicar, os representantes 
dos Correios se fazem aqui presentes, então, 
seria interessante... Vou passar a palavra ao 
Alex representando aqui os Correios para poder 
explicar esse selo comemorativo que está sendo 
lançado aqui no Espírito Santo. 
 

O SR. ALEX PEREIRA - Bom dia. Em 2007, 
foi feita a última emissão de selos aqui no 

Espírito Santo. Emissão de selos oficiais tendo o 
Espírito Santo como sede. Desde então o 
Espírito Santo não sediava nenhum lançamento 
oficial. Este ano com a proposição da série 
Comidas Típicas, onde a moqueca capixaba é 
contemplada dentro dessa folha de selo, um 
lançamento oficial retorna ao Espírito Santo 
neste ano de 2019. Esse lançamento vai ocorrer 
simultaneamente em Brasília, Recife, Belém do 
Pará e Vitória. 

Com essa emissão de selos a moqueca 
capixaba passa por meio da filatelia a ser 
divulgada por todo o mundo e também por 
meio da marcofilia com o carimbo especial que 
vai ser lançado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) - Alex, pode continuar. 
 
O SR. ALEX PEREIRA – Então, com 

referência a esse último lançamento: o 
lançamento de 2007 fazia remissão aos Passos 
de Anchieta; e agora em 2019 a moqueca 
capixaba junto com outros pratos regionais, será 
homenageada. Essa emissão já está em 
circulação. Começou a ser circulado dia 9 de 
dezembro, no Dia Mundial dos Correios, em 
cerimônia feita em Brasília. E agora estamos 
aguardando a cerimônia aqui de Vitória para 
que ela seja colocada também em circulação em 
todo o território capixaba. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) - Muito legal, Alex. E o último selo 
lançado aqui oficialmente no Espírito Santo foi o 
Passos de Anchieta... 

 
O SR. ALEX PEREIRA – Passos de 

Anchieta. 
  
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) - Há doze anos.  
 

O SR. ALEX PEREIRA – Isso. Em 2007. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) - Em 2007. Então, após doze anos o 
Espírito Santo está sendo agraciado com um 
novo lançamento oficial dos Correios... 

 
O SR. ALEX PEREIRA – Lançamento 

Oficial de emissão de selos dos Correios. 
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O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) - Entendeu, deputado Torino 
Marques? Nós vamos aqui ter a honra de 
receber esse lançamento oficial na Comissão de 
Turismo. E é isso que nós estamos colocando 
em votação agora: se o senhor aprova ou não. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) - Mais 

que aprovo, deputado Carlos Von. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) - Então, Alex, parabéns! Está 
aprovado. Dia 24 de outubro, às 10 horas, no 
plenário Dirceu Cardoso, a realização do 
Lançamento Oficial dos Selos e Carimbos que 
fazem alusão ao prato Moqueca Capixaba que, 
por força de Lei n.º 7567, é o prato típico do 
Espírito Santo, proposto pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos.  

Meus parabéns aos Correios pelo 
reconhecimento a esse prato típico do Espírito 
Santo que, na minha humilde opinião, de fato é 
um dos melhores pratos não só do Brasil, mas 
do mundo. É um prato extremamente saudável, 
extremamente saboroso também.  

Mais uma vez parabéns aos Correios. 
Aprovado aqui, então, para o dia 24 de 

Outubro, a realização desse evento. 
Comunicações:  
Entrega da comenda Convento da Penha, 

em homenagem ao Dia Mundial do Turismo, ao 
senhor William Galvão e ao Senhor Wagner 
Chieppe.  

Nós realizamos uma sessão solene nesta 
Casa, no plenário Dirceu Cardoso, no dia 23 de 
setembro, para homenagear trinta pessoas e 
empresas que fizeram muito pelo Turismo 
Capixaba. Inclusive, nós temos aqui duas 
pessoas, duas mulheres guerreiras do Turismo, 
que foram homenageadas: a Alcenir Rocha e a 
minha amiga Berenice, que foram 
homenageadas no dia. 

Infelizmente, o William Galvão e o 
Wagner Chieppe não puderam estar presentes 
na sessão solene, mas a gente pediu que eles 
viessem aqui hoje. E eles, então, gentilmente 
vieram aqui para que a gente pudesse estar 
fazendo essa entrega para eles da comenda 
Convento da Penha. 

Eu vou pedir a ajuda do meu amigo 
deputado Torino Marques para que a gente 

possa fazer essa entrega. Então, vou pedir, 
Torino, que você assuma a presidência 
enquanto eu faço a entrega. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Faltam quatorze para as onze da 
manhã. Estamos ao vivo na TV Assembleia. 
Estamos ao vivo? Não, não estamos ao vivo. 
Esta é a Comissão de Turismo e Desporto, que 
está sendo gravada e irá passar, com certeza, 
durante a nossa programação da TV Assembleia. 

Carlos Von, pode falar. 
 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Estou 

fazendo a entrega da comenda Convento da 
Penha ao William Galvão Lopes por vários 
serviços prestados ao turismo capixaba.  

Eu posso agora, William, relembrar o 
belo trabalho que você fez na Prefeitura de 
Vitória. Foi um trabalho muito bonito na gestão 
de Luiz Paulo Vellozo Lucas e, posteriormente, 
como coordenador do projeto que realizou 
diversos projetos para a cidade de Guarapari. 
Então, eu gostaria que você falasse um pouco 
sobre essas duas oportunidades de trabalho que 
você teve de realização no turismo capixaba. 
 

O SR. WILLIAM GALVÃO LOPES - Bom 
dia a todos. Quero cumprimentar o deputado 
Von, presidente da comissão, o Torino, vice-
presidente, o empresário Wagner Chieppe; 
cumprimentar todos e dizer da minha satisfação 
de estar recebendo essa comenda. E 
parabenizar, sobretudo, a Assembleia e a 
Comissão de Turismo por uma particularidade, 
não pelo afago com relação às pessoas, mas 
pela importância do reconhecimento do 
trabalho das pessoas, pela importância dessas 
pessoas continuarem ativas, mobilizadas e 
motivadas para continuar o trabalho na área do 
turismo e, sobretudo, para que as pessoas 
possam buscar multiplicadores. 

O turismo capixaba é de um potencial 
imenso, mas, por razões diversas, nós todos 
sabemos que nós temos muito a avançar. 
Avançamos, todos contribuíram, mas temos 
muito para avançar.  

Eu tive a oportunidade de fazer vários 
trabalhos pelo Bandes, que a colega nossa do 
Bandes, a Adriana, que está aí presente e 
disposta a arranjar financiamento para o 
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pessoal, pelo Bandes, pela Prefeitura de Vitória, 
como secretário de Desenvolvimento da cidade 
e, no caso de Guarapari, como secretário de 
Projetos Especiais e presidente da Aderes. 

No caso de Guarapari, eu reputo como 
algo extremamente especial. Primeiro porque 
foi uma luta nossa de mostrar e de buscar fazer 
com que as pessoas reconhecessem que 
Guarapari era, é e continua sendo a grande 
referência turística do estado do Espírito Santo. 
Por via de consequência, um trabalho bem feito 
naquela cidade teria repercussão em outros 
municípios e poderia, como pode, fazer com 
que os outros municípios busquem recursos e 
mobilizem pessoas para fazer trabalhos que 
possam garantir o turismo, que, diga-se de 
passagem, talvez seja um segmento menos 
suscetível a essas mudanças tecnológicas, do 
ponto de vista de desemprego e de emprego. 
Pelo contrário, é um setor que emprega, que 
emprega rápido, que emprega fácil. 

Particularmente, em Guarapari, eu 
queria destacar uma coisa, Von, foi um trabalho 
que teve duas características que a gente 
sempre empregou como gestor público, a 
primeira é a questão de equipe. A Márcia 
trabalhou comigo na prefeitura e eu tive a 
oportunidade, tanto na prefeitura quanto no 
Estado, de formar equipes bem estruturadas, 
bem competentes e é de fundamental 
importância. Quem é gestor sabe da 
importância da equipe, sabe da importância de 
motivar a equipe. Inclusive, a essas pessoas eu 
dedico esse prêmio. 

Uma segunda coisa é o método de 
trabalho, que é extremamente importante. 
Como método, eu destaco a questão da 
presença da importância da participação das 
pessoas. Em Guarapari, chegou o momento, 
para vocês terem ideia, que a discussão sobre a 
Praia do Morro envolveu o Ministério Público 
Federal, o Ministério Público Estadual, 
Associação dos Quiosqueiros, a Associação de 
Moradores, Prefeitura, Câmara Municipal e uma 
série de outros segmentos, todos reunidos com 
a preocupação de fazer com que Guarapari 
voltasse a ter um turismo. E teve uma 
particularidade, que é importante colocar, tinha 
uma promotora do Ministério Público Federal, 
acho que Luciene, que eu perguntava a ela 
assim: Pô, você está nos ajudando deslocando 

para Guarapari. Porque as reuniões eram em lá, 
todo esse grupo ia para lá, a gerência do 
Patrimônio da União também, e ela virou e falou 
assim: Eu sei da importância do turismo porque 
eu sou da Bahia. Então, isso foi uma coisa 
marcante. Lá, nós desenvolvemos, para vocês 
terem uma ideia, com orgulho dessa equipe, 
com a Prefeitura, a Câmara dos Vereadores, a 
sociedade de um modo geral, o resgate do 
Conselho Municipal de Turismo, e nós 
conseguimos fazer um trabalho que persistiu. 
Todos sabem, por exemplo, esse trabalho, a 
ideia inicial era focar no Centro, mas chegamos 
à conclusão, lógico, que turismo tem que ser 
uma coisa da cidade inteira. A cidade tem que 
estar preocupada, tem que estar organizada, 
tem que estar aparelhada. E depois, no caso de 
Guarapari, as praias do Centro já não têm a 
dimensão da massificação do turismo, era 
preciso criar infraestrutura em outras áreas.  

Você tinha um gasto médio de pessoas 
de vinte e quatro, vinte e cinco reais por dia, 
enquanto em Vitória, por exemplo, um outro 
tipo de turismo, o turismo de negócios, gastos 
giravam em torno de quatrocentos reais por 
pessoa. Então, para vocês terem ideia do espaço 
que poderia ser avançado em Guarapari, 
inclusive na área de turismo de negócios, que lá 
tem um senhor centro de convenções, o do 
Sesc. 

Mas, todo o trabalho que vai da Areia 
Preta até a Praia dos Namorados, que depois foi 
estendido até a Praia das Virtudes, toda aquela 
reurbanização, Praça do Bradesco, a Praça 
Jerônimo Monteiro e toda aquela questão do 
deque foram projetos realizados à época, depois 
que nós saímos ou em outros Governos. Mas, 
todos eles, e eu vou deixar, inclusive, um 
relatório com o Von, com a equipe dele, da 
época desse trabalho, que mostra, inclusive, 
perspectivas de 2005/2006 da obra mais nova, 
que foi inaugurada no Governo passado, aquela 
obra da Avenida Beira-Mar, próximo ao canal – 
o deque pesqueiro, como a gente chamava. 

Então, foi um trabalho de muita 
participação, de muita mobilização, e pena que 
não houve uma continuidade do ponto de vista 
da motivação. Mas, é preciso que a prefeitura 
reconheça, que o Estado reconheça o potencial 
que tem Guarapari e a possibilidade de se elevar 
o turismo lá com gastos médios mais avançados, 
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sem prejuízo para o respeito para pessoas 
humildes e a dignidade dessas pessoas. Como 
projeto para essas pessoas, para vocês terem 
ideia, a gente pensava em trabalhar uma praia 
que não seria a Praia do Morro, que a Praia do 
Morro estava precisando dar o salto, fazer um 
upgrade, mas uma praia em que você pudesse 
ter, inclusive, uma retroárea, com espaço para 
estacionamento de ônibus e com uma 
infraestrutura básica para que as pessoas 
pudessem frequentar e frequentar com 
dignidade. Foi um trabalho, realmente, 
maravilhoso. Eu sinto orgulho do que fiz, da 
equipe que tive, da equipe que trabalhou e eu 
só tenho a agradecer por ter conseguido fazer o 
que nós fizemos.  

Do ponto de vista quando eu falo dos 
abnegados, e brincava com ela, sobre os 
abnegados, falava com Márcia. Antigamente a 
gente falava que os abnegados cabiam numa 
Kombi. Hoje você tem muito mais e é preciso 
que nós continuemos e esse prêmio é 
interessante, motiva, mobiliza as pessoas para 
arranjar multiplicadores para que o turismo 
possa ser uma realidade que gere emprego, 
sobretudo nessa época difícil que nós estamos 
vivendo com muito desemprego.  

Eu agradeço, de coração, a homenagem. 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Mais 

do que merecido, William Galvão. Vou te 
entregar aqui, agora, colocar a sua medalha. 
(Pausa) 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda)  
 

Agora um Comendador do Turismo.  
Parabéns, William!(Pausa) 
Adilson Espindula se faz presente aqui 

agora, deputado. 
E nós vamos homenagear, agora, 

Wagner Chieppe, empresário, representando a 
empresa Águia Branca. Eu já tinha uma 
admiração muito grande, depois que eu 
comecei a estudar, pesquisar a história da 
empresa passei a admirar mais ainda, Wagner. 
Então, a empresa fundada em 1946, pelo seu 
pai ou pelo seu avô? (Pausa) 

Pelo pai do Wagner Chieppe, uma 
empresa familiar, que conseguiu crescer e se 

desenvolver e se tornar uma potência não só no 
Espírito Santo, mas em todo o Brasil, inclusive, 
com uma boa participação na Azul Linhas 
Aéreas. 
 Meus parabéns, Wagner. Gostaria que 
você fizesse uso da palavra para explicar um 
pouco da história da sua família, que muito 
orgulha a todos os capixabas. 
 
 O SR. LUIZ WAGNER CHIEPPE - Bom dia a 
todos.  
 Primeiro agradecer ao Carlos Von pela 
homenagem, com toda a sua comissão. É uma 
honra muito grande estar aqui representando o 
Grupo Águia Branca, que tem uma história de 
setenta e três anos. Começou mesmo com a 
compra de um ônibus. Meus irmãos é que 
tocaram o negócio.  
 Sou o último desse grupo que ainda está 
trabalhando na empresa, mas já tenho data de 
validade vencida. Ano que vem estou... Porque 
o processo de sucessão criado no grupo foi 
muito importante. Já temos quem vai presidir a 
empresa até 2030. Estamos discutindo hoje 
quem vai assumir em 2030 para frente. 
 Então, a gente tem tido muito cuidado 
nessa questão, não só a minha geração, de criar 
e trazer a empresa até aqui, mas no pensar de 
ela perenizar. Dizem que nenhuma história de 
sucesso é garantia de futuro, mas nós estamos 
muito preocupados com o futuro. 
 Inclusive, hoje, com essa geração virando 
a página muito forte na inovação, que agora é a 
nova pegada forte no grupo. Queria fazer algum 
complemento. É difícil complementar o que o 
William falou, mas, vou arriscar viu William?  
 Tive uma experiência boa. Morei muitos 
anos na Bahia, tanto no Sul da Bahia quanto em 
Salvador. Minha carreira foram dezoito anos lá, 
na Águia Branca. Acompanhei exatamente a 
explosão, na década de 74 - morei até 93 - do 
turismo na Bahia. E o governador na época, no 
último mandato dele, estava tão empolgado 
com o turismo que falou que ele não sabe por 
que trabalhou tanto para a indústria 
petroquímica ir para lá. A indústria mais limpa 
que tem, que mais se desenvolve é exatamente 
a indústria do turismo. 
 Acho que o Espírito Santo, independente 
do que fizermos para isso, ele está fadado ao 
sucesso no turismo, porque a nossa localização 
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geográfica é privilegiada. Um litoral desse, de 
frente para o Brasil. Até fugindo um pouquinho, 
tenho dito que a localização do Brasil e na 
questão da infraestrutura, que também vai bem 
para o turismo, que o Governo Federal não faz 
favor nenhum em nos ajudar. Nós é que somos 
solução para o país, tanto na infraestrutura e, 
em consequência disso, o turismo virá junto. 
 Então, entendo que a nossa localização... 
Já temos, em todos os setores temos preparo. A 
nossa capacidade hoteleira tanto nas 
montanhas, com o lançamento do Senac agora, 
recente, em Domingos Martins, com a estrutura 
que nós temos ao Norte e ao Sul, dentro da 
Grande Vitória, nós temos uma capacidade 
pronta para desenvolver muito o turismo.  
 Então, acredito no nosso grupo. Nós 
também estamos trabalhando para isso: atuar 
mais na parte de eventos. Temos um trabalho 
sendo desenvolvido, o plenário de transportes 
atuar mais forte nisso, mas a gente entende 
que, claro, se nós temos essa potencialidade 
toda para ter esse sucesso nessa área, será que, 
com planejamento, nós não podemos dar 
saltos? Usando primeiro o que já está 
instalando, dar utilização melhor, mas também 
fazer planejamento de curto, médio e longo 
prazo. 

 Então, acredito. Parabéns pela 
comissão! O grupo é muito bom - que está 
aqui, esta comissão -, para que possa pensar o 
futuro e pensar que esta é a indústria que 
mais vai gerar emprego no Brasil. 
 Se nós estamos com medo da 
inovação, a tecnologia destruir emprego, está 
aqui uma atividade que não se substitui. 
Precisa de muita gente, e essa mão de obra 
que, por acaso, dependendo do que ocorrer, 
pode estar indo para a ociosidade, o turismo 
vai ocupar essa mão de obra.  
 Então, acho que não só porque é 
importante, mas é um dever nosso. Todos nós, 
todos que estão aqui, nesta sala, contribuir para 
o desenvolvimento do turismo, pela sua geração 
de emprego. 
 Muito obrigado! (Palmas) 

 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 
Parabéns, Wagner Chieppe. Homenagem 
merecidíssima. 

(Procede-se à entrega da 
comenda)  

 
Muito obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Vocês viram? Desculpa, presidente. 
Vocês viram que eu fiquei sentado? Porque, 
segundo a norma: ou a pessoa que levanta e 
que está presidindo é substituída por alguém 
que ela indica... De preferência, tem que ser o 
vice-presidente e eu tenho que permanecer 
sentado. Mas quebrei o protocolo um 
pouquinho, para sair na foto. 

Agora eu passo a presidência, 
novamente, ao deputado Carlos Von, presidente 
da Comissão de Turismo e Desporto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Muito obrigado, deputado Torino 
Marques.  

Wagner Chieppe tem um compromisso 
agora. Tem reunião com o secretário de 
Educação, uma reunião importante. Então, a 
gente agradece a ele a presença. E parabenizá-
lo, de novo, pela justa homenagem. 

Quero registrar a presença, aqui, da 
Alcenir Rocha, que também recebeu a comenda, 
uma grande guerreira, aí, do turismo. Frank 
Brown, da Associação de Voo Livre, que também 
se faz, aqui, presente. Obrigado pela presença. 
Frank. Marcos Pinheiro, Associação de Voo 
Livre. A Berenice Tavares, sempre presente, 
aqui, nossa amiga, também comendadora. 
Recebeu o prêmio, a homenagem Comenda 
Convento da Penha. Obrigado, Berenice! Luiz 
Wagner Chieppe, William Galvão, Weber Rocha, 
representando, aqui, a Força Verde. Obrigado, 
Weber Rocha. Marly de Carvalho, 
representando os Correios. Alex Pinheiros e 
Lilian Leite, do Sindicato de Turismo. Muito 
obrigado pela presença. 

Nós vamos estar anunciando o pessoal 
que está na galeria aqui, também: Adriana 
Rangel, Anna Christina, meu amigo Henrique 
Casamata, sempre presente. Obrigado, 
Henrique. Tainah Rocha, Maria das Dores, Vilma 
Quirino. Obrigado pela presença. Adriana Bôas e 
Iracema Rossmann. É isso mesmo, Iracema? 
Obrigado pela presença. 
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Então, dando continuidade à nossa 
reunião, eu tive a oportunidade de trabalhar no 
município de Vila Velha em 2017, onde eu tive 
acesso a algumas pesquisas que indicavam que 
mais de noventa por cento dos turistas que 
frequentavam o Espírito Santo, que vinham ao 
Espírito Santo assinalaram, na pesquisa, que 
eles voltariam para o Espírito Santo. Isso aí me 
deixou um pouco pensativo, no sentido de que a 
gente, às vezes, é muito crítico com a gente 
mesmo, com o nosso estado. Sempre acha que 
falta alguma coisa para potencializar o nosso 
turismo. Todas as pesquisas e todas as pessoas 
que eu conversava indicavam que o que faltava, 
realmente, para o nosso Espírito Santo é 
divulgação.  

Se noventa por cento das pessoas que 
vinham para o nosso estado, aprovam do jeito 
que está aqui hoje... A gente sabe que 
realmente carece de melhorias no nosso 
turismo, de infraestrutura, melhorar o nosso 
receptivo. Mas, da forma como está aqui, hoje, 
as pessoas já aprovam. Então, o que a gente 
precisa fazer? Divulgar o nosso estado.  

Foi aí que surgiu a ideia da campanha 
Descubra Guarapari, que é um projeto piloto 
que nós queremos avançar para diversos outros 
municípios. Então eu gostaria de aproveitar essa 
oportunidade para apresentar para vocês a 
nossa campanha que foi iniciada há mais ou 
menos um mês, que é o Descubra Guarapari. 

Bernardo, está tudo pronto? (Pausa) 
Então o Bernardo vai passar um vídeo 

para a gente poder entender um pouco da 
campanha. 

 
 (É exibido o vídeo) 
   
Vou pedir para o deputado Torino 

Marques assumir a presidência da comissão. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Então o que nós fizemos? Nós criamos 

um catálogo com a imagem das cinquenta e 
duas praias existentes na cidade de Guarapari. 
Eu tenho certeza que noventa e nove por cento 
da população, inclusive a população local de 
Guarapari, não teve a oportunidade de 
conhecer todas essas praias. Eu mesmo 

confesso que não conhecia, mas para poder 
realizar esse trabalho eu fui obrigado a conhecê-
las e foi assim uma grata obrigação que eu tive 
porque são praias belíssimas. 

Nós temos praias grandes e urbanizados, 
como a Praia do Morro, mas nós temos praias 
pequenas e desertas, como esta praia que é a 
Praia dos Padres, localizada na região Costa 
Águas Azuis.  

Então nós produzimos um catálogo on-
line, a princípio, contendo a imagem das 
cinquenta e duas praias e dividimos em quatro 
costas: essa primeira é a Costa Águas Azuis, que 
é localizada na região da Enseada Azul. Depois 
vem a Costa Central, que são as praias do centro 
de Guarapari, começando pela Praia do Riacho; 
tem a Praia das Pelotas, da Areia Preta, 
famosíssima no mundo inteiro; Praia dos 
Namorados. 

 Essa praia, por exemplo, aqui, Bernardo, 
a Praia da Fonte, poucas pessoas conhecem, 
localizada também no centro de Guarapari. 

Essa praia aqui embaixo é a Praia da 
Concha D'Ostra, perto de onde o nosso amigo 
professor Luciano mora, localizada no bairro 
Kubitschek, é uma praia que fica dentro do 
manguezal de Guarapari. É uma praia belíssima 
e ali, William Galvão, pode até ser feito um 
trabalho muito parecido com o que vocês 
fizeram em Vitória, na Ilha das Caieiras, onde 
vocês urbanizaram aquela região levando 
turismo.  

Aqui também, agora, a Praia de Olaria 
também fica no manguezal de Guarapari, uma 
prainha belíssima.  

Então a ideia é realmente levar 
desenvolvimento não só para as praias 
principais da cidade, mas também para as praias 
ainda desconhecidas, inclusive as praias 
localizadas no manguezal de Guarapari, que são 
duas: a Prainha de Olaria e a Praia da Concha 
D'Ostra. 

O Morro da Pescaria, que é um dos 
lugares, na minha opinião, mais belo do Brasil, 
contendo três praias: a Praia do Ermitão, a Praia 
da Raposa e a Praia da Areia Vermelha. Quem 
não conhece, realmente vale a pena conhecer, é 
um parque. Foi transformado em um parque 
municipal no final da Praia do Morro. 

Depois vem a Riviera de Guarapari ou a 
Riviera Capixaba, que sem dúvida é uma das 
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regiões mais sofisticados aqui do Espírito Santo, 
começando pela Praia da Cerca, indo pela Praia 
do Carlito; depois nós temos as praias da Aldeia 
da Praia, que é um condomínio de luxo que nós 
temos em Guarapari; depois passando para a 
Praia dos Adventistas – as Três Praias. Acho que 
a maioria das pessoas aqui também conhece as 
Três Praias, de Guarapari. Realmente é um 
visual exuberante.  

E terminando na Praia do Boião que fica 
ali em Perocão. Poucas pessoas conhecem 
também esse pequeno paraíso, fica em Perocão, 
vale a pena conhecer também. 

Depois vamos para Enseada do Sol que é 
exatamente a Região Norte de Guarapari, que 
começa ali nas pequenas praias antes de Santa 
Mônica. São duas praias: Praia do Estaleiro e 
depois a Praia de Santa Mônica.  

E esse pequeno paraíso aqui, começando 
pela Praia dos Bremen, que é uma pedra que faz 
a divisa entre as praias de Santa Mônica e 
Setiba, que pouquíssimas pessoas conhecem, 
William Galvão, e é um verdadeiro paraíso. Em 
minha opinião, é um dos lugares mais belos de 
Guarapari. A água é transparente, tem aquela 
vegetação ainda intocável atrás. O acesso, um 
pouco difícil, mas que vale a pena, realmente, 
conhecer.  
 Pode passar, Bernardo.  
  A Praia do Una, chegando na Praia de 
Setiba, e por final, a Praia do Setibão e a Praia 
do Ulé, que ali já está na divisa com Vila Velha e 
termina Guarapari.  

Então, nós confeccionamos esse catálogo 
e estamos contando com a ajuda dos moradores 
de Guarapari e dos turistas, para que a gente 
possa divulgar esse catálogo no Brasil e no 
mundo.  

E, também, nós vamos patrocinar nas 
redes sociais, para que esse alcance, deputado 
Torino Marques, para que a gente consiga 
alcançar milhões de pessoas num curto período 
de tempo, e a gente sabe que as redes sociais 
têm todo esse potencial.  

Começamos com a versão praia, mas, 
agora, nós vamos avançar para a versão história 
e cultura. Guarapari tem uma história belíssima, 
não só de praia vive nossa cidade, e é 
importante que os turistas e a população 
conheçam. E a região de montanhas também, o 
ecoturismo. Nós temos, pelo menos, deputado 

Adilson Espindula, quatro grandes cacheiras na 
nossa cidade e poucas pessoas sabem disso.  

O deputado Adilson Espindula é de uma 
região de montanhas também, uma região 
belíssima. Quem sabe, deputado, você também 
possa aderir e criar o Descubra Santa Maria de 
Jetibá? Você tem uma região belíssima, acho 
que tem tudo para que a gente possa avançar 
esse projeto também para outros municípios.  

Em princípio, nós vamos finalizar o 
Descubra Guarapari – praias, histórias e 
ecoturismo -, e depois nós vamos avançar para 
os municípios de Anchieta, Vitória, Vila Velha e 
Alfredo Chaves. A gente pretende terminar esse 
projeto, essa campanha, até o final do ano que 
vem. É um processo demorado, porque nós 
temos que catalogar não só as praias, mas todas 
as belezas naturais. 

E a gente está contando, também, com o 
apoio de diversas mídias aqui no nosso estado, 
então a TV Guarapari tem sido uma parceira.  

Acho que você pode passar o programa.  

 
(É exibido o vídeo)  

 
 O SR. PRESIDENTE (TORINO MARQUES – 
PSL) – Também, com aquela camisa, deputado 
Carlos Von, do Flamengo! 

 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 
Gostou, não é? 
 

O SR. PRESIDENTE (TORINO MARQUES – 
PSL) – Que abençoe muito ele ali. Segue o líder! 
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – É o seu 
irmão, não é, Quincas? O Fernando. Está aqui 
presente o Quincas Capistrano.  
 
 O SR. PRESIDENTE (TORINO MARQUES – 
PSL) – Seu irmão torce por um bom time, viu? 
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – O 
irmão dele, o Fernando, tem bom gosto no time 
de futebol dele. É isso aí. Segue o líder, Quincas! 
 Clicando na foto, a gente direciona, 
através do GPS, exatamente para onde está a 
praia, então, está fácil para os moradores do 
nosso estado do Espírito Santo e para os turistas 
poderem chegar às praias.  
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É um trabalho que é um presente que eu 
estou dando. Eu, quando falo, é o cidadão 
Carlos Von, não o deputado. Acredito que os 
moradores que amam o Espírito Santo podem 
seguir o mesmo caminho também e estar 
divulgando o nosso estado para o Brasil e para o 
mundo.  
 Bernardo, você gostaria de falar alguma 
coisa aqui em relação ao plano que você criou 
de mídia ou de divulgação do nosso catálogo? 
Fala um pouquinho só. 
 O Bernardo me ajuda na nossa 
comunicação também, é um grande amigo, e 
que está me ajudando nesse projeto como 
voluntário. 

 
 O SR. BERNARDO BOURGUIGNON – 
Bom dia a todos! Sejam todos bem-vindos à 
comissão. Bom dia, deputados! 
 Na verdade, a ideia desse projeto, além 
de divulgar mesmo a nossa cidade, é atrair um 
turismo de qualidade. O professor aqui, mais 
cedo, falou da importância da qualificação do 
turismo, mas sem esquecer, é claro, os turistas 
que ali já se encontram presentes. Isso é muito 
importante. A gente também tem que sempre 
pensar positivo e dar um upgrade no nosso 
turismo municipal. 
 Nosso plano de mídia é estar contando 
com a parceria, na verdade, voluntária de todos 
os parceiros possíveis e impossíveis, e 
principalmente no lado mais orgânico do 
sistema, que é a própria população. Quem é o 
mais apaixonado pela cidade senão o próprio 
morador, não é isso, deputado? 
 Então, a ideia é essa. E contar, é claro, 
com os nossos parceiros, com a TV Assembleia, 
com a TV Guarapari, com outras mídias 
possíveis não só de Guarapari, mas também do 
estado do Espírito Santo, para que, cada vez 
mais, a gente possa atrair o turista e fidelizar, 
que acho que é o mais importante. 

  
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 
Bacana, Bernardo, parabéns! 
 Esse projeto, essa campanha, foi lançada 
há pouquíssimo tempo e já está gerando um 
bom resultado. Esses dias um amigo me ligou 
dizendo que alguns turistas estavam estrando 
em contato com ele para que ele pudesse levar 

esses turistas a essas praias desconhecidas. E 
seria uma forma remunerada.  

Então, está aqui a representante do 
Sindicato dos Guias de Turismo. Acho que o 
Jorge estava aqui mais cedo. 
 
 A SR.ª LILIAN LEITE MARQUES – Ele teve 
que sair por causa de uma audiência marcada. 
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 
Audiência, né? 
 Você gostaria de falar alguma coisa sobre 
esse projeto? 
 
 A SR.ª LILIAN LEITE MARQUES – É 
superinteressante, não é? Porque tem praia aí 
que realmente... 
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 
Desconhecidas do público. 
 
 A SR.ª LILIAN LEITE MARQUES – 
Desconhecidas do público e até propriamente 
nós. 

 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Dos 
próprios guias, não é? 

 
 A SR.ª LILIAN LEITE MARQUES – Dos 
próprios guias.  
 Mas eu acho interessante divulgar. 
Quanto mais, melhor. E a gente tem que estudar 
isso aí e apresentar aos nossos clientes, porque 
eles gostam muito de praias limpas. Quem não 
gosta? 
 Mas eu acho que o guia tem que estudar 
essa rota que você já está dando de presente 
para a gente e trazer os nossos visitantes para 
conhecer o nosso estado. 

  
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – E 

agora a gente vai contar com a ajuda de todos 
os guias para poder estar divulgando esse 
trabalho. 

 
A SR.ª LILIAN LEITE MARQUES – Isso. E 

gostaria também de passar isso para o nosso 
presidente, o Jorge Albuquerque, ele é quem 
sempre faz as nossas reuniões. E apresentar 
esse serviço, porque é um serviço para nós, para 
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todo mundo saber do seu trabalho também, né? 
Ser conhecido. 

 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Vale 
lembrar que é um trabalho voluntário, não tem 
um real de recursos públicos aí. Foi realmente 
com a ajuda de diversos amigos que realizamos 
esse trabalho; e mostrando que é possível fazer 
sem recurso público, também. 

 

A SR.ª LILIAN LEITE MARQUES – Sim. 
 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Acho 
que se a gente arregaçar as mangas e trabalhar, 
a gente consegue promover um turismo de 
qualidade aqui no nosso Espírito Santo. 

E aproveitar o momento também para 
lamentar a falta de recursos do nosso estado em 
relação ao turismo. Nesse ano, a gente já 
trabalhou com o orçamento bem enxuto. 
Infelizmente, para o ano que vem, reduziram 
ainda mais o orçamento do turismo. Então, o 
que já estava ruim vai ficar ainda pior. 

É importante fazer esse tipo de trabalho 
para não ficar dependendo só do poder público. 
E, mais uma vez, volto a repetir: é importante a 
colaboração de toda a população na divulgação 
desse trabalho. 

Meu presidente Torino Marques, 
gostaria de fazer alguma consideração? 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Gostaria de falar que esse trabalho que 
o deputado Carlos Von está fazendo de 
divulgação para esse projeto dele, que é um 
projeto muito bom, como ele acabou de dizer, é 
com recursos próprios. 

E só conheço três praias em Guarapari: 
Meaípe, Três Praias e Praia da Areia Preta. Não 
sabia que existiam tantas praias assim em 
Guarapari. 

Agora, queria fazer uma pergunta: como 
que é o acesso a essas praias? É fácil o acesso? 
Tem como chegar lá, Carlos Von?  

 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Todas 
as praias catalogadas têm o acesso. Porém, 
algumas têm um acesso um pouco mais difícil. 
Você tem que fazer uma... 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – O carro vai até certo ponto e você vai a 
pé. 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – É uma 
caminhada pelas pedras. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Mas aí é gostoso. 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Mas aí 

que é legal. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Aí que é bom. 
  
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Até 

porque, se facilitar muito o acesso, às vezes, 
aquele pequeno paraíso deixa de ser um paraíso 
e a gente sabe em que acaba se transformando. 
Então, às vezes, a dificuldade do acesso é que 
acaba conservando um pouco a beleza das 
praias.  

A gente tem praias de superfácil acesso, 
como são as praias do centro, de Nova 
Guarapari e da Praia do Morro, e algumas praias 
um pouquinho mais difícil, mas caminhando um 
pouquinho você consegue chegar lá, inclusive 
fazendo um pouco de esporte. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Uma pessoa que deve conhecer todas 
essas praias é o Frank Brown, que olha por cima, 
né? O Frank Brown conhece todas elas. 
Campeão mundial de parapente da Associação 
de Voo Livre, do estado Espírito Santo. 

Fiz o meu primeiro voo, Carlos Von, com 
o Frank Brown. O medo não era apenas o voo, o 
medo era aquele homem gigante atrás de mim, 
entendeu? Porque o cara é grande para 
caramba, mas muito bacana. 

Queria avisar também aos 
telespectadores que o Carlos Von, que é de 
Guarapari, colocou o nome dele à disposição; 
ele é pré-candidato a prefeito de Guarapari. 
Posso falar isso: pré-candidato? Posso falar, sem 
problemas algum. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Na 

verdade, Torino, deputado, a imprensa está nos 
procurando para saber até porque está 
chegando o momento. E eu disse que estou 
muito focado no mandato de deputado e vamos 
decidir essa questão de prefeitura só no ano 
que vem. 
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O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ouço alguns moradores de Guarapari, 
que conheço, e eles falam muito sobre V. Ex.ª 
ser o pré-candidato a prefeito de Guarapari. Vou 
transferir o título para lá e votarei em V. Ex.ª. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Vamos 

deixar nas mãos de Deus e fazer o nosso 
trabalho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Amém. 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Obrigado, Torino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Valeu, querido. 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Deputado Adilson Espindula, Santa Maria de 
Jetibá está bem representada aqui na 
Assembleia. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Não poderia, deputado, deixar de parabenizá-lo. 
O senhor está fazendo jus a essa presidência 
que o senhor ocupa nesta comissão tão 
importante para o estado do Espírito Santo. Esse 
trabalho muito especial que o senhor está 
fazendo, inclusive com recursos próprios, é 
digno de aplausos e vai ajudar economicamente 
o município de Guarapari e todos os turistas. 

Frequento Guarapari uma vez por ano há 
mais de vinte anos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – As mesmas praias. 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Até 

porque na região serrana não tem praia. Então, 
a gente sempre vai até Guarapari. E para falar a 
verdade, conheci três praias em Guarapari, 
nesses vinte anos. Nem podia imaginar esse 
tanto de praia na cidade saúde, uma das mais 
lindas do estado do Espírito Santo, que é 
Guarapari. 

Fiquei muito feliz com esse trabalho que 
o senhor vem fazendo aqui e, em especial, esse 
material que o senhor fez, amplamente 
divulgado pela TV Guarapari e, agora, com esse 

canal através da TV Assembleia muitas pessoas 
vão tomar conhecimento, além das redes 
sociais. Foi uma ideia brilhante. Parabéns! 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Muito 

obrigado, deputado Adilson Espindula. 
Tivemos também a parceria de Wesley 

Sathler, através da TV Ambiental, que também 
deu destaque à nossa campanha, ao nosso 
projeto. Então, a gente agradece a todos 
aqueles que estão colaborando porque, na 
verdade, isso não é um projeto do Carlos Von, é 
um projeto de todo o município de Guarapari e 
o do estado do Espírito Santo.  

Gostaria de falar alguma coisa, William? 

 
O SR. WILLIAM GALVÃO LOPES – Acho 

que só parabenizá-lo por esse trabalho, 
lembrando que, por exemplo, quando fizemos, 
pela Prefeitura de Vitória, a Rota do Sol e da 
Moqueca, que envolvia Guarapari, Vitória, Serra 
e Vila Velha, confesso para você que foi uma 
dificuldade imensa convencer autoridades do 
Executivo de Guarapari sobre a importância do 
projeto. Mas conseguimos, com muita 
persistência conseguimos. 

A gente percebe, nesse processo, uma 
evolução muito grande, com esse trabalho seu e 
com outros trabalhos. Tenho certeza de que isso 
só vai evoluir. Guarapari precisa ser, na verdade, 
mais bem divulgada, precisa ser mais bem 
trabalhada, para que com isso, inclusive, se 
alavanque investimentos. Precisamos recuperar 
a hotelaria de Guarapari, a infraestrutura de 
Guarapari, e fazer daquilo ali, realmente, a 
grande referência do Espírito Santo. A 
referência que já é, melhorá-la cada vez mais. 
Acho que é por aí. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Bacana, William. Inclusive, diversos corretores 
de imóveis da cidade de Guarapari já estão 
usando esse material para vender os imóveis. 
Então, é um material que tem contribuído com a 
economia do município e fico feliz por ter feito 
parte desse projeto, que não é apenas do 
deputado, envolveu diversas pessoas, diversos 
fotógrafos. Eu mesmo fotografei diversas praias; 
comprei um dronezinho e fui tirando as fotos 
porque realmente é difícil a gente encontrar 
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fotos de algumas praias tão escondidas, como é 
o caso de Guarapari. 

Volto a repetir, o turismo do Espírito 
Santo tem muitos desafios ainda, temos muito 
que fazer, mas o principal, de fato, realmente, é 
a divulgação. Então, se o Governo do Estado, as 
prefeituras, tivessem esse entendimento, e os 
próprios empresários também, de que o grande 
desafio hoje é divulgar o nosso estado para o 
Brasil e para o mundo, com certeza o turismo do 
Espírito Santo estaria melhor. Mas tenho fé de 
que vamos trabalhar duro e conseguir melhorar. 

Adilson. 
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Fico até perplexo, deputado, por esse potencial 
que o município de Guarapari tem e até hoje 
não ter sido feito esse trabalho que o senhor 
fez. Esse potencial, esse número de praias, isso 
é importantíssimo catalogar e divulgar, 
principalmente. Estou sem palavras porque até 
hoje não vi, pelo menos nesses anos, algo 
parecido no município de Guarapari. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Obrigado, Adilson. De fato é o inventário mais 
completo feito até hoje das praias de Guarapari. 
Então, está disponível para toda a população 
que queira divulgar o turismo, para os hotéis, 
para as pousadas, para os corretores de imóveis, 
que já estão fazendo uso desse material.  

William, vamos avançar! Guarapari tem 
uma história belíssima, que poucas pessoas 
conhecem. Costumo dizer que Guarapari conta 
a história do Brasil. Tivemos os índios em 
Guarapari; depois os jesuítas; São José de 
Anchieta, que fundou a aldeia de Guarapari; 
depois os escravos. Guarapari teve a única 
república negra do Brasil. Isso dito pelo príncipe 
Maximiliano, que esteve aqui no nosso estado 
de 1815 a 1818. E, por final, a colonização 
europeia. Temos o interior belíssimo, colonizado 
pelos italianos que chegaram ali pelo Rio 
Benevente, e a história de Buenos Aires. Você 
conhece, Alcenir, a história de Buenos Aires? 
(Pausa) 

Você conhece, Berenice, a história de 
Buenos Aires? (Pausa) 

Então conta, Berenice. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Era uma vez Diego Maradona. Em 

Buenos Aires? Era uma vez Diego Maradona, 
que queria tirar o título do rei Pelé. Não, não é 
desse Buenos Aires que vocês estão falando, é lá 
em Guarapari. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – É, 

Buenos Aires... Toda região de montanhas de 
Guarapari é belíssima, mas Buenos Aires acaba 
ganhando mais destaque pela facilidade do 
acesso e pelas belezas naturais que possui. 

Mas tinha um navio a vapor, em 1898, 
vindo de Gênova, na Itália, em direção a Buenos 
Aires. E o navio quebrou exatamente ali, em 
frente a Guarapari. E as pessoas que estavam 
dentro navio já estavam ali há bastante tempo, 
não consertavam o navio e começaram a passar 
fome, tendo dificuldades ali, naquele ambiente. 
E resolveram sair do navio, foram caminhando, 
subiram a serra e pararam lá, em Buenos Aires. 
E fundaram esse distrito, chamado Buenos 
Aires.  
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Em que ano isso? 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 1898.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Rapaz, então, Buenos Aires já tem esse 
nome há muitos anos.  

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Há 

bastante tempo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Não sabia disso, não.  

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Então, 

nós temos história também.  
Então, é isso aí, gente. Na verdade, eu 

queria poder ter essa oportunidade para 
divulgar um pouquinho mais da nossa 
campanha, porque, quanto mais pessoas 
divulgarem esse material, eu tenho certeza que 
mais nós vamos conseguir fortalecer o turismo 
de Guarapari e do Espírito Santo, porque 
Guarapari passa a ser um indutor e, de 
Guarapari, os turistas acabam indo para outras 
cidades também.  

Então, presidente, eu acho que você já 
pode... 
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O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Passar a presidência para V. Ex.ª? 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Não, 

eu passo para V. Ex.ª, e V. Ex.ª pode encerrar os 
trabalhos, porque a nossa missão já foi 
cumprida hoje. 

E, para finalizar, eu queria mais uma vez 
parabenizar os Correios pelo selo comemorativo 
da moqueca capixaba. Eu acho que faz 
realmente jus. 

E Anchieta foi decretada como a Capital 
da Moqueca.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Da Moqueca, é. Muito bom. 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Daqui 

do Espírito Santo. Há controvérsias. Na minha 
visão, eu acho que há controvérsias, mas 
Anchieta tem feito um belo trabalho, eles 
realizaram lá o Festival da Moqueca. E, muitas 
vezes, pela falta de ação dos governantes da 
cidade de Guarapari, por exemplo, Anchieta 
acabou levando esse título de Capital da 
Moqueca, que, na minha opinião, deveria ser 
para Guarapari, mas... 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ou estendido também, né? 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Ou 

estendido para Guarapari, mas tá bom. Mas 
Anchieta também é merecedora e tem aqui os 
nossos cumprimentos.  

Pode encerrar, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Muito obrigado por esse carinho, de me 
passar a presidência agora, deputado Carlos 
Von, que é o nosso prefeito de Guarapari aqui 
na Assembleia Legislativa. Pera aí, aqui na 
Assembleia Legislativa. E que, se for candidato 
em Guarapari, hoje já é quase um pré-
candidato, depende da população, depende dos 
moradores da região de Guarapari que venham 
fazer esse pedido, que V. Ex.ª coloque seu nome 
para pré-candidato a prefeito de Guarapari. 
Torço para que isso aconteça. 

Eu agora vou encerrar. Posso encerrar? 
Vamos encerrar na voz de V. Ex.ª. Encerra daí 

então, toma aqui. Pode fazer daí, o senhor 
manda. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Sua 

voz é mais bonita, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Não, nada de beleza. Vai! 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será à hora regimental, no dia 11 de 
novembro de 2019, às 10h, nesta Casa de Leis. 
Muito obrigado a todos e que Deus continue 
abençoando nosso Espírito Santo. 

 
(Encerra-se a reunião às 
11h33min) 

 
_______________________________________ 
 

QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 
SOLENE, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2019. 

 
  ÀS QUINZE HORAS E VINTE E SEIS 
MINUTOS, A SENHORA DEPUTADA JANETE DE 
SÁ OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Senhoras e senhores 
deputados desta augusta Casa de Leis e ilustres 
autoridades e telespectadores da TV 
Assembleia, muito boa tarde. 

É convidada a compor o local de 
destaque, a senhora deputada proponente, 
Janete de Sá, para os procedimentos 
regimentais de abertura desta sessão solene. 

São convidados a compor a Mesa o 
doutor Marcus Campos Braun, presidente do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Espírito Santo; o senhor Joel Rangel, secretário 
de Gestão de Pessoas desta Casa de Leis; o 
doutor Leonardo Aksacki Malacarne; o doutor 
Sílvio Queiroz de Oliveira; o senhor vereador 
Broinha, município de Cariacica; o padre 
Gudialace; o tenente-coronel Cosme Carlos da 
Silva, comandante da Polícia Ambiental; o 
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doutor Eduardo Passamani, delegado da Polícia 
Civil; o doutor Rogério Figueirêdo Coutinho, 
médico veterinário; a doutora Mariza Danielle 
Alves de Melo, representante da OAB - Espírito 
Santo. Gostaríamos também de registrar a 
presença da doutora Débora Cristina Alves, 
médica veterinária da Silvestres - Vila Velha. 
(Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 
 

Informo que esta sessão é transmitida, 
ao vivo, pela TV Assembleia nos canais abertos e 
digitais, YouTube e Facebook. As fotos do 
evento estarão disponíveis, ainda na data de 
hoje, em nosso site. 

 É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe 
todos nesta sessão solene, em homenagem ao 
Dia dos Animais. 

Neste instante, a deputada proponente, 
senhora Janete de Sá procederá à abertura 
desta sessão solene, conforme é regimental. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) - Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a presente sessão e peço ao padre 
Gudialace, primeiramente agradecendo a 
presença dele, que veio aqui nos agraciar com a 
benção dos animais, que leia um versículo da 
Bíblia. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Todos de pé, por favor, em 
respeito. 

 
(O padre Gudialace lê Gênesis, 
02:19)  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Amém!  
Considero lida a ata da reunião anterior.  
Informo a todos os presentes que esta 

sessão é solene e é uma homenagem ao Dia 
Mundial dos Animais, conforme requerimento 
de nossa autoria, aprovado em plenário, nesta 
Casa. 

Eu quero agradecer, de antemão, ao 
presidente desta Casa, Erick Musso, que, 
gentilmente, cedeu este espaço. Não é comum a 

Casa receber animais irracionais, ditos 
irracionais, entre aspas, porque os animais que 
estão aqui hoje, que todos trouxeram, são 
muito mais racionais do que muitos humanos 
que a gente vê aí. Mas ele abriu esta Casa no dia 
de hoje para que os animais pudessem entrar 
aqui no plenário, receber a bênção, pudessem 
vir com seus tutores. E que a gente possa ter 
uma tarde abençoada, porque, realmente, é um 
dia de glória e de homenagem àqueles que, 
muitas vezes, substituindo o poder público, 
fazem a diferença na proteção animal. Obrigada. 

Está aberta a presente sessão. 
Eu passo a palavra ao cerimonialista para 

a cerimônia de praxe. 
 
O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Todos são convidados, em 
atitude de respeito, neste momento, para a 
execução do Hino Nacional e do Hino do estado 
do Espírito Santo.  

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

 
 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ - 
PMN) – Gostaria de pedir a nossa equipe que 
reservasse um espaço para a protetora da jiboia. 
Pode ficar aqui, Debora. Porque, às vezes, têm 
pessoas que tem um certo medo do animal, mas 
o animal é inofensivo. Pode vir aqui para frente. 
Vamos colocar uma cadeirinha aqui para a 
Debora, porque aí cria uma tranquilidade maior 
para ela, para o animal, para o animal não ficar 
estressado. Se puder à Mesa, até gostaria. 
Obrigada, companheira! 
 Por gentileza, Rikelme. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Neste momento teremos uma 
oração de bênção dos animais com o padre 
Gudialace. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ - 

PMN) – Agora nós vamos pedir que todos se 
dirijam à frente. Quem quiser ficar nos seus 
lugares, pode ficar, mas quem quiser vir à frente 
com o animal, porque ele vai aspergir água 
benta no animal que quiser.  

O senhor trouxe? (Pausa) 
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Trouxe. Então, tem que ficar um pouco 
mais à frente. Mas quem quiser ficar no seu 
local, também pode ficar. O padre vai fazer uma 
fala sobre a importância da proteção animal, a 
importância dos animais junto conosco, para a 
igreja. Em seguida, de lá, da tribuna, o padre vai 
fazer a bênção e vai estar aspergindo o animal. 
Se vocês quiserem ficar no local, o padre 
descerá e ele vai estar aspergindo o animal no  
local que vocês estiverem.  

Por gentiliza, com a palavra padre 
Gudialace.  

 
O SR. GUDIALACE SILVA DE OLIVEIRA – 

Uma saudação muito carinhosa à deputada 
Janete de Sá, que organizou e preparou esta 
sessão solene. Na pessoa dela, cumprimento 
todos os membros da Mesa, que hoje estão 
aqui, conosco, irmãos e irmãs presentes, nesta 
nossa Casa de Leis, irmãos e irmãs que nos 
acompanham, através das nossas redes sociais, 
através da nossa TV Assembleia.  

Os animais têm um lugar especial na 
Sagrada Escritura. Acho que nos chama muita a 
atenção o fato de que, quando Deus propôs 
nova aliança com Noé, Ele fala: Olha, quero um 
casal de cada tipo de animal para poder salvar.  

É interessante que quando a gente pensa 
no céu, a gente nunca pensa o céu sem nenhum 
tipo de animal, a gente sempre pensa no céu 
repleto de animais.  

O papa Francisco, consolando uma 
criança que chorava por causa do cachorrinho 
que morreu, ela perguntou para o papa: Meu 
cachorrinho vai estar no céu quando eu chegar 
lá? E o papa não titubeou em responder: Vai 
estar lá também. O seu cachorrinho vai estar no 
céu.  

O Senhor que criou todas as coisas, criou 
também os animais como expressão do Seu 
amor e da Sua infinita misericórdia.  

Hoje, infelizmente, nós devemos dizer 
que os animais, inclusive, substituem o afeto 
humano. Às vezes, nós não conseguimos ser tão 
solidários uns com os outros, e os animais 
compreendem essa falta e essa lacuna.  

Eu estava visitando uma família nesse 
final de semana, e a senhora dizia: Eu estava em 
depressão. E o meu cachorrinho, agora, me 
consola, padre. Essa companhia me dá tanta 
força, me acalenta tanto o coração.  

Infelizmente, estamos tão solitários, tão 
egoístas, que até essa função os pobres dos 
animais têm que assumir, a responsabilidade de 
acalentar nosso coração, de ser uma 
companhia, de nos dar segurança.  

Por isso, mais do que nunca, eles 
merecem esta benção para que Deus os guarde 
e os proteja de todo tipo de enfermidade, mas 
também das pessoas maldosas. Não basta a 
gente fazer maldade entre nós, a gente ainda 
consegue ofender e machucar outros seres tão 
indefesos como nossos animais. 

Que o Senhor nos conceda a graça da 
humanidade, para que a gente seja capaz de nos 
amarmos uns aos outros e de entender que 
todas as criaturas de Deus precisam, também, 
de respeito e de carinho.  

Por isso, essa benção já é prevista pela 
igreja. Se você estiver com seu animalzinho e 
quiser, então, se colocar de pé ou vir até aqui, à 
frente, para receber, agora, esta água benta, 
fique à vontade.  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Quem quiser chegar até essa região em 
que está a tribuna, por gentileza, para que a 
gente possa ouvir o padre. Quem quiser receber 
a água benta, também. E aqueles que quiserem 
ficar nos seus lugares, não tem problema. Vou 
descer.  

 
(É feita a oração)  

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Neste momento, fará uso da 
palavra a proponente desta sessão solene, 
senhora deputada Janete de Sá. 

 
 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Boa tarde a todos e a todas! 
 Eu peço desculpas aos convidados. Eu 
não vou nominar a Mesa, para a gente ser mais 
célere, e vou estar fazendo esta saudação a esta 
repleta Mesa de pessoas importantíssimas na 
causa animal, cada um no seu segmento, 
através do nosso querido padre Gudialace, que 
veio aqui generosamente trazer a palavra de 
Deus, trazer um carinho a todos os protetores e 
a todos que cuidam da questão animal, trazer 
essa benção valorosa para os nossos tão 
amados e queridos animais. 
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 Eu quero agradecer ao pessoal do Centro 
de Orientação e Encaminhamento Profissional, 
que é o Coep. Os alunos estão aí. Se der para os 
alunos entrarem, vamos ver se a gente 
consegue, nas laterais, que os alunos fiquem 
aqui dentro, para que eles possam participar 
também. Eles que vieram para poder estar 
participando deste momento.  

O Coep é uma entidade social da 
sociedade civil de direito privado e sem fins 
lucrativos, constituída desde 1998, com sede em 
Vitória e registrada no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, dos 
municípios em que atua. O Coep tem como 
finalidade desenvolver atividades de articulação 
em setores públicos e da sociedade civil 
organizada, visando proporcionar a vivência de 
valores sociais, culturais e de cidadania, a 
erradicação do trabalho infantil, trazendo 
oportunidades para estes jovens e adolescentes.  

Eles vão estar aqui fazendo uma 
apresentação daqui a pouco. Dois alunos vão 
estar falando logo após a minha fala, 
coordenados pela coordenadora pedagógica 
Sandra Salomão, pelo professor Adilson, pela 
professora Roseane e pela professora Sandra. 

Quero agradecer a vocês. 
Quero também dizer que tem, aqui no 

hall de entrada, uma exposição cujo tema é 
Educação Ambiental e Proteção Animal, que é 
parte do conteúdo do curso de aprendizagem 
de Educação Ambiental. 
 Quero também agradecer ao Batalhão da 
Polícia Militar Ambiental; ao comandante, 
tenente-coronel Cosme Carlos da Silva, que está 
aqui conosco, pela exposição de animais 
taxidermizados, que está sendo feita aqui fora. 
A missão deles é promover, em parceria com a 
comunidade capixaba, o policiamento ostensivo 
e a preservação da ordem pública no estado do 
Espírito Santo, com uma visão para essa questão 
animal. 
 É com muita alegria que eu recebo todos 
vocês aqui, nós, que trabalhamos 
insistentemente e incansavelmente a causa 
animal no Espírito Santo.  

Desde que entramos nesta atividade, 
através do poder público – doutor Rogério, 
grande amigo também, proprietário da Dalmar, 
que tem um trabalho belíssimo, em Vila Velha, 
em benefício aos animais –, vemos trabalhando, 

mesmo que de forma tímida no início, na causa 
animal. Nós criamos o primeiro código, o 
existente, de defesa animal no Espírito Santo. 
Teve vários cortes esse código na época, antes 
de ser sancionado pelo governador do Estado na 
época. Nós estamos aprimorando esse código, 
reestudando, para fazermos um código 
adequado sem ferir as pessoas, mas visando 
garantir a proteção e o bem-estar animal. 

Temos feito um trabalho grande junto ao 
Governo do Estado e esta Casa, especialmente 
no que se refere aos maus-tratos. Nós temos 
trabalhado em parceria, para poder estar 
coibindo as atitudes de maus-tratos, cujos 
crimes estão previstos em lei. 

Aqui eu quero ressaltar as pessoas do 
doutor Marcus, do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária; do nosso delegado de 
polícia da Delegacia de Crimes Ambientais e da 
Causa Animal, doutor Eduardo, que está aqui 
conosco; doutor Leonardo também, que foi um 
gigante junto com a gente lá no município de 
São Mateus – todos trabalhando na defesa dos 
animais, uma equipe ajustada que, em conjunto, 
recebe a denúncia, programa diligência. Nós 
colocamos a equipe da CPI, para poder vigiar os 
passos do possível autor do crime. Temos feito 
muito trabalho, temos atuado bastante no 
sentido de coibir essas atitudes que são nocivas 
à sociedade e que têm trazido muito prejuízo à 
causa animal.  

Mas quero ressaltar aqui as pessoas, 
aquelas pessoas que estão nas suas residências, 
que estão nos bairros, que estão em suas 
moradias, que estão espalhadas por todo este 
estado, no interior, tanto na roça como na 
cidade, que são os protetores individuais. Ô 
turma boa! Ô turma abnegada! Eu quero gente, 
que, de pé, a gente dê uma salva de palmas para 
os protetores, porque esta turma merece. De 
pé, gente. (Palmas) 

Esta turma faz aquilo que é dever do 
Estado Brasileiro, que é dever da Prefeitura 
Municipal, que é dever do Estado. Está fazendo 
na defesa de todos, de todos, dos seres 
humanos, dos animais, do meio ambiente, para 
que a gente possa ter vida com qualidade, para 
que a gente possa ter equilíbrio, meu vereador 
Broinha, de Cariacica, para que a gente possa 
viver em harmonia e de forma pacífica neste 
habitat, padre. E esse pessoal, é para eles, é 
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para os profissionais na causa animal, os 
profissionais que decidiram fazer Medicina 
Veterinária.  

E, aqui, eu quero valorizar um dos 
veteranos, que é o doutor Silvio, que é um 
abnegado também nessa causa, que trouxe para 
o Espírito Santo o Conselho Regional de 
Medicina Veterinária. Obrigada, doutor Silvio!  

Homens e mulheres abnegados, que 
escolheram a Medicina Veterinária como um 
exercício de amor a um animalzinho, a esses 
animaizinhos domésticos e silvestres que não 
têm muita proteção, mas que veem nesses 
profissionais a possibilidade de resolverem os 
seus problemas de enfermidades, que são 
comuns também nos animais, os problemas 
oriundos do dia a dia, e terem qualidade de 
vida.  

Então, quero agradecer, agradecer à 
proteção animal como um todo: os protetores 
individuais, os protetores independentes, as 
organizações, as associações, os grupos de 
apoios, os grupos no WhatsApp, os profissionais 
que se dedicam à causa, nossas  polícias, tanto a 
Polícia Civil como a Polícia Militar, através da 
Ambiental, como a Polícia Montada, que 
também tem respeito pelos animais, que usa 
um animal em benefício da sociedade, como 
cães, como cavalos, éguas, mas tem respeito. 
Respeitam o animal, tratam com cuidado e com 
respeito. Eu quero agradecer a todos vocês.  

Nós tínhamos que fazer este momento 
aqui, nesta Casa. É a primeira vez. 2019 é a 
primeira vez, Márcia, que a gente traz para esta 
Casa uma homenagem como esta. Nós já 
fizemos, no ano passado, uma homenagem aos 
animais. O padre Hiller esteve aqui fazendo a 
benção dos animais. Mas nós decidimos que 
este ano, e daqui para frente, vamos fazer 
homenagens à causa animal. E que nós vamos 
criar, também, uma forma de estar 
homenageando vocês com comendas, com 
aquilo que vocês merecem, porque sem a 
proteção que vem da sociedade independente, 
que vem das organizações, os nossos animais 
estariam entregue às baratas. E hoje não estão 
entregues à própria sorte, a maioria deles, 
porque tem vocês, porque tem a proteção 
animal, que eu quero, como uma representante 
do povo do Espírito Santo, como uma pessoa 
abnegada a esta causa, render a minha 

homenagem em nome do povo do nosso 
estado, nesta tarde histórica para os animais do 
estado do Espírito Santo. 

Decretamos tolerância zero aos maus-
tratos de animais no nosso estado. E quem 
continuar persistindo em querer achar que 
animal é coisa e que pode ser tratado de forma 
desmerecida, que pode ser maltratado, vai se 
ver com a CPI que investiga maus-tratos de 
animais no Espírito Santo, porque nós não 
daremos trégua, nós não daremos paz e nós 
estamos aqui para agir de acordo com a lei. 
Tratar mal o animal, não proteger os animais, 
maltratar os animais é crime, e crime passível de 
prisão. 

Estamos trabalhando para endurecer as 
leis. E é isso que, junto com vocês, nós estamos 
fazendo, continuaremos fazendo. Pretendemos 
estar, também, nos aliando aos demais 
deputados para poder fazer um endurecimento 
e cobrar do Poder Executivo políticas eficazes e 
eficientes. 

Estivemos com um grupo, junto ao o 
governador do Estado, e estamos colocando na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e no PPA a 
questão da causa animal. O governador 
autorizou, depois de uma discussão com ele, 
estamos apresentando uma emenda para que 
tenha programas, especialmente no que se 
refere à castração e à vacinação contra as 
principais doenças que acometem os animais, e 
tumores venéreos, para que a gente possa estar 
tratando isso com recursos do Estado, com 
recursos do povo. 

Estamos trabalhando isso e vamos 
colocar no PPA e na LDO, agora, que serão 
discutidos aqui nesta Casa, essas ações, esse 
programa e esse recurso necessário para que a 
gente possa dar qualidade de vida, respeito e 
seriedade à causa animal no Espírito Santo. 

Muito obrigada a todos! 
 
 O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 
KRÜGER SALES) - Neste momento, convidamos 
os alunos do Coep a fazerem a sua apresentação 
com uma paródia do meio ambiente. Na 
sequência, dois alunos aprendizes também são 
convidados a fazerem as suas apresentações. 
Sintam-se à vontade. 

 
(O grupo se apresenta) 
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O JOVEM ÂNGELO BOLSONI SPADETE – 
Boa noite a todos! 

Meu nome é Ângelo e estou 
representando o Coep.  

Obrigado a todos os integrantes por 
estarem fazendo esta Assembleia trazer o meio 
ambiente aqui para dentro, principalmente 
nesta semana. É algo que não é muito trazido 
aqui, pois muitas pessoas não ligam muito para 
essa questão e, todos aqui, imagino, ligam 
bastante, principalmente para os seus 
animaizinhos. 
 Gostaria de dizer que esses atos contra 
animais são coisas repugnantes que, para mim, 
é igual ou pior que tentar algo contra um ser 
humano. Ainda mais animais que não trazem 
perigo para ninguém, não trazem dor. Eles estão 
ali vivendo simplesmente, quietos, e chega 
alguém e quer bater. Em muitos casos, na rua, o 
animal está simplesmente deitado e alguém vai 
e bate. O animal chega perto, pedindo carinho, 
até mesmo comida, e você, muitas vezes, nega, 
também,  
comida para um animal. Então, tem que botar 
isso em questão. Os animais estão aí e a gente 
está passando por cima deles. 

Assim como no caso de desmatamento; 
você, ao desmatar, tira o habitat de animais 
silvestres. Só temos nove por cento da nossa 
floresta nativa; nove por cento da floresta 
atlântica. Então, desde a chegada dos 
portugueses até aqui perdemos noventa e um 
por cento de nossa floresta, que vai desde o 
litoral do Rio Grande do Sul até o Maranhão. 
Pega o litoral do Brasil todo, basicamente. Só 
temos nove por cento dela. 

Animais estão entrando em extinção 
neste momento. Então, temos que ficar ligados 
com isso e aumentar, cada vez mais, a política 
de proteção a eles; áreas de proteção 
permanente e essas coisas. Temos que ficar, 
cada vez mais, ligados a isso. 

Obrigado! 

 
A JOVEM JULIA DA SILVA MARCELINO – 

Boa tarde! 
Cumprimento todos os presentes na 

Mesa, todos os convidados e todas as pessoas 
do Instituto Coep que estão presentes aqui hoje. 

Queria falar um pouco sobre animais 
aqui no estado do Espírito Santo. O dia 

mundial... Setenta e três países comemoram 
esse dia, mas queria falar especialmente do 
Espírito Santo, um estado que, muitas vezes, a 
gente não vê em alguns jornais que rodam em 
redes nacionais; a gente não vê, às vezes, em 
alguns sites famosos; e apesar de ser pequeno 
em relação à área, mas tem tanta fauna... 
Apesar do desmatamento que tem acontecido, 
desde 2015 a gente está conseguindo 
reflorestar toda nossa mata atlântica. E isso é 
muito importante para os animais silvestres 
também, para poder manter os animais que, 
para mim, é sinônimo de amor... É muito além 
de cachorro, que eu gosto, de gato, de pássaro; 
tem a cobra e tantos outros animais que, 
infelizmente, perdem a vida por causa do 
desmatamento. 

Queria entrar em detalhes sobre a 
baleia Jubarte. Não sei quantas pessoas 
tiveram a oportunidade de ver a baleia 
Jubarte. Eu ainda não tive, mas pretendo. Já vi 
vídeos! E é tão lindo, tão esplêndido! O 
Espírito Santo é o estado que tem mais 
privilégio, pois as baleias passam pela Bahia, 
pelo Rio de Janeiro, passam também por 
alguns países no exterior - como Estados 
Unidos e alguns países na Europa e na África -, 
só que o Espírito Santo é o estado onde elas 
se sentem mais à vontade para parir os seus 
filhotinhos, por causa da água quente e 
tranquila, por causa da menor poluição 
presente em águas salgadas, e, muitas vezes, 
a gente não valoriza isso. 

Então, queria deixar para todo mundo 
refletir: qual valor estamos dando para esses 
animais? Não somente os que temos em casa, 
os que a gente vê na rua, mas os que a gente 
não consegue ver, não tem condição ou não 
tem tempo para ir ver. Como a gente está 
valorizando isso? Quanto que a gente está 
plantando? Desmatando? Pensando no 
consumo de carne, no consumo de água? 
Quanto que a gente tem feito em matérias 
biodegradáveis pensando nos animais? 
Porque vai muito além da gente. Os animais 
não têm condição de fazer isso por eles 
mesmos; eles dependem de nós. 

Então, fica aí para pensar o quanto a 
gente tem feito por quem precisa de nós; não 
só pessoas, mas, também, animais. 
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Obrigada! 
 

A SR.ª PRESIDENTE − (JANETE DE SÁ − 
PMN) – Coisa mais linda! 

Queremos agradecer aos alunos do 
Coep. Estou sem os nomes dos alunos e gostaria 
que me passassem os nomes dos alunos que 
fizeram a explanação. 

E agradecer essa apresentação de vocês, 
tanto das duas melodias, como também da fala 
da aluna e do aluno. Agradecer ao professor 
Adilson, à coordenadora pedagógica Sandra 
Salomão, à professora Roseane Santana e à 
professora Sandra Paz. Levantem as mãozinhas 
para a gente aplaudir vocês! Cadê os 
professores e os coordenadores do Coep? 
(Palmas) 

Vamos aplaudir! Obrigada! Obrigada 
pelo trabalho grandioso! 

Depois eu quero os nomes dos alunos 
para a gente colocar no nosso registro esse 
momento aqui.  

Vou passar a palavra agora para o nosso 
cerimonialista para a gente iniciar as nossas 
homenagens e, ao final, vai falar o Conselho 
Regional de Medicina Veterinária, vai falar o 
comandante da nossa Polícia Ambiental, vai 
estar falando a OAB e a Renata pelos 
homenageados. 

Então, por gentileza, vamos proceder 
agora às homenagens. 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Momento especial desta 
sessão solene, a partir de agora, a senhora 
deputada proponente Janete de Sá irá iniciar a 
entrega de certificados aos homenageados 
desta tarde. 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Só corrigindo: tem a instrutora do Coep, 
Sandra, e a coordenadora Élida. Obrigada! Está 
corrigido. Muito obrigada pela participação de 
vocês! 

Gostaria de convidar o presidente do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária e 
gostaria de convidar o doutor Eduardo para, 
junto comigo, fazermos a entrega das 
homenagens. 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Como primeiro homenageado 

desta tarde, em homenagem póstuma, o senhor 
Romeu Nunes Vieira, representado pelo senhor 
Eric Romeu Vieira e Rosângela Vieira. (Pausa) 

São convidados os demais familiares que 
se encontram presentes a participarem das 
fotos. 

Nasceu em 12 de junho de 1940 em 
Aracruz, Espírito Santo, e faleceu em 10 de 
fevereiro de 2017. Um homem apaixonado 
pelos animais e pela natureza. Com a visão além 
do seu tempo, ele sempre quis proteger e 
proporcionar o melhor para os animais.  

Com esse pensamento, no final da 
década de 80, como criadouro conservacionista, 
já cuidava de animais no Sítio da Vovó, 
localizado em Marechal Floriano. A propriedade 
foi comprada com o principal objetivo de ser um 
local para cuidar de animais, muitos deles 
oriundos de apreensões realizadas por órgãos 
ambientais.  

O sonho de ter um local para receber 
esses animais em situações de risco e preservar 
as espécies fez com que Romeu dedicasse toda 
a sua vida a esse projeto, hoje o Zoo Park da 
Montanha, com o nascimento recente de duas 
onças em cativeiro, apresentado pelas 
emissoras de televisão do nosso estado. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Alessandra Carneiro Alves. (Pausa) 
Residente em Pancas, é servidora pública 

estadual do Idaf. Graduada em Administração e 
pós-graduada em Gestão Ambiental, é a 
presidente da instituição Protegendo Patinhas – 
Pancas. 
  

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Aline Sanches Destefani. (Pausa) 
Inspetora e adestradora. Bacharel em 

Ciências Biológicas, pós-graduada em Segurança 
Pública. É adestradora desde 2006, com cães de 
trabalho e comportamento canino. É 
idealizadora do Grupo de Operações com Cães 
da Diretoria de Operações Táticas da Sejus, 
GOC/DOT, da qual foi coordenadora de 
operações com cães e ministrou o curso de 
formação dos primeiros adestradores da Sejus. 
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Atualmente, está lotada no Centro de Detenção 
Provisória da Serra, onde ministrou o curso de 
condução de cães de segurança e participa da 
implantação dos primeiros cães de trabalho com 
animais provenientes de adoção e a inclusão de 
internos no manejo dos cães e manutenção das 
estruturas.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Antônio Marcos Guimarães Ginelli, 

Caquinho. (Pausa) 
Médico veterinário, proprietário do 

Rancho Bela Vista, local que abriga animais de 
grande porte resgatados em vias públicas. Sua 
vida é um desafio constante.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Bianca Newlands. (Pausa) 
Professora de Educação Física. Desde 

pequena convivia com animais que resgatava do 
risco de morte. Hoje tem em sua casa trinta cães 
cadeirantes, cegos e com patas atrofiadas. Todo 
seu dinheiro é deles. Uma vez por ano faz 
corrida de cachorro beneficente. Este ano 
Alexandre Rossi vem com a Estopinha.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Carla Barcellos Ruy, Sooretama. (Pausa) 
Agente comunitária de saúde há dezoito 

anos. Atua na causa há mais de vinte anos. Mora 
em Sooretama há trinta e cinco anos e atua com 
resgate, tratamento e adoção responsável. 
Conta com ajuda dos amigos para que, sempre 
que possível, façam doação de medicação e até 
mesmo consultas, mas, na maioria das vezes, sai 
de seu próprio bolso.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Catharine Partelli Lima Carvalho. (Pausa) 
Bacharel em Medicina Veterinária, 

Facastelo – Faculdade de Castelo. Conclusão em 
julho de 2011, na área de Medicina Veterinária 
com ênfase em Piscicultura, atuando 

principalmente com a produção de tilápia, 
manejo e produção de ovinos. Trabalha na 
empresa Pet Shop Bicho de Luxo. Área de 
Medicina Veterinária com ênfase em pequenos 
animais, atuando principalmente em consultas, 
vacinação. É responsável técnica. Como 
protetora animal, faz um trabalho relevante em 
Cachoeiro de Itapemirim e adjacências.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Doutor Sílvio Queiroz de Oliveira. (Pausa) 
Nascido no estado do Rio de Janeiro, 

tornou-se médico veterinário pela Universidade 
Federal Fluminense. Em 1972, foi aprovado no 
concurso da Secretaria de Estado da Saúde do 
Espírito Santo. Foi o primeiro médico veterinário 
lotado na Secretaria de Estado da Saúde. 
Coordenou campanhas de vacinação antirrábica 
e a Vigilância Sanitária. Participou da criação do 
Código de Saúde do Estado do Espírito Santo. 
Posteriormente, montou consultório, clínica e 
hospital veterinário. É fundador do CRMVES, 
onde foi presidente por dois mandatos. 

Doutor Sílvio é um profissional abnegado 
e amante da causa animal, influenciando sua 
família para ingresso no ambiente do cuidado 
qualificado e respeito e amor aos animais.  

Deputada, se me permite um aparte, ele 
também foi veterinário dos meus animais.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Doutor Leonardo Aksacki Malacarne. 
(Pausa) 

 Formado em Direito pela FDV em 2002, 
pós-graduado em Direito Penal e Processual 
Penal, trabalhou como advogado concursado da 
Petrobrás de 2006 a 2009, ocasião em que 
pediu demissão para tomar posse no cargo de 
delegado de polícia no Espírito Santo, em 
06/01/2009. Como delegado, trabalhou nas 
Delegacias de Crime Contra a Vida de Cariacica e 
de São Mateus, Delegacia de Sooretama, 
Jaguaré, Pinheiros e Pedro Canário.  
Atualmente, é titular da Delegacia Especializada 
de Investigações Criminais, a Deic, e responde 
pela Delegacia Especializada de Infrações Penais 
Outras, Dipo, ambas em São Mateus, de forma 
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que é responsável por presidir investigações de 
crimes contra o meio ambiente naquele 
município.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Doutor Marcus Campos Braun. (Pausa) 

 Presidente do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Espírito Santo, triênio 
2018-2021. Casado, quarenta e dois anos, pai de 
um casal de filhos, morador há dez anos da 
cidade de Vitória, Espírito Santo. Médico 
veterinário natural de Salvador, formado pela 
Faculdade Pio X, localizada em Aracaju, Sergipe, 
pós-graduação em Clínica Geral, Clínica 
Cirúrgica, Anestesiologia, Dermatologia, Terapia 
Intensiva e Medicina Intensiva em pequenos 
animais. É o responsável técnico e proprietário 
da Clínica Veterinária Cesa, Centro de 
Especialidades em Saúde Animal, e um grande 
parceiro da CPI. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Doutor Rogério Figueirêdo Coutinho 
(Pausa) 

 Médico veterinário formado pela 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no 
ano de 1983. É atuante desta data em Clínica e 
Cirurgia de pequenos animais. Possui cursos de 
pós-graduação nas áreas de Radiologia, Clínica, 
Cirurgia, Aves e Animais Silvestres, atuando 
sempre para o bem-estar animal em clínica de 
referência no município de Vila Velha. Dono da 
Clínica Dalmar. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Reserva Natural Reluz, e seu 
representante, ou representantes. (Pausa) 

 Reserva ambiental criada no município 
de Marechal Floriano, no ano de 2007, pelos 
idealizadores Luiz Alberto Carvalho Bittencourt 
e Renata Bomfim Bittencourt, com o objetivo de 
cuidar e preservar animais e a natureza e 

promover educação ambiental no estado do 
Espírito Santo. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

 Doutora Roseanne dos Reis Abrante 
Nunes. (Pausa) 
 Médica veterinária, conselheira do 
CRMV-ES, presidente da Comissão de Bem-Estar 
Animal do CRMV-ES e conselheira do Conselho 
Municipal de Proteção e Defesa do Bem-Estar 
Animal no município de Serra. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Doutora Mariza Danielle Alves de Melo. 
(Pausa) 

Advogada, atua na causa animal desde 
2017, quando fez seu primeiro resgate e nunca 
mais parou. Foi e é voluntária de diversas ONGs 
e grupos de protetores da Grande Vitória. Fez 
parte do Conselho Municipal de Bem-Estar 
Animal da Prefeitura de Vila Velha. Hoje é 
membro da Comissão Especial de Proteção e 
Defesa dos Animais OAB-ES, e participa 
ativamente da CPI dos Maus-Tratos da 
Assembleia Legislativa. Atua diariamente na 
causa, auxiliando protetores e a sociedade civil 
nas denúncias referentes aos maus-tratos em 
todo o estado do Espírito Santo e fiscalização de 
entes públicos quanto às suas políticas públicas. 

 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Eduardo Passamani. (Pausa) 
 Delegado de Polícia Civil, trabalhou na 
Delegacia de Plantão de Vila Velha, Delegacia de 
Homicídios de Cariacica, Delegacia de Pessoas 
Desaparecidas, Investigações Especiais, DHPP, 
Delegacia de Acidentes de Trabalho e Delegacia 
de Costumes e Diversões. Integrou uma força-
tarefa com o MP para solucionar inquéritos 
antigos. Pós-graduação em Segurança Pública. 
Atualmente na Delegacia de Proteção ao Meio 
Ambiente e Delegacia de Defesa do 
Consumidor. Pós-graduado em Gestão de Meio 
Ambiente, onde realiza o resgate de animais 
vulneráveis, em situação de maus-tratos, 
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atuando em parceria com o Conselho de 
Médicos Veterinários e a CPI dos Maus-Tratos. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Fundação Pró-Tamar. (Pausa) 
 O representante da instituição será, 
neste momento, o senhor Murilo Souza, biólogo 
supervisor do Centro de Visitantes do Projeto 
Tamar, em Vitória. Missão: promover a 
recuperação das tartarugas marinhas, 
desenvolvendo ações de pesquisa, conservação 
e inclusão social. 
 A Fundação Pró-Tamar executa a maior 
parte das ações descritas no PAN – Plano de 
Ação Nacional para Conservação das Tartarugas 
Marinhas no Brasil, do ICMBio/MMA. A 
fundação é instituição não governamental, sem 
fins lucrativos. 
 Em reconhecimento ao trabalho 
desenvolvido, foi certificada pelo Ministério da 
Justiça, em 1996, como utilidade pública 
federal. A Lei n.º 13.204/2005 causou uma 
mudança significativa nas organizações da 
sociedade civil, extinguindo o título de utilidade 
pública federal. Entretanto, são mantidos os 
títulos de utilidade pública estadual para os 
regionais da Bahia e de Sergipe; e ainda de 
utilidade pública municipal para Itarema, Ceará; 
Pirambu, Sergipe; Mata de São João, Bahia; 
Camaçari, Bahia; Linhares, Espírito Santo; 
Ubatuba, São Paulo. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

 Gilson de Moraes Júnior. (Pausa) 
 Representando a cadelinha Maya, 
Marataízes. Causa Animal. Conheceu o Surf Dog 
há quatro anos, atleta de surf, kitesurf e stand-
up, onde possui mais de cinquenta títulos. 
Decidiu se unir e treinar uma dog para competir 
também.  Maya é bicampeã mundial do Surf 
Dog e veleja de kitesurf, com Gilson, em média, 
a vinte quilômetros de distância da costa. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Grappa – Grupo de Apoio à Proteção 
Animal. Daniela Barbosa. (Pausa) 

 Fundado em 1.º de outubro de 2008, 
com a missão de conscientização para evitar o 
abandono de animais e a adoção responsável de 
animais carentes, o Grappa atuou em diversos 
resgates com êxito, denunciando maus-tratos, 
insistindo no acolhimento e tratamento público. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado)  
 

Huandra Seibel. (Pausa) 
Protetora animal pelo município de 

Viana, economista e, há três anos, começou a 
ajudar os animais em situação de rua da região 
de Viana. Já foram mais de cem animais 
ajudados por meio do Projeto Pra Mia. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado)  
 

 Isabela Pimentel Simmer. (Pausa) 
Natural de Vitória, Espírito Santo. 

Quarenta e três anos de idade, servidora pública 
estadual, lotada na Promotoria de Cariacica 
desde 2011, mãe de dez cães e três gatos. É 
protetora independente e é um ser humano 
exemplar nos cuidados com os animais 
abandonados. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado)  
 

Júlia Duarte. (Pausa) 
Especialista em Psicanálise Clínica, pela 

Fates em 2015; mestre em História Política e 
docente do ensino superior em disciplinas 
jornalísticas para Rádio e TV, Atendimento 
Publicitário, Marketing de Relacionamento e 
Administração de Empresas; sócia-proprietária 
da Rima Comunicação Estratégica. Julia divide 
seu tempo de psicóloga e empresária com o 
trabalho ético e responsável em defesa dos 
animais de rua e sem domicílio. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado)  

 
 Lígia Martins Diniz Furtado. (Pausa) 

Arquiteta e urbanista, formada pela Ufes 
em dois cursos superiores, também em Artes 
Plásticas bacharelada, vem ajudando os animais, 
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inclusive com o uso da Arquitetura. É protetora 
de animais a vida inteira e cuidadora, há seis 
anos, dos animais da Ufes.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Marcella Rios Gava Furlan. (Pausa) 
Integra o grupo de fundadores do Patas 

do Canto, composto por pessoas que moram no 
bairro Praia do Canto, que se preocupam com os 
animais de rua ou que estejam sofrendo algum 
tipo de maus-tratos. Resgatam animais de rua 
no bairro, arcando com as despesas do resgate. 
Tratamento veterinário e lar temporário são 
custeados exclusivamente pelo grupo. Não se 
trata de uma ONG, mas de um grupo de 
moradores que todos os meses levam os 
animais para que consigam um novo lar para 
esses anjos resgatados. O grupo existe desde 
2016.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Márcia Paixão. (Pausa) 
Protetora animal, atuante na causa 

animal há quinze anos. Possui sob sua tutela 
cerca de quarenta animais, dentre eles a 
cadelinha Shakira, que foi tirada de maus-tratos 
através da CPI. Entre suas ações em defesa dos 
animais, procura ajudar tutores de animais 
carentes, buscando sempre castrações, 
vacinações, medicamentos, proporcionando a 
esses animais uma condição de vida melhor.  

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Márcia Pinto Guerra de Souza. (Pausa) 
Natural de Governador Valadares, estado 

de Minas Gerais. Residente no estado do 
Espírito Santo há vinte anos. Engenheira Civil. 
Trabalha com comércio e prestação de serviços 
na área de Segurança Patrimonial. Tem paixão 
pela natureza e amor aos animais. É uma 
voluntária incessantemente pela vida e 
proteção dos animais. Atua com recursos 
próprios e tem fé que sua luta em busca de 
ações políticas envolva a maior participação do 
poder público para a sociedade. Respeita e 

cuida de tudo o que tem vida, seja humana, 
animal ou vegetal. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

 Márcia Pretti Neiva. (Pausa) 
Ativista da causa animal. É protetora 

animal, administradora, turismóloga e ex-
diretora da ONG Amizade é um Luxo. Participa 
ativamente das atividades envolvendo os 
animais em situação de risco. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Maria da Glória Alves Cunha. (Pausa) 
Médica Veterinária formada pela 

Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, 
há trinta e dois anos. Atuando em Clínica Geral, 
Fisioterapia e Acupuntura Veterinária, em 
Jacaraípe, município de Serra, há trinta anos. 
Atua na proteção animal e bem-estar animal há 
vinte e cinco anos. Ativista do bem, sendo 
presidente de uma organização de proteção 
animal sem fins lucrativos, Adada - Associação 
Amigos dos Animais, há seis anos. Sabendo que 
proteção e bem-estar animal devem estar 
unidos ao bem-estar do seu tutor. Ex-presidente 
do Conselho de Medicina Veterinária do Estado 
do Espírito Santo. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Naismara Braido. (Pausa) 
Mulher guerreira que não perde a 

esperança diante dos desafios. Luta sempre por 
um mundo melhor para os nossos animais. 
Acredita que a união vai transformar histórias 
como a de Luck e Elmo. 

 Luck, vítima do abandono e descaso, 
atropelado em 29/12/2018, em São Pedro. Foi 
socorrido em 31/12/2018. Foram três meses de 
cuidados intensivos, transfusões, internações, 
até ele ter estabilidade de passar pela 
amputação. E, agora, se encontra feliz com a 
cuidadora. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
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Paula Alves Pereira de Andrade. (Pausa) 
Protetora independente de animais há 

vinte e seis anos. Faz parte da Comissão de 
Proteção e Defesa dos Animais de Guarapari, 
CMPDA. O grupo resgata, trata, arrecada, 
divulga e denuncia abusos e maus-tratos aos 
animais. Faz parte dos Médicos sem Fronteiras 
dos Animais. Alimenta os cães comunitários e de 
moradores de rua e também dá assistência aos 
mesmos em caso de doença. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

 Protetores Anônimos da Vila. (Pausa) 
Cintia Carvalho Bragança Garcia, Maria 

José Santos Andrade, Mônica Piontkovsky Bravi 
fazem parte do grupo Protetores Anônimos da 
Vila, com um trabalho voluntário de resgate e 
cuidados de animais abandonados. Resgatam, 
cuidam, oferecem vacinas, vermifugação, 
castração ou qualquer outra coisa que o 
bichinho necessite. Após os cuidados, os animais 
são levados para feiras de adoção para serem 
reinseridos em uma família. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Rickson Lima de Oliveira. (Pausa) 
Equoterapia Centro Capixaba. O Centro 

Capixaba de Equoterapia desde 2007 tem o seu 
trabalho pautado na busca da humanização e 
qualificação dos seus serviços. Na equoterapia o 
trabalho é lúdico, buscando objetivos individuais 
e resolutivos para todos os tipos de patologias e 
isso só é possível pela presença dos animais, 
cavalos, que são os nossos parceiros de extrema 
importância para levar a qualidade de vida aos 
nossos pacientes. 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Rossana Lúcia Pimentel Bravim. (Pausa) 
Rossana Lúcia Pimentel Bravim, 

protetora animal, faz trabalho de 
conscientização. Já recolheu e ajudou inúmeros 
animais em situação de risco, animais doentes: 
cuidou, tratou, alimentou e encaminhou para 
adoções responsáveis. Utiliza as redes sociais 

para levar ao conhecimento das pessoas a 
importância da mudança de pensamento em 
relação aos animais, mostrando que o animal 
não é um brinquedo e precisa de, no mínimo, 
espaço e higiene para viver com carinho e amor. 
É de Linhares. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Sâmara Lima Abrahão. (Pausa) 
Sâmara Lima Abrahão é protetora animal 

e sempre amou os animais. Com os filhos ainda 
crianças, criaram o primeiro cão, que 
transbordou a família de amor. Foi há vinte 
anos. A partir do Zardo, nosso cão, e através dos 
seus filhos, que se viu protetora e ativista da 
causa animal. Um dia, chegando a casa, 
encontrou os três filhotes esperando-a na 
calçada do prédio com um cãozinho que tiraram 
de uns meninos que viviam nas ruas. A partir 
daí, continuou acolhendo e buscando lares 
amorosos a esses animais.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Sopaes, Sociedade Protetora dos 

Animais do Espírito Santo, representada pela 
senhora Regina Mazzoco e demais presidentes 
da ONG aqui presentes. (Pausa) 

A Sociedade Protetora dos Animais do 
Espírito Santo, Sopaes, inscrita no CNPJ sob o 
número: 02.907.957.0001- 41, Organização Não 
Governamental, ONG, é uma associação sem 
finalidade de lucro e é detentora de certificados 
de entidade de utilidade pública estadual, 
conforme Lei n.º 9.566/2010. Nosso objetivo é a 
luta pelo bem-estar animal, com ênfase nos 
animais que sofrem com o abandono e o 
descaso dos poderes constituídos e que passam 
por sofrimentos inimagináveis a qualquer mente 
humana, por mais criativa que seja.  

Somos uma ONG em que todos os 
atuantes são voluntários, sem que ninguém 
receba nenhum tipo de remuneração, tenha 
qualquer vínculo com a iniciativa privada ou 
órgão governamental. Fazemos esse trabalho 
com grande dose de amor e por acreditarmos 
que um dia alcançaremos justiça àqueles que 
não têm voz e nem possibilidade de lutar por 
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seus direitos legais. Estamos desenvolvendo 
várias ações de cobrança, através de nossa 
legislação, em todas as instâncias 
governamentais, para a criação de políticas 
públicas de bem-estar animal, em que já temos 
alcançado alguns avanços. Porém, somos 
conscientes que os resultados demandam tempo 
e persistência.  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Tenente-coronel Cosme Carlos da Silva. 

(Pausa) 
O tenente-coronel Cosme Carlos 

ingressou na vida militar aos dezoito anos. 
Serviu no 38.º Batalhão de Infantaria, em Vila 
Velha, como atirador de morteiro pesado. Em 
1992, integrou a Polícia Militar do Espírito Santo 
como aluno soldado, destacou-se como atleta-
corredor, tendo sido premiado em várias 
competições, representando o Espírito Santo. 
Serviu na Companhia de Choque, e, em 1994, 
ingressou no curso de oficiais onde continuou 
conquistando vários prêmios como atleta. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Como última homenageada, tenente 

Clícia Janaína Coelho Cupertino. (Pausa) 
A tenente Clícia Janaína Coelho 

Cupertino é 1.º tenente da Polícia Militar do 
Espírito Santo, é formada em Ciências Biológicas 
pela Ufes e sempre amou os animais. Atua no 
10.º Batalhão de Guarapari como comandante 
da 1.ª Companhia. Além do trabalho na Polícia 
Militar, está sempre envolvida nas causas 
animais, realiza resgates, divulga nas redes 
sociais e ajuda no processo de adoção para que 
esses seres tenham uma família que os ame. 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado)  
 

Temos algum representante da Vipa, 
Voluntários Independentes, aqui nesta Casa, 
neste momento? (Pausa) 

Não havendo, do Vira-Latas, de 
Guarapari, algum representante? (Pausa) 

Não mais. 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Eu gostaria de saber se alguém que foi 
convidado para homenagem não foi chamado. 
Se alguém que foi convidado, está aqui e não foi 
chamado, por gentileza, levante a mão. (Pausa) 

Não tendo, eu gostaria de esclarecer 
uma questão muito importante neste momento. 
Nós tivemos muita dificuldade de estarmos 
escolhendo alguns nomes para esta 
homenagem de hoje. Vocês que foram 
homenageados representam o grande número 
de protetores independentes, individuais, todos 
aqueles que estão aqui por meio das clínicas, os 
que estão pelas nossas polícias, os que são 
médicos-veterinários, os representantes de 
instituições. Todos estão representados nesta 
homenagem de hoje. 

Nós não tínhamos como pegar todo o 
estado. Nós sabemos que tem protetores nos 
mais diversos municípios, mas nós já estamos 
levantando os nomes de quem tem feito a 
diferença na proteção animal no estado do 
Espírito Santo, para poder homenagear nos 
próximos anos, porque há muita gente 
importante nesta causa e que não está aqui 
hoje. Eu gostaria de dizer que se sintam 
homenageados.  

A gente não tinha como homenagear 
todos, então, nós fizemos uma representação 
da causa animal, dos mais diversos segmentos e 
setores, para poder fazer esta homenagem 
nesta tarde. Gostaria de dizer que a gente 
pudesse compreender isso. E já estamos 
traçando os nomes que nós vamos homenagear, 
porque isso vai ser uma rotina todos os anos, 
nesta Casa: darmos foco, darmos luz e darmos 
atenção à causa animal.  

Para finalizar, eu quero dizer também: 
vocês devem ter ouvido aqui que vários casos 
que foram chamados, especialmente dos 
protetores individuais, eles atuam por conta 
própria. Eles tiram recursos do próprio bolso, 
muitas vezes até faltando alimento na família 
dele, para a causa humana, para poder dar para 
um animal que estão tratando naquele 
momento. São medicamentos, são vacinas, são 
castrações, são cirurgias, são buscas de lares 
temporários.  

Regina Mazzocco não está aqui hoje, mas 
quero ressaltar o nome dela. Ela é da Sociedade 
Protetora dos Animais. Ela não está aqui hoje 
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porque ela está em uma feira de adoção desde a 
madrugada, se organizando em uma feira de 
adoção de animais. 

Então, muitos não puderam estar, mas 
são homenageados por esta Casa e têm o nosso 
reconhecimento. Volto a ressaltar que fazem 
isso com recursos próprios. Não têm uma ajuda 
sequer do poder público estadual, municipal, do 
Governo Federal. 

Por isso, essa luz que a gente traz para 
essa causa. Porque também não tem sido fácil, 
para esta deputada, para esta Casa, traçar essas 
políticas, porque nós dependemos do Poder 
Executivo. Para qualquer dispêndio de recursos 
em uma legislação, nós dependemos do Poder 
Executivo, senão é incondicional. Por isso, a 
gente tem algumas dificuldades e, muitas vezes, 
a gente se frustra, mesmo estando nessa 
posição de ser legisladora, mas de não poder 
dar atenção e drenar os recursos necessários 
para que essa causa seja atendida, e o protetor 
possa dar o seu amor, possa continuar 
ajudando, não precisando tanto sacrificar a sua 
própria sobrevivência para ajudar a causa 
animal. 

Fica aqui o meu reconhecimento, o 
nosso braço, o nosso carinho e a justa 
homenagem que todos vocês recebem nesta 
tarde, que vai marcar para a história da 
proteção animal no estado do Espírito Santo.  

Muito obrigada a todos. 
Passo, agora, a palavra para o nosso 

cerimonialista, para mais três ou quatro falas 
que vão ser feitas. E nós vamos encerrar a nossa 
solenidade. 

Quero agradecer ao Ângelo Bolsoni 
Espadete e a Julia da Silva Marcelino, que são os 
alunos que estiveram aqui, do Coep, fazendo as 
apresentações e as falas aqui na frente. Muito 
obrigada.  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 

KRÜGER SALES) - Neste momento, convido a 
fazer uso da palavra o presidente do Conselho 
Regional de Medicina Veterinária do Espírito 
Santo, doutor Marcus Campos Braun. (Palmas) 

 
O SR. MARCUS CAMPOS BRAUN - Boa 

tarde! Não vou cumprimentar todos, mas, 
através da deputada, cumprimento os demais. 

Senhores, senhoras, falar um pouco 
sobre o dia e a importância do que foi 
comemorado no último dia 4 de outubro, para 
mim, é uma coisa muito especial. Desde quando 
eu era criança sempre tive a certeza de que um 
dia estaria vivendo no meio deles. E a única 
saída que eu tive para conviver todos os dias 
com os animais, foi me tornar médico-
veterinário. Então, desde os quatro anos de 
idade, persegui isso e luto por eles até hoje. A 
cada vida salva, a cada vida resgatada, a cada 
fiscalização de locais inapropriados, eu vivo, 
respiro, e a minha maior motivação é poder 
proteger e impedir os maus-tratos.  

Hoje eu vejo a nossa profissão com uma 
importância muito grande na sociedade, seja ela 
na área de Saúde Pública, protegendo os 
senhores contra as zoonoses, que são doenças 
transmitidas por animais e, ao mesmo tempo, 
cuidando do alimento que chega à mesa de 
vocês porque, por detrás de uma proteína 
animal que chega à mesa de vocês, tem um 
médico-veterinário na inspeção, no manejo, 
desde lá do local dele até o prato. Então, isso é 
para demonstrar a vocês as multifunções do 
médico-veterinário. 

Hoje somos a única profissão total da 
saúde única que participamos de todos os 
processos. E esta semana tivemos um grande 
presente que foi, com a ajuda da CPI e do nosso 
delegado aqui e sua equipe, colocar um falso 
médico-veterinário na cadeia. Lutas que a gente 
já vem travando há alguns meses de 

investigação para chegar, no momento certo, 
na hora certa e acabar com isso, porque, onde 
estiver alguém praticando esse ato, pode ter 
certeza que a nossa presença vai estar lá. E 
isso, juro aqui para vocês.  

Deixar para vocês o canal aberto para 
denúncia, tanto no Conselho Regional de 
Medicina Veterinária, quanto na CPI e na 
Delegacia Ambiental, que tem o doutor 
Eduardo à frente e que vem desempenhando 
um excelente trabalho. 

Muito obrigado a todos, gente. Foi um 
prazer poder falar um pouquinho aqui para 
vocês. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Obrigada, doutor Marcus.  
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O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Convidamos a fazer uso da 
palavra, neste momento, o tenente-coronel, 
comandante da Polícia Ambiental, Cosme Carlos 
da Silva. (Palmas) 
 
 O SR. COSME CARLOS DA SILVA – Boa 
tarde! A minha fala é bem rápida, é uma fala de 
agradecimento. Quero agradecer à nossa 
deputada Janete por nos convidar para esse dia 
tão importante e por estar nos homenageando. 

Essa homenagem é estendida a toda 
Polícia Militar, que trabalha diuturnamente em 
prol da defesa da vida e também na proteção 
dos animais. Nós, da Polícia Ambiental, já 
atuamos no estado há trinta e um anos e 
trabalhamos em toda a vertente do meio 
ambiente.  

Trabalhamos tanto na questão florestal 
quanto na questão também de animais. O nosso 
foco principal, deputada, é o animal silvestre, 
até porque as prefeituras geralmente se 
responsabilizam pelos animais domésticos.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) – Teriam que se responsabilizar. Teriam. 
Desculpe. 

 
O SR. COSME CARLOS DA SILVA – Ok. 
Mas temos trabalhado e temos realizado 

alguns trabalhos bem importantes, deputada. 
No primeiro semestre deste ano, resgatamos 
dois mil trezentos e dez animais silvestres, 
entregando ao Cetas, que é do Ibama, e ao 
Cereias, que faz parte de uma ajuda da Fibria, 
que é a Suzano, e reintroduzimos esses animais 
na natureza, porque cremos que, sendo esse o 
nosso papel, nós temos toda a satisfação. 

Quando o padre estava falando ali, 
lembrei que a palavra, a Bíblia traz para nós um 
conselho já bem antigo, de uma lei bem antiga, 
em Deuteronômio 22, no verso 6, fala assim: 
Quando no teu caminho encontrares uma ave 
sobre o seu ninho com filhote, não retire ele dali.  
Então já fala para nós, uma lei bem antiga, de 
proteger os animais. Então esse é o nosso papel 
e nós temos desempenhado com todo o afinco, 
preparando os nossos policiais.  

Só para dar uma informação, desde o dia 
1.º de outubro até o dia 28 de outubro agora, 
estamos formando, no Batalhão de Polícia 

Militar Ambiental, uma tropa especializada no 
combate, diretamente, na mata atlântica para 
estar, justamente, inibindo os caçadores. 

Somente no primeiro semestre, 
apreendemos sessenta e nove armas de 
caçadores, com vários apetrechos, várias caças, 
justamente para dar uma resposta e cobrar para 
que o povo, principalmente, respeite o meio 
ambiente. 

 Quero agradecer. Muito obrigado!  

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) – Obrigada! Quero agradecer à Polícia 
Ambiental, inclusive, quando falei das 
prefeituras, porque muitas vezes a Polícia 
Ambiental tem que fazer um trabalho que é 
normalmente de prefeitura e que, infelizmente, 
muitas prefeituras não fazem. 

Por gentileza, cerimonialista. 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (RIKELME 

KRÜGER SALES) – Convidamos, neste momento, 
a fazer o uso da palavra a senhora Mariza 
Danielle Alves de Melo, representando a OAB-
ES. 

 
A SR.ª MARIZA DANIELLE ALVES DE 

MELO - Boa tarde a todos! Gostaria de 
cumprimentar a Mesa, mais uma vez, aqui 
presente. 

O que dizer do dia de hoje? Passaram 
aqui os alunos – cumprimentar, inclusive os 
alunos também, que deram o exemplo para a 
gente. Acredito que começa a partir deles. A 
gente sempre tem aquela história de que as 
crianças são o futuro - e são -, porque, a partir 
do momento em que adolescentes e crianças de 
idades tão tenras, de idades tão jovens, já 
tiverem em sua consciência, em suas mentes, 
que não se deve maltratar outro ser, no caso o 
ser não humano, porque todos nós somos 
animais, os animais não humanos são indefesos. 
Então, se você cria na cabeça de um jovem, de 
uma criança, de que não se deve agir com 
violência ou descaso desses seres que convivem 
conosco no nosso planeta – que não somos 
donos e não temos a propriedade do local que 
nós vivemos – aí sim a gente pode dizer que o 
nosso trabalho está sendo feito e que a gente 
conseguiu chegar em algum lugar.  
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 Eu comecei na causa, não chega nem 
perto dos protetores que estão aqui presentes. 
Comecei em 2017, após fazer um resgate. Eu já 
namorava a causa há um certo tempo, mas 
nunca tive coragem de retirar um animal da rua 
ou qualquer coisa do tipo. Foi quando me 
deparei com o Frederico, que hoje é o meu 
primeiro resgate, o meu animal. E a partir dali 
eu continuei. 
 Percebi que resgate não é o meu feitio. É 
uma coisa que, psicologicamente, não consigo, 
por isso que eu sou tão fã dos protetores. Tenho 
muitas amizades. Saibam todos vocês que 
podem contar comigo como advogada, como 
membro do Conselho de Bem-Estar e Proteção 
Animal da OAB. Saibam que, em questões de 
maus-tratos, fiscalização, questões que 
envolvam crimes, podem sempre contar 
conosco, comigo, pessoalmente.  
 Percebi que o meu foco estava errado. 
Não que... Mãos são importantes para resgatar, 
para cuidar, para segurar, mas eu percebi que 
eu seria mais útil dentro da parte da política, 
não como a deputada, mas estar ali junto dos 
órgãos públicos, dentro da minha instituição, 
pressionando aqueles que devem sim fazer 
política pública animal no nosso estado e no 
nosso país.  
 Dentro do âmbito estadual, a gente tem 
a nossa comissão, que foi criada recentemente. 
Temos um curto período, mas já estamos 
fazendo muito barulho. Estamos com vários 
projetos de, justamente, trabalhar junto com as 
prefeituras municipais, dos setenta e oito 
municípios do estado do Espírito Santo. Temos 
obtido algumas respostas. Claro que a passos de 
tartaruga, mas a gente acredita que é a partir do 
primeiro passo que a gente consegue chegar a 
algum lugar. Não bastar só a gente reclamar que 
o município, que o estado, ou que determinado 
vereador não tem ajudado, porque pediu voto e 
não está cumprindo com aquilo que prometeu. 
Mas se nós mesmos fizermos qualquer... Aquela 
fala: cada um faz alguma coisa, faz a diferença, 
porque é uma vida. Um animal que está ali na 
esquina da sua casa, ele está precisando de 
ajuda. Se você se responsabilizar por aquele 
animal, você salvou aquela vida. É menos uma 
vida passando por necessidade.  
 Deputada, estou muito emocionada. 
Sempre em nossos encontros, sempre 

participando aqui da CPI, entre outros projetos, 
eu sempre me emociono. No nosso encontro 
em São Mateus, foi muito emocionante para 
mim. Eu me emocionei na reunião, naquele 
momento, não poderia, afinal de contas eu 
estava representando a minha instituição, tinha 
que me manter isenta, mas foi muito difícil. É 
algo que... Animais é uma coisa que me mexe, 
mexe muito comigo, tanto que estou agora, 
aqui, nervosa.  
 Gostaria de agradecer mais uma vez a 
confiança. Agradecer ao doutor Marcus. Já falei 
e sempre falo para ele que sou fã dele, que está 
à frente do CRMV. Temos projetos também com 
o CRMV.  

Agradecer ao restante da Mesa, o 
trabalho que o delegado faz em prol. Sempre 
indico a proteção e a sociedade civil a procurar 
o doutor Passamani para as denúncias. A gente 
sabe que o que hoje tem ido para frente, em 
termos de fiscalização, em termos de apuração 
de crimes, é com a Delegacia de Meio 
Ambiente, a Delegacia de Polícia Civil de Meio 
Ambiente.  

Sem falar na CPI, através do Juarez, que 
está ali. A gente não pode deixar de falar. 
Também sou fã do Juarez. Todas as pessoas com 
quem pude falar, dizem: procura o Juarez, que 
você consegue. Tudo foi resolvido. 

Então, mais uma vez, muito obrigada, 
deputada, mais uma vez pela confiança na 
minha instituição e na minha pessoa. É um 
prazer estar aqui sempre em serviço desta Casa; 
as protetoras a quem eu devo tudo, Norma 
Santana, está ali; outras que não puderam estar 
presentes, porque sabemos o motivo: estão 
cuidando dos seus animais, mas sintam-se todas 
aqui homenageadas. 

Muito obrigada! Boa-tarde! Podem 
contar comigo. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Convidamos a fazer uso da 
palavra, em nome dos homenageados, a 
senhora Renata Bomfim, Reserva Natural Reluz. 

 
A SR.ª PRESIDENTE − (JANETE DE SÁ − 

PMN) – Já estamos chegando ao final, gente. 
Nós temos agradecimentos para fazer e eu 
gostaria que vocês esperassem só mais um 
pouquinho. 
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A SR.ª RENATA BOMFIM – Gostaria de 
saudar a Mesa, deputada Janete, obrigada. 
Obrigada por esta honra de falar em nome dos 
companheiros e companheiras cuidadores, 
protetores, veterinários aqui presentes. 

Trouxe comigo a Evita Perón. Ela foi 
resgatada na BR-262 e está com a gente, já, há 
dez anos. Não é o primeiro animalzinho que a 
gente resgatada e, assim como nós, muitos de 
vocês têm dedicado a vida a esse trabalho de 
bem-estar animal, de cuidado dos animais. 

Parabenizar a escola por essa 
demonstração de consciência histórica e de 
generosidade quando destaca que, desde 1500, 
a natureza vem sendo explorada e destruída no 
nosso país.  

E nós estamos vivendo um momento de 
transição importante, deputada, e é muito 
importante a sua atuação. Como poeta que sou 
– sou presidente da Academia Feminina 
Espírito-Santense de Letras e, quando assumi 
uma cadeira nessa academia, no meu discurso 
eu disse que colocaria a minha voz por aqueles 
que não podem falar, que as minhas poesias 
seriam em função dos animais, em função 
desses seres que fazem parte dessa viagem 
nesta nave azul. Nós estamos todos viajando 
juntos e não são respeitados. 

Gostaria de agradecer, em especial, ao 
tenente-coronel Cosme, a parceria. Porque na 
nossa Reserva Natural Reluz temos recebido 
todo apoio quando precisamos. É uma 
constante o caçador na mata, infelizmente, não 
somente na nossa reserva, mas, também, nas 
outras cinquenta e seis RPPNs que existem 
espalhadas pelo Espírito Santo. Muito obrigada! 
Obrigada ao doutor Passamani por fazer parte 
do Comitê Integrado de Apoio às RPPNs.  

Mas não é só dos animais silvestres que 
a gente cuida, porque muitos animais são 
abandonados na reserva e a gente cuida e 
encaminha esses animais. Então, urge, cada vez 
mais, políticas públicas para esses animais. 

Eu gostaria de agradecer, em nome de 
todos os protetores, essa abertura sem par, de 
extrema importância, deputada, para que eles, 
que não têm voz, sejam escutados, sejam 
ouvidos. 

E eu gostaria de finalizar a minha fala 
com uma poesia, se me permitem, porque sou 
poeta. Esta poesia chama-se: A tupiniquim que 

me habita. Quando chegaram aqui os 
portugueses, vieram sem mulheres; vieram 
apenas homens. As nossas mães, as nossas 
primeiras mães são as índias, são as mulheres 
que cuidam, que curam. E eu fiz essa poesia – 
quando eu digo eu, o eu do poeta é um eu 
coletivo. 

 
(É declamada a poesia)  

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (RIKELME 
KRÜGER SALES) – Para o encerramento desta 
sessão solene, devolvo a palavra à proponente 
desta sessão, senhora deputada Janete de Sá.  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Chegamos ao final de uma solenidade 
muito bonita, valorosa e consistente e eu quero 
agradecer. Quero agradecer a todos que comigo 
fizeram parte desta Mesa: ao doutor Marcos, 
que preside o Conselho Regional de Medicina 
Veterinária; ao doutor Leonardo, que é 
delegado de polícia; ao doutor Sílvio, que é 
médico veterinário, um dos precursores da 
medicina veterinária em nosso estado; ao 
doutor Rogério Figueirêdo, que também é 
médico veterinário e proprietário da Dalmar, e 
junto com a esposa dele e com sua equipe de 
trabalho faz um trabalho belíssimo em Vila 
Velha; ao doutor Eduardo Passamani, que é 
nosso delegado de polícia e parceiro; ao 
tenente-coronel Cosme, que comanda a Polícia 
Ambiental; à doutora Mariza, que é da OAB, e 
ao padre Gudialace, que esteve aqui. 

Quero agradecer carinhosamente ao 
vereador Broinha, vereador do município de 
Cariacica que desde o início desta solenidade 
está conosco. É um parceiro lá no município nos 
ajudando nessa demanda. Eu peço uma salva de 
palmas para o vereador. (Palmas) 

Porque é muito importante a 
participação do município e a gente, muitas 
vezes tem dificuldade de tocar essas demandas, 
tendo em vista que a causa animal é da esfera 
do poder municipal.  

Quero agradecer aos alunos do Coep que 
aqui estiveram através da diretora Elvira 
Gusmão. Meu carinho pelo trabalho que estão 
desenvolvendo, pelo trabalho educativo que a 
escola tem feito nesse despertar para a causa 
animal. 
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Quero agradecer ao Batalhão da Polícia 
Ambiental que esteve aqui com toda a sua 
equipe.  

Quero agradecer a uma pessoa especial 
na CPI que investiga os maus-tratos aos 
animais e que vou chamar aqui na frente junto 
com minha equipe de trabalho, que é o 
servidor Juarez. Juarez, por gentileza venha 
aqui. Eu quero que todos te conheçam. 
Porque o Juarez fica no bastidor. Ele fica no 
bastidor! Vêm as denúncias e eu fico quase 
doida de manhã, de madrugada, de tarde. 
Chega aqui em cima, Juarez, venha aqui em 
cima. À tarde eu ligo, eu o chamo de Juquinha: 
Juquinha, pelo amor de Deus, dá um pulo lá 
logo cedo, porque eu estou em sessão aqui! 
Juquinha sai de onde estiver, pega o carro e a 
gente bota combustível e está lá o Juquinha. 
Se precisa da polícia, doutor Eduardo, a polícia 
vai junto. Se precisa do CRMV e da equipe de 
médicos veterinários para poder caracterizar 
os maus-tratos, o doutor Marcos manda a 
equipe, mas o Juquinha não falta em 
nenhuma delas, o Juarez. Então está aqui o 
Juarez, que vai receber da gente o aplauso e 
também o certificado de protetor, de amigo 
da causa animal! (Palmas) 

Você ajuda a gente pra caramba, cara! 
Ai de mim se não fosse você! 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Em nome do Juarez, que é pau para 

toda obra e para todo cachorro e gato, e que 
não dá colher de chá para gente que comete 
maus-tratos, nós vamos agradecer a nossa 
equipe de trabalho. E aí eu quero que se 
levante o nosso pessoal. Está aqui o pessoal: 
está o Hugo, está a Kariny, está a Quely – eu 
estou cega de longe –, está Gyovana, a 
Priscila, o João Vitor, o Fabiano, o Adriano, 
que é nosso chefe de gabinete. Tem mais 
alguém aí atrás? A Valéria! Estou ceguinha de 
longe. Está a Fabiana, está a Nelzely. É nossa 
equipe de trabalho que junto com a gente fez 
essa ação de hoje. Tem muito mais colegas 
que estão no bastidor, que estão no gabinete, 
mas que também ajudam. (Pausa) 

 Quem faltou? Thiago! Cadê o Thiago e 
o Breno. Nossa equipe de comunicação. São 
eles que colocam as informações no 
WhatsApp, tanto o Thiago como o Breno, 
como a Nety. Cadê a Nety? E tem também a 
Gerusa, ela apaga tudo quanto é incêndio 
nosso. Também é uma protetora. Está aí com 
a Jade, a cachorrinha dela que precisa receber 
pelo dia de hoje porque a Jade ajudou a 
entregar cada homenagem que foi feita aqui 
hoje. Então uma salva de palmas para essa 
equipe valorosa, que faz parte do nosso 
trabalho e ajuda a CPI. (Palmas) 
 Quero agradecer ao nosso Cerimonial, 
ao Rikelme, que conduziu toda essa sessão. 
Obrigada, Rikelme, está aqui atrás. À Lidiane e 
à Larissa, que fazem parte do Cerimonial. À TV 
Assembleia, essas meninas e meninos 
brilhantes, tudo abnegado no trabalho de 
cobrir toda sessão. Ao nosso fotógrafo Tonico. 
À fotografa de quem eu sempre esqueço o 
nome. (Pausa) 

Lisa! Obrigada, Lisa, desculpa. A toda a 
equipe de sonorização, segurança, nosso 
garçom Lilico. Enfim, obrigada a todos.  
 Está encerrada a presente sessão, 
convidando todos para a próxima que será 
ordinária, na segunda-feira, do dia 14, às 15h, 
com a pauta que houver. 
 Está encerrada a presente sessão. 
Obrigada a todos e uma salva de palmas para 
nossos animais e para a proteção animal no 
Espírito Santo. Obrigada, gente, em nome do 
povo capixaba. (Palmas)   
 

(Comunicamos que haverá 
sessão ordinária dia 14 de 
outubro de 2019, cuja Ordem 
do Dia foi anunciada na 
nonagésima quinta sessão 
ordinária, realizada em 09 de 
outubro de 2019)  
 

Encerra-se a sessão às dezessete horas 
e dezessete minutos.  
 

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