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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.417 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 

“Dr. Afonso Schwab” a JURAMA BARROS 
GUEIROS BITRAN. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Jurama 
Barros Gueiros Bitran. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.418 
 

Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 
“Dr. Afonso Schwab” a NEIO LUCIO FRAGA 

PEREIRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Neio 
Lucio Fraga Pereira. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.419 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 
“Dr. Afonso Schwab” a ANTELMO SASSO FIN. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a 
Antelmo Sasso Fin. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.420 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 

“Dr. Afonso Schwab” a FABIANO PIMENTEL 
PEREIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a 
Fabiano Pimentel Pereira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.421 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 

“Dr. Afonso Schwab” a WANDER PEREIRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a 
Wander Pereira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.422 

 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 

“Dr. Afonso Schwab” a PAULO ANTONIO DE 
MATTOS GOUVEA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Paulo 
Antonio De Mattos Gouvea. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.423 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 

“Dr. Afonso Schwab” a JOSÉ ALBERTO DA 
MOTTA CORREIA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a José 
Alberto Da Motta Correia. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.424 

 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 

“Dr. Afonso Schwab” a CELSO MURAD. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Celso 
Murad. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.425 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 

“Dr. Afonso Schwab” a CARLOS HUMBERTO 
MANNATO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Carlos 
Humberto Mannato. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.426 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 

“Dr. Afonso Schwab” a ANTONIO CARLOS 
AVANZA JUNIOR. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a 
Antonio Carlos Avanza Junior. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.427 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 
“Dr. Afonso Schwab” a KARLA DIAS BARBOSA 

LESSA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Karla 
Dias Barbosa Lessa. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.442 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 
“Dr. Afonso Schwab” a NÉSIO FERNANDES DE 

MEDEIROS JUNIOR. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Nésio 
Fernandes de Medeiros Junior. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.443 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 
“Dr. Afonso Schwab” a JULIO CARLOS PEREIRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Julio 
Carlos Pereira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.444 

 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 
“Dr. Afonso Schwab” a WILLIAN DE SÁ LESSA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Willian 
de Sá Lessa. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.445 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 

“Dr. Afonso Schwab” a ARON STEPHEN TOCKEK 
SOUZA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Aron 
Stephen Tockek Souza. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.446 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 
“Dr. Afonso Schwab” a ALARCON DIAS FROES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a 
Alarcon Dias Froes. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.447 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 

“Dr. Afonso Schwab” a PAULO ROBERTO 
DIETRICH. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Paulo 
Roberto Dietrich. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.448 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 

“Dr. Afonso Schwab” a AMADEU LOUREIRO 
LOPES. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 

Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a 
Amadeu Loureiro Lopes. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.449 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 
“Dr. Afonso Schwab” a DIEGO GOMES CONTE. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Diego 
Gomes Conte. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.450 
 
Integra na Ordem do Mérito Médico Capixaba 
“Dr. Afonso Schwab” a CORINA ABRANCHES 

MOSCHEN. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base no 
artigo 1º da Lei nº 3.106, de 1º.12.1977, 
alterada pelas Leis nºs 4.312 de 28.12.1989, e 
10.691 de 05.07.2017, artigo 2º, resolve:  
 
Art. 1º Fica integrado na Ordem do Mérito 
Médico Capixaba “Dr. Afonso Schwab” a Corina 
Abranches Moschen. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.451 
 

Conceda Comenda “Convento da Penha” a 
ALESSANDRO ADRELLE ELLER DIAS. 

  
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.452 

 
Conceda Comenda “Convento da Penha” a 

LILIAJANE MALLMANN. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.453 
 

Conceda Comenda “Convento da Penha” a 
BERENICE DE ALBUQUERQUE TAVARES. 

  
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 2038 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, GIOVANNA FURTADO CHIABAI, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor do 
PROCON Assembleia, código SPROCON, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de setembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico nº 026/2019 

Processo nº 191981/2019 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico nº 026/2019, 
referente à contratação de empresa para 
fornecimento de carteira de pelica para 
identidade parlamentar, que teve como 
resultado do lote único: Varejo Brindes Solução 
em Impressos Gráficos Eireli (CNPJ nº 
11.309.519/0001-72), com valor total de R$ 
18.000,00 (dezoito mil reais). 

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

 
Vitória/ES, 17 de setembro de 2019. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 18.09.19 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA  Comissão de Agricultura 

03h35 REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR 

Defesa e Apoio À Diversificação Agrícola No Espirito Santo 

05h55 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Cultura 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Conheça experiências de sucesso com os sistemas 
agroflorestais. Extrativistas do interior do Acre investem 
nessa alternativa de produção que combina o plantio de 
espécies florestais com cultivos agrícolas e tem colhido bons 
resultados 

07h35 PARLAMENTO BRASIL Sessão Especial na Assembleia Legislativa da Bahia discute os 
preços abusivos cobrados pelas companhias aéreas no país. 
Cada vez mais os políticos utilizam as redes sociais para falar 
com seus eleitores, e a estratégia tem surtido bons 
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resultados. No quadro direto do congresso uma discussão 
sobre o aborto no Brasil e ainda as alterações na Lei 
Rouanet. 

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

08h40 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 SESSÃO ORDINÁRIA (V) Trabalhos Do Legislativo Estadual 

12h00 COM A PALAVRA O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é Sergio 
Majeski, deputado estadual pelo PSB 

12h30 MP COM VOCÊ A promotora de Justiça Valéria Barros Duarte explica o papel 
do Ministério Público do Estado do Espírito Santo no 
processo de adoção de crianças e adolescentes, o passo a 
passo para a adoção legal no País, quais procedimentos cabe 
a ação direta do MP, e quais as ações para prevenir adoções 
irregulares e sem amparo legal 

13h00 DEDO DE PROSA Andréia Delmaschio é autora do livro infanto-juvenil "Nas 
águas de Lia". Com uma história lúdica, a obra fala sobre 
amadurecimento emocional. Ela também publicou livros de 
crônicas, biografias e obras acadêmicas 

13h30 PARLAMENTO BRASIL Sessão Especial na Assembleia Legislativa da Bahia discute os 
preços abusivos cobrados pelas companhias aéreas no país. 
Cada vez mais os políticos utilizam as redes sociais para falar 
com seus eleitores, e a estratégia tem surtido bons 
resultados. No quadro direto do congresso uma discussão 
sobre o aborto no Brasil e ainda as alterações na Lei 
Rouanet. 

14h00  SESSÃO ESPECIAL (V) Projeto Deputado Jovem 

18h00 SESSÃO SOLENE: HOMENAGEM 
(V) 

18 Anos da TV Assembleia e 15 Anos da Secretaria de 
Comunicação 

19h30 SIMPÓSIO DE COMUNICAÇÃO 
(V) 

Comunicação Pública: Para Onde Estamos Indo? 

Palestrante: Helena Chagas 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

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

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos Do Legislativo Estadual 
 

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

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

 

DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE CULTURA E 
COMUNICAÇÃO SOCIAL, REALIZADA EM 16 DE 
SETEMBRO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito bom dia! Agora 9h04min aqui no 
Espírito Santo, começamos aqui a Comissão de 
Comunicação Social e Cultura. 

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da comissão. 

Por meu intermédio, quer dizer, vou 
chamar aqui, não vou ler não, para proferir um 
versículo da Bíblia, sem ler, deputado Danilo 
Bahiense. Bom dia para V. Ex.ª. Todos de pé, por 
favor. 

  
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Bom dia, deputado Torino! Bom dia a 
todos! 

  
(O senhor deputado Delegado 

Danilo Bahiense profere Salmos, 37:5)  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Amém! 
Queria avisar às pessoas que conforme 

Resolução n.º 6.360, publicada no Diário do 
Poder Legislativo do dia 22 de julho de 2019, o 
art. 97 da Resolução n.º 2.700/2009 passa a 
vigorar acrescido dos incisos IV e V:  

 
(...) poderá ser dispensada a 

leitura da ata redigida pela secretaria.  
 
(...) a ata dispensada de leitura 

será considerada aprovada.  
 
Solicito à secretária que proceda, então, 

à leitura do Expediente desta segunda-feira, dia 
16 de setembro de 2019.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

 Não houve no período. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - O tema da nossa reunião de hoje é o 
processo de transformação digital da Secretaria 
de Comunicação da Assembleia Legislativa. O 
palestrante é o nosso querido amigo jornalista, 
Fernando Carreiro. 

Cidadãos que neste momento estão 
sintonizados na TV Assembleia, obrigado, muito 
obrigado, de coração, pela presença. Obrigado 
também a todos pela audiência.  

Meus caros amigos que estão neste 
recinto neste momento, a Assembleia 
Legislativa realizará nesta semana uma 
importante contribuição para a história da 
comunicação, aqui, no nosso querido Espírito 
Santo. Trata-se do simpósio Tendências da 
Comunicação Pública no Brasil, que trará a esta 
Casa profissionais e estudantes de Comunicação 
Social, dirigentes de câmaras municipais e, 
também, políticos. Como eu já disse, promete 
ser um evento para ficar na história.  

A realização do evento tem como base 
dois motivos suficientemente fortes para que 
ele seja realizado: os dezoito anos da TV 
Assembleia, que se completam em breve, a 
maioridade chegou; e, também, os quinze anos 
de criação da Secretaria de Comunicação Social 
do Poder Legislativo. A data do Simpósio é de 18 
- anotem aí - a 20 deste mês de setembro de 
2019, nesta semana ainda. Podemos considerar 
que esta é a Semana da Comunicação aqui no 
Poder Legislativo, no Palácio Domingos Martins. 
Vamos receber personalidades das mais 
respeitadas dentre os já conhecidos em 
comunicação pública; vamos conviver, também, 
durante três dias, com profissionais e uma 
programação de alto nível para discutir a 
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comunicação pública. Vamos ter debates, 
mesas-redondas, painéis e oficinas.  

Ah! Uma boa notícia! O evento, é 
verdade? (Pausa)  

Gratuito? Gratuito e aberto ao público, 
Fernando.  

Para falar sobre a realização do simpósio 
convido aqui, convidei, convidamos, fazemos 
isso tudo em conjunto, para esta comissão, esta 
reunião da Comissão de Cultura e Comunicação 
Social, um dos responsáveis por sua realização, 
o jornalista Fernando Carreiro. Ele é também o 
secretário de Comunicação do Poder Legislativo.  

Fernando, parabéns pelo seu trabalho. E 
olha, muito obrigado por ter recebido esse 
convite aqui da Comissão de Comunicação 
Social e Cultura. Obrigado de coração! Nós da 
comissão desejamos-lhes sucesso na realização 
deste simpósio. Conte sempre conosco. 

 Dou a palavra a V. Ex.ª neste exato 
momento, se me permite chamá-lo assim. 

 
O SR. FERNANDO CARREIRO - Muito 

obrigado pelo convite, deputado presidente da 
Comissão de Comunicação e Cultura, deputado 
Torino Marques; deputado Delegado Danilo 
Bahiense, muito obrigado pelo convite. 

Antes de a gente falar sobre o simpósio, 
eu gostaria de apresentar para os senhores aqui 
presentes um pouco da transformação que a 
Secretaria de Comunicação da Assembleia tem 
feito, neste ano de 2019. Tudo isso eu vou 
mostrar foi feito do final do ano passado para o 
início deste ano. Então, em menos de um ano 
nós passamos por esse processo, estamos 
passando por esse processo de ampliação e 
transformação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Fernando, só um segundo, quero 
registrar a presença do Carlos Von, que é o vice-
presidente da comissão, acaba de chegar.   

Carlos Von, chegou na hora exata.  
 

 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Bom 
dia a todos! Bom dia a todos aqui presentes, 
convidados, deputados, é uma alegria sempre 
estar aqui na comissão presidida pelo nosso 
grande líder, deputado Torino Marques.  

 
O SR. FERNANDO CARREIRO - Bem, 

vamos lá.  

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento)  

 
Esse é o organograma da Secretaria de 

Comunicação Social e antes...  
Nós temos ali alguns itens circulados. 

Esses setores foram criados recentemente aqui 
na secretaria. Um deles é o Núcleo de 
Comunicação Institucional, que vou falar sobre 
ele daqui a pouco, a Supervisão-Geral da 
Secretaria de Comunicação Social, a Rede de 
Comunicação Social Legislativa e também o 
Conselho Editorial; foram criados recentemente. 
Vou explicar cada um deles agora.  

Os novos produtos e novos serviços. O 
Núcleo de Comunicação Institucional Interna ele 
tem objetivo. Nós criamos, recentemente, no 
início deste ano para poder fazer a ponte e a 
interface com os vários setores da Casa porque 
antes nós não tínhamos esse tipo de diálogo, 
não tínhamos essa interface. A Casa muitas 
vezes fazia projetos isolados e a gente não 
conseguia nem fazer com que os servidores, os 
funcionários da Casa ficassem sabendo desses 
projetos e não conseguíamos, 
consequentemente, dar vazão a esse tipo de 
produção que a Casa fazia.  

Como todos têm acompanhado, a 
Assembleia tem produzido muita coisa, 
principalmente no que diz respeito aos serviços 
que a gente produz, oferece gratuitamente para 
os cidadãos. E essa é uma forma da gente poder 
conversar internamente e também 
externamente.  

Esse Núcleo de Comunicação 
Institucional Interna é responsável pelas 
campanhas publicitárias que nós fazemos aqui. 
Nós fazemos de forma sem custo, porque não 
temos agência de propaganda, então, é o 
próprio Núcleo de Comunicação Institucional 
que faz as nossas campanhas publicitárias.  

Um dos produtos recentes - publicamos, 
agora, a segunda edição -, é a Revista 
Assembleia, que é voltada exatamente para o 
público interno, com matérias, com entrevistas 
com servidores, algumas curiosidades sobre o 
Poder Legislativo, sobre o funcionamento do 
Poder Legislativo. Essa revista é totalmente 
digital, não tem custo nenhum para o erário e 
fica disposta nos murais e a pessoa com QR- 
Code, que é uma inovação, consegue acessar 
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todo esse material em qualquer dispositivo 
eletrônico.  

Dentro desse núcleo ainda, nós temos as 
relações com a imprensa. Nós recebemos as 
demandas e também enviamos tudo aquilo que 
a Assembleia quer divulgar, e as relações com os 
servidores, que é essa interface, essa ponte que 
o Núcleo de Comunicação Interna tem feito.  

Nós montamos também, por meio de 
uma portaria, a Rede de Comunicação 
Legislativa.  O que é essa Rede de Comunicação 
Legislativa? Ela tem o objetivo muito claro de 
poder fazer a ponte entre os gabinetes, 
assessores de comunicação dos gabinetes e a 
Secretaria de Comunicação Social.  

Quando essa gestão começou, nós 
tínhamos uma grande reclamação, tanto por 
parte dos assessores de comunicação quanto 
por parte dos servidores da Secom, que essas 
duas alas não conversavam.  

Quem conhece a Assembleia Legislativa 
sabe que numa torre nós temos a torre dos 
deputados e na outra fica a torre administrativa. 
Muitas vezes esses setores não conversavam da 
forma mais próxima como deveria conversar.  

Então, nós montamos essa Rede de 
Comunicação Legislativa. Os assessores de 
comunicação nos sugerem pautas, material 
dos gabinetes e nós temos também um 
estreitamento da relação com os deputados, 
para que a gente possa melhorar cada dia 
mais o nosso produto que nós oferecemos 
aqui. Nós fazemos comunicação institucional, 
então, tudo que nós divulgamos ali é de 
interesse público e de interesse institucional 
da Assembleia Legislativa.  

Paralelo a essa rede de comunicação, 

nós montamos o Conselho Editorial, que é 
para quê? Para a gente evitar qualquer tipo... 
Nos dar mais segurança. Está até ali: mais 
transparência e segurança nas decisões.  

Então, como nós temos um quadro 
muito grande de profissionais, é natural que a 
gente erre que, às vezes, muitas vezes, a 
gente tem algumas decisões importantes para 
serem tomadas dentro da produção desse 
conteúdo e da escolha editorial desse conteúdo 
e, por isso, nós montamos um Conselho 
Editorial, que é formado por dois 
coordenadores, dois editores e dois repórteres, 

que são eleitos e tomam decisões ali quando a 
gente tem algum tipo de problema dentro do 
conteúdo.  

Agora, nós temos os produtos que ainda 
estão em andamento. Um deles é a Rádio 
Assembleia. A gente já conseguiu o canal, mas a 
gente precisa estruturar, precisa ainda ter um 
canal disponível. Na verdade, ele não é da 
Assembleia, e a gente vai pleitear esse canal 
para a gente poder montar. Nós estamos na 
fase de orçamento de material, de produto para 
montar essa rádio que vai ser uma rádio FM 
para todo o alcance no estado com algumas 
repetidoras, que vai basicamente ter música e 
informação. 
 Nós estivemos, recentemente, na 
Câmara dos Deputados, a Câmara que abre esse 
canal, e a gente tem que transmitir uma parte 
da programação da Câmara dos Deputados e 
uma parte vai ser da nossa rádio.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Rádio Assembleia. 
 

O SR. FERNANDO CARREIRO - Rádio 
Assembleia. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Música e informação. 
 

O SR. FERNANDO CARREIRO - É mais ou 
menos isso. 

Na rede legislativa de televisão, que 
também está em andamento, a interiorização 
da nossa TV Assembleia. Também, nessa visita 
que nós fizemos à Câmara dos Deputados... 
Inclusive, vou falar sobre isso, porque no 
simpósio nós vamos ter uma palestra da gerente 
dessa rede legislativa, nós vamos trazer para a 
Assembleia o direito de levar para os municípios 
a TV Assembleia, com a TV Câmara dos 
Deputados e a TV Câmara Municipal.  

As Câmaras que tiverem interesse - nós 
tivemos uma primeira reunião com os 
presidentes de Câmaras na semana passada - 
vão poder pegar o nosso sinal, montar a 
estrutura delas de televisão e ter a televisão nos 
municípios.  

Quem vai ter a concessão desses serviços 
são as Câmaras Municipais, mas ela vai levar 
junto a programação da TV Câmara dos 
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Deputados e da TV Assembleia. Uma parte da 
programação será da Câmara, uma parte da TV 
Assembleia e o resto da grade vai ser 
disponibilizada para as Câmaras Municipais. 
Aquela Câmara que não tiver condição de 
preencher essa grade inteira ou de comprar os 
equipamentos, que gira em torno, o 
equipamento básico, de cento e cinquenta a 
duzentos mil reais, aquela Câmara que não 
quiser fazer esse investimento sozinha, ela pode 
fazer um pool com outras Câmaras e montar 
uma TV legislativa. Por exemplo, ali nas Santas, 
Santa Teresa, Santa Leopoldina e Santa Maria, 
elas podem fazer um pool de três municípios e 
preencherem esse restante da grade de 
programação. 

No processo de fazer interface com 
outros setores, nós trabalhamos muito em 
conjunto com a Secretaria de Gestão de 
Pessoas, que é o quê? A Secretaria de Gestão de 
Pessoas é que gere os recursos humanos e faz 
todo o processo de gestão dos servidores. Nós 
temos criado alguns produtos para a secretaria, 
um deles é o Clube Mais Valor; criamos a 
identidade visual, fazemos toda a comunicação 
e a Secretaria de Gestão de Pessoas fica 
responsável pela captação dessas empresas que 
querem participar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Clube Mais Valor. 
 

O SR. FERNANDO CARREIRO - Clube 
Mais Valor.  

E nós temos todo o suporte da Diretoria 
de Tecnologia da Informação, que faz toda a 
engenharia para que esses produtos consigam 
aparecer da forma que aparecem. 

Nós estamos andando junto com a 
Diretoria de Tecnologia da Informação com dois 
projetos muito importantes aqui na Casa, um 
deles é Inteligência Artificial. Em breve, nós 
vamos ter ainda mais transparência nos nossos 
atos. O portal da Assembleia cumpre com 
noventa e cinco por cento de todos os quesitos 
exigidos pela Lei de Acesso à Informação. É o 
Poder mais transparente do Espírito Santo e a 
Assembleia mais transparente do Brasil, 
segundo um levantamento feito pela Folha de 
São Paulo. E nós vamos tornar ainda mais 
transparente. 

Hoje, embora ela seja transparente, 
muitas pessoas têm dificuldade de buscar algum 
tipo de informação no nosso portal, então, isso 
vai acabar em breve; por quê? Porque nós 
vamos ter a inteligência artificial, que é o quê? A 
pessoa vai entrar no nosso site, no nosso portal, 
vai poder digitar lá, vai ter uma secretariazinha 
eletrônica, o nome dela vai ser Alesinha, e a 
essa secretária, num chat, você pode pedir: 
Quero saber quanto os deputados gastaram de 
gasolina este mês; ou: Quero saber quais são os 
projetos da área de comunicação aprovados na 
Assembleia. Ela vai identificar em poucos 
segundos e vai dar um link com todas essas 
informações. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Alesinha; trabalha sempre na 
transparência.  
 

O SR. FERNANDO CARREIRO - Alesinha. 
Também, as informações vão poder ser obtidas 
por meio de WhatsApp. Então, a pessoa vai 
pegar o WhatsApp com reconhecimento de voz, 
vai poder gravar um áudio para a Alesinha, pedir 
as informações e ela vai responder com as 
informações. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Isso em quanto tempo vai ser instalado? 
 

O SR. FERNANDO CARREIRO - Olha, a 
nossa previsão é que, até no fim do ano, seja 
licitada a empresa, para que a gente possa 
começar o processo de construção dessa 
persona e também dessa engenharia que vai 
possibilitar essa transparência.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Perfeito! 
 

O SR. FERNANDO CARREIRO - Nós temos 
também um projeto que está em andamento, 
junto com a DTI, que é de realidade aumentada. 
Nós temos muitas obras de arte aqui na Casa, 
nós temos aquele busto do Domingos Martins 
que fica na entrada da Assembleia, muita gente 
precisa parar e ler. E nós temos, agora neste 
momento de inclusão, pessoas que são cegas e 
não conseguem ler o que está escrito ali. Então, 
essa pessoa vai poder colocar um fone de 
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ouvido com o seu celular, baixar o aplicativo da 
Assembleia, enquanto ela passa por essas obras 
de arte, ela vai poder saber, por meio de GPS. 
Enquanto você vai passando, você vai sabendo a 
história, a memória do Espírito Santo, por meio 
dessa realidade aumentada. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Acessibilidade. Muito bom! 
 

O SR. FERNANDO CARREIRO - Agora, 
enfim, chegamos ao Simpósio Tendências da 
Comunicação Pública no Brasil. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Eu queria só lembrar uma coisa às 
pessoas que nos assistem agora, que o que o 
Fernando Carreiro está falando é uma coisa que 
já está em papel, já está em pauta, já está sendo 
estudado e isso vai acontecer. E isso deve 
acontecer, claro, neste mandato agora, nesta 
legislatura dos novos deputados. Entendeu? 
Não é Fernando? 
 
 O SR. FERNANDO CARREIRO - Isso.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - No máximo até o fim do ano.  
 
 O SR. FERNANDO CARREIRO - No 
máximo até o fim do ano a gente começa a 
licitar, porque ainda tem todo esse processo.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Mas, aí, você acha que deve mais um 
ano aí, um ano e meio.  
 
 O SR. FERNANDO CARREIRO - É, mais um 
ano, mais ou menos, ou menos de um ano, de 
repente a gente consiga fazer.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Já estamos em trabalho. Isso vai 
acontecer. 
 
 O SR. FERNANDO CARREIRO - O 
Simpósio Tendências da Comunicação Pública 
no Brasil partiu de uma ideia de comemorar os 
dezoito anos da TV Assembleia, em dezembro, 
que é comemorado em dezembro, e dos quinze 
anos da Secretaria de Comunicação Social. 

Então, eu brinco que tem uma entrando na 
maioridade e tem outra debutando. Num 
momento que a gente vive de transformação 
muito grande em que os veículos tradicionais, 
não vou dizer que estão morrendo, mas estão 
passando por um processo de transformação 
que muitos deles não conseguem se sustentar 
no atual modelo. E muitos, de repente, por um 
problema de falta de aceitação do público, num 
momento que a gente vive, que são as redes 
sociais com muita força, fake news com muita 
força, eles vão acabar não se sustentando 
depois, ter uma TV pública que só vem 
crescendo, como é o caso da Assembleia, e que 
está de pé há dezoito anos, a gente entende que 
é o momento para se comemorar a existência 
dessa televisão. Então, partiu dessa ideia.  

Mas, aí nós resolvemos ampliar. Em vez 
de a gente fazer só uma sessão solene 
homenageando os profissionais, por que a gente 
não faz um debate sobre? Já que a gente está 
comemorando uma TV pública que está aí há 
dezoito anos, e que tem que comemorar porque 
no momento que a gente vive quanto mais 
tempo a gente tem de vida precisa comemorar, 
esses veículos tradicionais, que a gente chama 
de tradicionais, por que não debater o que tem 
feito esses veículos se transformarem, o que 
tem feito muitos deles até fecharem? Aí, nós 
resolvemos fazer esse debate.  

Nesse debate nós estamos trazendo na 
palestra de abertura, na quarta-feira à noite, 
logo após a sessão solene, Helena Chagas. 
Helena Chagas é jornalista, é ex-ministra da 
Comunicação Social da Presidência da 
República, com passagens por grandes veículos 
de comunicação como O Globo, O Estado de São 
Paulo. Hoje ela é colunista do Brasil 247, do site 
Divergentes, e ela também foi diretora da 
Empresa Brasileira de Comunicação e TV Brasil. 
Então, ela vai falar um pouco sobre o ponto de 
vista de comunicação pública, mas também de 
alguém que já esteve do outro lado do balcão.  

Nós vamos trazer, também, Daniel 
Adjuto, que é um jornalista que atua na 
cobertura política desde 2014, ele é jornalista 
do SBT Brasília, e é apresentador do programa 
Junto com o Adjuto no Youtube. Então, ele vem 
mesmo para a mesa de novas mídias, novas 
linguagens, para poder falar sobre. Além de ser 
jornalista de um veículo tradicional, ele também 
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tem um programa nos veículos das novas 
mídias, que a gente chama, que no Youtube. Ele 
tem um canal do Youtube. Então, ele vem falar 
sobre esses dois vieses. Ruth Reis, que é 
professora da Ufes, do Departamento de 
Comunicação Social, professora e pesquisadora 
do programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Territorialidades. Elaine Silva, 
que é editora-chefe de redação de A Gazeta e 
está conduzindo esse processo de 
transformação digital por que passa A Gazeta. 
Zelita Viana, que é prata da casa aqui, jornalista 
e especialista em comunicação pública e 
jornalismo político e ela é analista de 
comunicação da Assembleia e editora do Jornal 
Panorama. José Antônio Martinuzzo, doutor em 
Comunicação, pós-doutor em Mídia e Cotidiano 
e professor e pesquisador da Ufes. É jornalista, 
escritor e membro da Escola Lacaniana de 
Psicanálise de Vitória. Evelin Maciel, que é essa 
que eu citei, que é gerente da Rede Legislativa 
de Brasília. Ela vem dar uma palestra para todos 
aqueles que forem interessados, mas, 
principalmente, para os presidentes de câmara 
que quiserem ter essa TV no município. Rony 
Luiz Pussenti, que é formado em Engenharia 
Elétrica, pós-graduado em Comunicações e MBA 
em Marketing. Ele é engenheiro da Panasonic 
no Brasil. Ele vem falar sobre os novos 
mecanismos, novos softwares, novos 
equipamentos na área de comunicação. Tem o 
Wander Gadita, que é publicitário com atuação 
em comunicação política, liderança e 
coordenação de equipes, gestão de mandato e 
estratégia eleitoral. Ele é pós-graduado em 
Ciência Política e Gestão Pública. Eduardo 
Pinheiro, mestre em Políticas Públicas. Fabiano 
Mazzini, que é um acadêmico também, 
jornalista da Faesa. Vinícius Valfré, que é 
repórter de A Gazeta e foi membro do 
Comprova, que era aquela organização nacional 
que fazia checagem de fake news, checagem de 
informação para poder identificar o que era fake 
news e o que não era. Brunella França, que é 
jornalista, repórter do Jornal A Tribuna. Gilberto 
Sudré, que é perito na área de computação 
forense. Antônio Carlos Leite, diretor de 
conteúdo da BandNews, do Metro e também da 
TV Capixaba, que é a afiliada da Bandeirantes 
aqui no Espírito Santo. Elimar Côrtes, que é 
blogueiro.  

 Nós procuramos trazer profissionais de 
diversas áreas, segmentos dentro da 
Comunicação, para que a gente tenha um 
equilíbrio nesses debates. Gustavo Tenório, que 
é jornalista e também assessor do TER; Desiery 
Marchini, que é jornalista e coordenadora de 
Comunicação empresarial da Cesan; Rubem 
Roschel, que é o assessor de imprensa do 
Ministério Público; Mário Rosa, para quem é 
acadêmico ou estudante de Jornalismo, ou 
estudou Jornalismo e Comunicação de uma 
forma geral conhece bem, porque é um dos 
maiores e mais renomados gestores de crise do 
Brasil. Trabalhou para diversos políticos, 
inclusive, presidente da República. É gestor de 
uma grande rede de televisão nacional. Jorge 
Duarte, que vem dar uma oficina. Ele é gerente 
de Comunicação Estratégica da Embrapa. São 
esses os nossos debatedores, nossos 
palestrantes. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Fernando, quem fez a escolha dos 
palestrantes? Porque achei que... 

  
 O SR. FERNANDO CARREIRO - Nós 
montamos uma organização. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Um pacote muito bom de informações 
que essas pessoas trazem. São profissionais 
gabaritados. 
 Como foi feita essa escolha? 

 
 O SR. FERNANDO CARREIRO - Nós 
montamos uma comissão organizadora e nós 
começamos a fazer, durante duas ou três 
reuniões, nós fizemos um debate sobre esses 
nomes. E aí nós viemos com alguns nomes, e a 
gente via que tinha um certo desequilíbrio. 
Tinha gente demais de um veículo tradicional, e 
como a gente queria debater os veículos 
periféricos, que hoje são chamados de 
periféricos, mas são novas mídias, que são os 
blogs, que são canais no YouTube, redes sociais, 
nós começamos a tentar equilibrar. Tirava um e 
colocava outro. Esse foi um processo que levou 
uns dois ou três meses para que a gente 
chegasse a um denominador comum e 
convidasse essas pessoas para participar. 
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 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito bom. 
 
 O SR. FERNANDO CARREIRO - E isso. O 
nosso simpósio vai ser realizado. Acho que tem 
poucas vagas ainda. As pessoas que quiserem se 
inscrever, algumas mesas já não têm mais vagas. 
 Em quarenta e oito horas, quando a 
gente abriu, se esgotou grande parte das vagas 
que a gente tinha, e quem quiser se inscrever 
pode entrar no site da Assembleia, lá dentro 
tem... 
  
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Então convida o público. Olha para 
aquela câmara ali e convida o público já direto. 
 
 O SR. FERNANDO CARREIRO - Quem 
quiser entrar em uma das nossas poucas vagas, 
ainda se inscrever pelo simpósio, é só acessar 
simposio.al.es.gov.br ou acessar o site da 
Assembleia www.al.es.gov.br e clicar no link. 
Tem um banner lá do simpósio, a pessoa clica, 
vê as mesas que ainda têm inscrições abertas 
disponíveis, faz a inscrição e pode vir participar 
gratuitamente. 
 Para aqueles estudantes, nós temos um 
certificado também que conta as horas desses 
eventos. 
 É isso. Estou à disposição dos senhores. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É isso aí. E agora vamos repetir 
novamente, fazendo o favor. 
 
 O SR. FERNANDO CARREIRO - Claro.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - simposio.al.es.gov.br. E o outro? 
  
 O SR. FERNANDO CARREIRO - 
www.al.es.gov.br. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  www.al.es.gov.br.  
 Você sabe que nada se faz sem a 
audiência, sem o telespectador, né? Então, 
quero agradecer muito a sua audiência em casa, 
neste momento. São 9h28min.  

Dia 3 a Tânia me falou que nós tivemos 
uma audiência pública. Quer que eu fale sobre 

isso, sobre a audiência pública do forró? Você 
gostou? Você dançou forró? Você não dançou, 
não? Eu dancei. O Danilo Bahiense também 
dançou. Dançou, porque ele não foi. Dançou, 
perdeu. Dançar é perda. O Von esteve lá, mas 
não dançou forró. Tivemos uma audiência 
pública para a gente tornar o forró um bem 
imaterial para o nosso Espírito Santo e quiçá 
para todo o Brasil. Está bom? Itaúnas está 
dentro. Vai se tornar a capital do forró aqui, na 
Região Sudeste. 
 Quero aqui, como te falei no início sobre 
a audiência, quero agradecer a sua audiência 
em casa, neste exato momento, e também às 
pessoas que fazem parte aqui da nossa 
comissão. Ao Lucas Melo, repórter do jornal 
Movimento Online. Cadê o Lucas Melo? (Pausa) 
Lucas, satisfação. Obrigado por você estar aqui. 
Também Álvaro Nazaré, da rede de 
comunicação na Internet, Movimento. Álvaro, 
donde estás?  Está lá fora? Então tá, mas está 
aqui. Luiz Cláudio Casado, radialista. Cadê Luiz 
Cláudio Casado?  E aí, Casado, beleza? Cem por 
cento? Gustavo Dias Ortega, Radiola Capixaba, 
Produtora e Projeto de Extensão da Ufes. Tudo 
bem, irmão? Satisfação, hein! Emerson Cabral. 
Cadê o Emerson? (Pausa) Emerson é grandão. 
Olha lá o tamanho dele! Dois metros, não é, 
Emerson? Mais ou menos. Emerson Cabral, 
coordenador da web na Secretaria de 
Comunicação, aqui na Assembleia Legislativa.  

Roque Ronquetti. Cadê o Roque? (Pausa) 
Ei, Roque! Sindicato dos Radialistas do Espírito 
Santo. Muito obrigado pela sua presença. 
Também o Mário Castro, presidente do 
sindicato. Roque, você faz o quê, lá? Você é 
vice-presidente? (Pausa) Secretário-Geral do 
Sindicato dos Radialistas.  

Manoel Góes. Meu grande amigo 
Manoel Góes, que encaminhou um ofício lá 
para o meu gabinete, hoje, de manhã cedinho, 
né? (Pausa) Para cada um? (Pausa) Do 
Bahiense, também, e do Von? (Pausa) Está 
certo.  

Berenice Tavares, diretora da ABBTUR e 
Paisagens. Cadê a Berenice? (Pausa) Está ali, 
sentadinha, à Mesa.  

Bom, já falei do Lucas Melo, aqui, já, não 
é? (Pausa) Então, tá. 

Eu quero só fazer uma pergunta para 
você, Fernando.  
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Aqui, nesta comissão, temos trazido ao 
debate um tema de alto valor para todos nós e 
preocupante. Profissionais de Comunicação: a 
empregabilidade dos nossos trabalhadores 
diante da crise, do forte desemprego que 
castiga todo o país. A pergunta que eu quero 
fazer para você, Fernando: do seu ponto de 
vista, esse enorme desemprego que nós vemos 
hoje aí, na categoria, deve-se à crise conjuntural 
da economia brasileira ou à falta de adaptação 
dos profissionais às novas tecnologias. O que 
você acha que está acontecendo no nosso 
mercado? 

 

O SR. FERNANDO CARREIRO - Esse é um 
bom debate para o nosso simpósio. Ele vai ser 
debatido. Esse tema vai ser debatido em nosso 
simpósio. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Mas na sua visão?  

 

O SR. FERNANDO CARREIRO - Mas a 
minha visão é que é um pouco de cada lado, 
sabe? Eu acho que nós estamos passando por 
um processo de transformação digital muito 
grande. Os veículos de comunicação precisam se 
adequar a este novo momento. 
Consequentemente, seus profissionais, os 
profissionais também precisam se adequar a 
este novo momento por que passa o mundo 
inteiro. Isso não é exclusividade do Espírito 
Santo, nem do Brasil. É lógico que cada país tem 
suas especificidades. Mas nós passamos por um 
momento, no mundo todo, de transformação, 
principalmente na área de comunicação, né? 
Que tem impacto direto pelas outras 
tecnologias.  

E acredito que a crise econômica que nós 
tivemos, recentemente, da qual parece que 
estamos saindo agora, começando a sair dela 
agora, ela também tem grande parcela, como 
ela teve em todos os outros segmentos de 
mercado, na sociedade. Mas eu acho que a 
gente precisa se reciclar. A comunicação está 
mudando com uma velocidade muito grande. 
Então, não tem tempo para que a gente se 
acomode. Aqueles profissionais que quiserem se 
manter no mercado, vão precisar passar por 
uma reciclagem, participar de debates como 
esse, que nós vamos fazer aqui, para que a 
gente esteja sempre atualizado com essas 
mudanças que têm ocorrido.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É. Eu tenho notado, também, que as 
tecnologias estão avançando a cada dia que 
passa. A gente falar que o disco de vinil vai 
acabar: ele acaba, sim; mas ele continua, para 
um público específico. É a mesma coisa falar 
sobre o jornal impresso: vai acabar? Sim. Mas o 
público específico, que gosta de ler o jornal, de 
ir à banca e comprar o seu jornal, isso, com 
certeza, não acaba.  

Mas é bom lembrar que as tecnologias 
estão ficando avançadas demais. Se você não se 
adaptar a elas, elas vão passar por você como 
um rolo compressor, sem dó nem piedade. 
Porque a evolução é assim.  

Eu fico muito feliz que você tenha esta 
visão, de se adaptar à tecnologia, de fazer com 
que a Casa Legislativa mostre ao público o que 
está acontecendo. E a gente não vai ficar para 
trás, de forma alguma. Tá? 

Eu quero agradecer, também, aqui, a 
Matusalém. Meu querido Matusalém é a pessoa 
mais antiga aqui, da Assembleia Legislativa. Só 
fazendo uma junção do Matusalém bíblico! 
Procurador da Assembleia. Também ao Bruno 
Rua Baptista, procurador da Assembleia, 
também. Brunão, tudo bem? (Pausa) Luciana 
Puppin, consultora temática da Assembleia 
Legislativa. Fala muito, Luciana! O Higor 
Cesconeti, assessor da Secretaria de 
Comunicação. Cadê o Igor? (Pausa) Está ali, 
digitando. Então, tá. Muito obrigado pela 
participação. Tem outro aqui, também: Jesley de 
Barros. Ei, Jesley, tudo bem? (Pausa) Assessor 
da Presidência.  

Fernando, até que ponto, em sua 
opinião, o poder público consegue ou vai 
conseguir compensar essa falta de emprego e 
estipular novas perspectivas desse nosso 
mercado, que está evoluindo muito? Esse é o 
papel do Estado? Aqui, no Legislativo, temos 
avançado de alguma forma, na sua visão?  
 

O SR. FERNANDO CARREIRO - O papel 
do Estado e, principalmente, da Assembleia é 
discutir políticas públicas em todas as áreas, 
mas, principalmente, na área de comunicação, 
que é o tema, aqui, do nosso debate, na 
Comissão de Comunicação.  

 Eu acho que o papel dessa comissão 
principalmente, quando abre espaço para poder 
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discutir o mercado de comunicação, para poder 
discutir a empregabilidade, discutir as formas de 
a gente equacionar esse problema, quando essa 
comissão faz isso, ela já dá uma grande 
contribuição para esse problema que a gente 
vive hoje. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Uma das palestras que você programou: 
Novas mídias e novas linguagens, qual é essa 
relação entre a adoção de novas mídias e o que 
significa uma nova linguagem para o público? 

 
 O SR. FERNANDO CARREIRO - A nova 

linguagem é a forma como a gente se expressa 
dentro dos novos, digamos assim, veículos de 
comunicação, que são as novas mídias. 

Hoje, a nossa conversa no WhatsApp, 
nas redes sociais é muito mais informal. O que 
faz sucesso nos meios tradicionais não faz 
sucesso nos meios digitais. A gente tem uma 
propulsão muito grande de vídeos, de imagens, 
então acho que esse é um novo tipo de 
linguagem. A gente precisa aprender a se 
expressar de acordo com essas novas mídias.  

Tem um teórico da comunicação que é 
Marshall McLuhan, teórico canadense, que dizia 
que a gente precisa pensar globalmente e agir 
localmente. Não dá para a gente poder 
entender as novas mídias hoje como se fosse 
uma caixa de sapato quadrada, que é uma 
forma. Temos mídias diferentes, falamos com 
públicos diferentes o tempo todo, nós 
precisamos adaptar nossa linguagem, a 
mensagem à forma. A mesma mensagem pode 
ser passada de formas diferentes, tanto nos 
veículos tradicionais, mas nas redes sociais, em 
especial, ela tem uma linguagem própria. E 
quando eu digo linguagem, estou dizendo da 
forma e também do conteúdo. 

O que faz sucesso nas redes sociais não 
faz nos veículos tradicionais e vice-versa. É se 
adaptar a este novo momento, principalmente 
para os senhores deputados. Quem trabalha 
com política, a visão é completamente 
diferente. A visão de mundo de comunicação é 
um universo totalmente à parte. Hoje a gente 
vive dentro das redes sociais. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Entre outras atividades, vamos ter 

também muitas mesas redondas nesse simpósio 
e principalmente vamos falar sobre fake news 
na política, principalmente na política. O tema 
parece bem apropriado para o momento. O que 
podemos esperar dessa mesa redonda? 
 

O SR. FERNANDO CARREIRO - Um 
debate muito rico, até porque nós vamos ter 
nessa mesa um dos integrantes do Comprova, 
que é o Vinícius Valfré, repórter de A Gazeta e 
integrava essa organização nacional para poder 
checar os fatos. Então ele me disse - até numa 
conversa há pouco tempo, quando fui convidá-
lo para fazer parte dessa mesa - que eles 
recebiam mais de mil mensagens por dia, no 
WhatsApp, com notícias. As pessoas enviando. 
Eles tinham um WhatsApp lá para envio dessas 
informações. As pessoas pedindo para que eles 
comprovassem essas informações, se eram 
verdadeiras ou não, porque a gente vive num 
mundo em que a quantidade de informação, a 
gama de informação é tão grande que a gente 
não sabe diferenciar uma informação 
verdadeira de uma informação que não é 
verdadeira. 

Então essa mesa de fake news é 
exatamente para debater até aonde vai esse 
tipo de informação. A minha impressão é que 
isso vai aumentar. Mas como combater a notícia 
falsa, a notícia que não é precisa? Eu acho que é 
o grande debate dessa mesa de fake news. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Às vezes, a gente tenta combater a 
notícia falsa com uma notícia verdadeira, mas 
fica aquele negócio: qual é a verdadeira e qual é 
a falsa?  

 

 O SR. FERNANDO CARREIRO - Essa 
mesma vai dar uma contribuição para poder 
identificar as notícias falsas, até aonde elas vão. 
Debater este mundo em que nós vivemos hoje, 
com essa comunicação tão acelerada, e as 
formas de a gente poder identificar uma notícia 
falsa. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Agora, outra palestra que promete ser 
muito interessante é a que discutirá a 
comunicação pública no processo de 
transformação digital. Há algo que você possa 
adiantar para a gente aí? 
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O SR. FERNANDO CARREIRO - A palestra 
vai ser proferida pela ex-ministra Helena 
Chagas. Ela tem experiência tanto no setor 
público, mas ela começou a carreira dela nos 
veículos tradicionais. Ela foi colunista do O 
Globo, foi colunista de outros veículos, então ela 
vai poder, como foi ministra da Comunicação e 
também diretora de uma TV pública, dar um 
panorama sobre o que é comunicação pública 
hoje. Porque o que a gente vê é que a 
comunicação pública, em grande parte dos 
estados, está um pouco atrasada. 

Aqui, na Assembleia do Espírito Santo, 
nós temos tentado evoluir com os nossos 
veículos, num processo de transformação 
digital, processo de transformação de 
linguagem. Prova disso é a revista da Assembleia 
que nós lançamos, que é totalmente digital, não 
tem custo nenhum para o Poder Legislativo. Ela 
não agride o meio ambiente porque não existe 
papel, a não ser um cartaz que a gente coloca, e 
que em breve a gente pretende substituir, 
porque, no lugar dos murais, pretendemos 
instalar totens. Então a pessoa com QR Code lê a 
revista, absorve a informação sem agredir o 
meio ambiente e sem ter custo. O momento 
que nós vivemos é esse. 

Então para aonde está indo a 
comunicação pública, de uma forma geral? Aqui 
na Assembleia nós estamos indo bem, mas e no 
resto do país? Para aonde vai?  

Nós vivemos um momento em que as 
fake news e as redes sociais têm dominado o 
mercado de comunicação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Tomaram conta.  

 

O SR. FERNANDO CARREIRO - A 
comunicação pública vai perder cada vez mais 
espaço. Sabe, a comunicação que nós fazemos 
aqui é uma comunicação oficial, prestação de 
serviço para a população. Então essa 
comunicação vai ter espaço nessa nova era? Vai 
morrer também? Então, para onde estamos 
indo? É o título dessa palestra: Comunicação 
Pública: Para onde estamos indo? Vai ser uma 
palestra bem interessante para aquelas pessoas 
que querem, de repente, enxergar alguma coisa 
nesse cenário bem anuviado que a gente tem. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É verdade. Eu fico muito feliz de estar 

nesse momento aqui na Assembleia Legislativa 
como deputado estadual dos setenta e oito 
municípios que nós temos. Ter sido eleito pela 
população, voto direto. E fico feliz e agradeço a 
Deus sempre por participar desse momento 
também como comunicador; trinta e seis anos 
de serviços prestados à comunicação; comecei 
em rádio; migrei para a televisão; sempre com 
programas liderança de audiência.  

Fico muito feliz de estar aqui ao seu lado, 
Fernando. Ao lado do presidente, também, Erick 
Musso, ao lado do vice-presidente Marcelo 
Santos e eu, na Segunda Vice-Presidência, de 
fazer parte desse grupo que vai fazer essa 
mudança tecnológica tão maravilhosa. Estamos 
à frente do tempo também. O tempo não vai 
passar pela gente, a gente vai junto com ele.  

Quero mandar um abraço também para 
o Alex Amorim. Cadê o Alex? (Pausa)  

Ei, Alex! Satisfação! Ele é da 
Coordenação das Comissões Permanentes da 
Assembleia. 

Eu vou abrir o microfone que nós temos 
ali.  

O deputado Danilo Bahiense, membro 
efetivo da Comissão de Comunicação, gostaria 
de fazer alguma pergunta ao Fernando? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Não, acho que você, pela sua experiência, 
já nos esclareceu o que a gente queria saber.  

Mas eu gostaria de parabenizá-lo, 
Fernando, pela sua iniciativa. Você, obviamente, 
junto com a sua equipe, pela ampliação dessas 
ferramentas de comunicação, melhorando ainda 
mais a transparência e atendendo ao princípio 
da publicidade.  

Agradeço muito pela sua presença aqui. 
Que Deus continue nos abençoando. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Amém! 

 
O SR. FERNANDO CARREIRO - Eu queria 

agradecer ao deputado pelas palavras. A 
Secretaria de Comunicação tem sessenta e seis 
profissionais, entre servidores e estagiários, 
trabalhando em três turnos, - quem ouve assim, 
parece que é muita gente, mas não é. Se vocês 
dividirem em três turnos isso fica pequeno - 
fazendo, às vezes, tirando muito leite de pedra 
ali, porque é difícil trabalhar, principalmente no 
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setor público, onde tudo é mais amarrado, é 
mais burocrático, e deve ser assim, até pela 
prestação de contas que a gente precisa ter com 
os gastos com o dinheiro público. Mas a gente 
tem feito ali, graças a essa equipe de 
profissionais. São muito comprometidos com o 
trabalho de levar informação. A gente trabalha 
com pluralismo, a pluralidade de ideias, a gente 
sempre procura ter sempre um olhar diferente a 
respeito do que a gente produz ali.  

Então, esse trabalho, o mérito é todo 
desses profissionais que formam a Secretaria de 
Comunicação da Assembleia.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Servidores da Casa de primeira linha. 
Carlos Von, vice-presidente da Comissão 

de Comunicação.  
 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 
Presidente, eu me sinto um privilegiado de tê-lo 
como um colega de trabalho. Está sempre aqui 
nos passando um pouco de conhecimento, nos 
dando uns toques. É um baita de um 
profissional da comunicação.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Eu quero lembrar que não sei nada 
ainda, porque quando o copo enche você já se 
acha, não é? Eu não sei nada de comunicação. 
Cada dia a gente aprende mais, por isso o 
Fernando está fazendo esse simpósio. Para a 
gente aprender mais ainda.  

 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - É 
verdade. Além de tudo é um cidadão humilde.  

Mas, Fernando, quero te parabenizar 
pelo seu trabalho junto com toda a equipe de 
comunicação aqui desta Casa, que é um equipe 
enxuta, porém extremamente capacitada e 
técnica. É visível a melhora da Comunicação 
aqui nesta Casa de Leis. 

Eu tenho uma pergunta para te fazer: 
Tive uma informação que a TVE deixou de 
transmitir a TV Ales. Você tem alguma 
informação sobre isso? Como é que isso 
ocorreu? 

 

O SR. FERNANDO CARREIRO - A gente 
tinha um convênio. Esse convênio foi rompido 
de forma unilateral pela TVE, mas nós já 
procuramos a TVE para restabelecer esse 
convênio e voltar a transmitir o sinal. 

A Assembleia tem procurado fazer o 
trabalho dela, então, assim que nós soubemos 
que o convênio tinha acabado e que eles não 
haviam proposto renovar esse contrato, nós 
procuramos equacionar esse problema.  

 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Mas já 

está dialogando? 
 
O SR. FERNANDO CARREIRO - Já 

estamos dialogando para voltar a ser 
transmitido. 

 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 

Obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Tem uma previsão de quando isso 
pode... 

 
O SR. FERNANDO CARREIRO - Não. Mas 

é logo. É só a assinatura de um convênio. É um 
termo de cooperação mesmo, e volta o sinal 
automaticamente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok.  
Quem mais gostaria de fazer alguma 

pergunta? Mário Castro quer fazer alguma 
pergunta? (Pausa)  

Ali, Renzo Vassallo. Mário Castro lá.  
Mário Castro.  

 
O SR. MÁRIO CASTRO FERREIRA - Bom 

dia a todos e a todas.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Se apresente, por favor, Mário.  
 
O SR. MÁRIO CASTRO FERREIRA - Meu 

nome é Mário Castro Ferreira. Sou o presidente 
do Sindicato dos Radialistas do estado do 
Espírito Santo. Trabalho na TV Gazeta há trinta e 
oito anos. 
 Eu queria fazer uma pergunta ao nobre 
amigo: quem é que vai falar sobre produção 
desse debate que vai acontecer nos próximos 
dias? 

 
O SR. FERNANDO CARREIRO - Que tipo 

de produção? 
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O SR. MÁRIO CASTRO FERREIRA - 
Produção de TV. 

 
O SR. FERNANDO CARREIRO - Nós 

vamos ter duas palestras. Uma palestra voltada 
especificamente para a televisão. Eu não sei se 
isso vai atender. 

É uma oficina do cara da Panasonic, que 
vem falar sobre os novos produtos. A ideia 
desse simpósio é, exatamente, discutir as 
tendências da comunicação. Acho que não tem 
nenhuma palestra específica, mas esse assunto 
vai ser debatido ao longo de todo o simpósio, 
em todas as palestras. 

 
O SR. MÁRIO CASTRO FERREIRA - Ok. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É verdade. 
Mais alguém? Mais alguma pergunta? 

 
O SR. ROQUE RONQUETTI - Só uma. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Vai lá, Roque.  
 
O SR. ROQUE RONQUETTI - Bom dia a 

todos. 
Parabéns mais uma vez. 
A minha fala talvez não seja nem 

diretamente sobre o simpósio, sobre o que vai 
acontecer, mas seria até uma alerta, já que foi 
citado pelo deputado a TVE. E a TVE, todos 
sabemos tem um compromisso muito grande 
com a cultura, com a divulgação livre e uma 
programação que sempre foi e deve ser cultural 
de uma forma geral. 

A TVE, já há alguns anos, ela está 
abandonada, a grande verdade é essa, por 
vários mandatos de governadores. Parece que 
meio deixada de lado. É falado muito em tudo 
menos na TVE. 

Eu gostaria de fazer até um pedido, um 
alerta, não sei como poderia ser chamado isso, 
para a Assembleia, que é quem pode intervir. 
Talvez, não sei até que ponto, mas de alguma 
forma socorrer a TVE, porque nós temos 
acompanhado e, para quem não conhece, só 
para se ter uma ideia, a sede da TVE, lá no 
antigo Carmélia, e eu gostaria que os nobres 
deputados fossem lá um dia, e talvez o Torino 

conheça, mas todos os outros, para ver a 
situação com que funciona a TVE, que tem toda 
uma história para o Espírito Santo! 

Eu gostaria de fazer esse pedido e fazer 
esse alerta para que fosse visto com um 
pouquinho de carinho. Eu não sei até que ponto 
os nobres deputados podem ajudar, mas acho 
que podem, de repente, sim ajudar. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Fazer uma indicação para o Governo. 
 
O SR. ROQUE RONQUETTI - Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Com certeza, não é somente o caso da 
TVE. 

 
 O SR. ROQUE RONQUETTI - Não. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Tem a Rádio Espírito Santo. 
 

O SR. ROQUE RONQUETTI - A Rádio 
Espírito Santo. Se não me engano é a primeira 
aqui do estado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - E ela também está precária. 
 
O SR. ROQUE RONQUETTI - Entregue às 

traças, entregue às traças. Então, legal. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Roque, com certeza eu vou fazer essa 
indicação, esse pedido ao Governo, para saber 
se tem alguma previsão de equipamentos novos 
para essas empresas. Mudar a estrutura de uma 
forma geral.  

Mais alguma pergunta? Mário Castro? 
Essa, então, o Fernando não precisa nem 

responder. 

 
O SR. MÁRIO CASTRO FERREIRA - 

Torino, sobre a questão da Rádio Espírito Santo 
e da TVE? Nós tivemos uma reunião com a 
Flávia Mignoni, quarta-feira, lá no Palácio da 
Fonte Grande, discutindo o problema que a 
gente sempre está discutindo.  

O grande problema que a gente encontra 
na TVE é a questão de falta de profissional, 
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entendeu? A gente precisa e eu até ia procurar 
você a respeito do concurso público na TVE, 
porque realmente a coisa está degradante. E aí 
você vê lá estagiário/estagiária, como um 
profissional de rádio e TV e são poucos que tem 
lá. São os últimos, porque está todo mundo 
aposentando e daqui a pouco está vivendo de 
estágio, entendeu? 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Mais uma informação que vai ser 
passada para o governador do estado do 
Espírito Santo. 

 
O SR. MÁRIO CASTRO FERREIRA - Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Mais alguma pergunta? Tranquilo? 
Bom, eu quero aqui, então, convidar... 

Passa o microfone para ela ali, Renzo, a Regina 
Menezes Loureiro, para falar sobre o 3.º 
Encontro Capixaba de Literatura, no Shopping 
Montserrat, na Serra, de 25 a 29 de setembro 
de 2019.  

Senhora Regina, muito bom dia. 
 
A SR.ª REGINA MENEZES LOUREIRO - 

Bom dia. Meus cumprimentos à Mesa, ao 
deputado Fernando, que falou tão bem... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não, o Fernando não é deputado, ele é 
chefe. 

 
A SR.ª REGINA MENEZES LOUREIRO - É 

chefe, então, da Comissão. Pretende ser, não é? 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Tem cara de deputado, não é? 
 
A SR.ª REGINA MENEZES LOUREIRO - 

Tem, está bem capacitado para ser. 
Obrigada por vocês abrirem este espaço 

para nós. Meu nome é Regina Menezes 
Loureiro. Tenho vários amigos aqui da Casa e 
outros representantes. Sou da Academia 
Feminina Espírito-Santense de Letras e do 
Instituto Histórico e Geográfico do Espírito 
Santo. Sou advogada e dizem que sou advogada 
cultural. Trabalhamos voluntariamente e queria 
falar sobre a presença da Suzi Nunes, que 

também comigo trabalha nesse evento. Mas 
não só nesse evento, a gente já esteve aqui na 
Casa falando sobre a Feira Literária Capixaba. A 
Feira Literária Capixaba, todos sabem, nós 
temos aqui o Manoel Goes, que atuou à frente 
da feira, um sucesso! Como a feira está muito 
bem entregue a boas mãos, a gente partiu para 
outro evento, lutando pela cultura do capixaba. 

O Fernando falou sobre a inclusão. Por 
favor, inclua na sua programação a inclusão do 
escritor capixaba. Nós lutamos para colocar na 
mídia os trabalhos excelentes que nós temos 
dos escritores capixabas, que não são 
conhecidos pela maioria do capixaba, quero 
dizer. Então, o 3.º Encontro Capixaba de 
Literatura acontece agora. Nós já realizamos no 
Shopping Praia da Costa, já realizamos no 
Centro da Praia, agora no Montserrat e temos 
previsão no Shopping Vitória. Estamos nos 
organizando para realizar. 

Vocês vão ver que a nossa intenção é 
mostrar o que nossa cultura tem de bonito. 
Através da Feira Literária nós viajamos por vinte 
municípios do estado e cada município se 
surpreende com a qualidade da sua cultura. Por 
isso, estamos à disposição para qualquer 
informação, conhecer a produção literária e 
artística do Espírito Santo. Teremos lançamento 
de livros, bate-papo com escritores, 
apresentações musicais, teatrais, dança e sarau. 
Se vocês quiserem maiores informações do que 
tenho em mãos aqui, vocês podem, ou pelo 
meu telefone ou pelo meu e-mail, meu e-mail é 
mais fácil porque é o meu nome: 
reginamenezesloureiro@gmail.com. E gostaria 
que quem pudesse, Gazeta, que está aí e outras 
entidades envolvidas com a cultura, e disposição 
de nos botar na mídia, mostrar o nosso trabalho 
e estar lá conosco, por favor, é esse o nosso 
pedido. Um bom trabalho para todos nós! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Obrigado à senhora, dona Regina 
Menezes Loureiro. Está aqui, se quiser dar um 
close, esse aqui é o informativo da Regina 
Loureiro. Começa dia 25 até o dia 29, no 
Shopping Montserrat. 
 

O SR. FERNANDO CARREIRO - Queria 
dizer a dona Regina que na TV Assembleia 
temos um programa chamado Dedo de Prosa, e 
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nesse programa a gente recebe escritores, 
principalmente, da cena literária capixaba, nesse 
programa chamado Dedo de Prosa, na TV 
Assembleia. Está aberto a todos os escritores. 
Aqueles que quiserem, é só entrar em contato 
com a TV Assembleia e com a nossa produção. É 
um programa que tem esse viés literário mesmo 
que a senhora cobrou, a gente já faz esse tipo 
de trabalho aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Que maravilha! Dedo de Prosa. A 
senhora tem que dar um dedo de prosa aqui na 
TV Assembleia, dona Regina! 

 

A SR.ª REGINA MENEZES LOUREIRO - 
Inclusive, nós estamos organizando, não falei, 
aqui na Assembleia, um movimento do Encontro 
Capixaba de Literatura, que com certeza vai dar 
certo. Conto com você, futuro deputado! 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Já tem um voto! Voto garantido da dona 
Regina, está vendo? 

Bom, pessoal, mais alguém quer fazer 
mais alguma pergunta? (Pausa) 

Não? Então, vou lembrar mais uma vez 
aos telespectadores, agora 9h54min, 
exatamente seis para às dez. Estamos na 
temperatura de vinte e seis graus na capital do 
Espírito Santo. A Assembleia Legislativa vai 
realizar nesta semana uma importante 
contribuição, que vai ficar na história do Espírito 
Santo: Tendências da Comunicação Pública no 
Brasil, que vai trazer a esta Casa de Leis 
profissionais e estudantes de Comunicação 
Social. A organização é do Fernando Carreiro. 
Fernando Carreiro, muito obrigado pela sua 
presença aqui. 

Nós encerramos, então, mais este 
momento da comunicação no estado do Espírito 
Santo, fazendo uma contribuição muito 
importante para os capixabas e, com certeza, 
para o Brasil. 

 Quer mandar algum abraço? 
 

O SR. FERNANDO CARREIRO - Quero só 
agradecer a oportunidade e convidar os 
senhores deputados: deputado Torino, 
deputado Danilo Bahiense, deputado Carlos Von 
e a todo mundo que está em casa para 
participar. Para quem não puder vir à sessão 
solene e à palestra, elas serão transmitidas ao 

vivo pela TV Assembleia. Infelizmente os 
debates a gente não consegue transmitir porque 
nós temos os trabalhos legislativos que têm 
prioridade para serem transmitidos. Mas todos 
esses registros estarão depois no nosso portal e, 
também, no nosso telejornal, na TV Assembleia.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Dá tempo ainda de fazer a inscrição? 

 
O SR. FERNANDO CARREIRO - Temos 

algumas poucas vagas, ainda.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Vamos falar de novo os endereços. 
 
O SR. FERNANDO CARREIRO - Vamos lá: 

simpósio.al.es.gov.br. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Simpósio. al.es.gov.br  
 
O SR. FERNANDO CARREIRO - Para quem 

achar mais fácil pode entrar no site da 
Assembleia: www.al.es.gov.br lá tem um 
banner.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - www.al.es.gov.br.  
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 30 de 
setembro, às 9h da manhã, no plenário 
Deputada Judith Leão Castello Ribeiro.  

 Tatiana Beling, obrigado pela presença; 
Graci Duarte, obrigado também. Com vocês a 
repórter que sabe tudo de Cultura e 
Comunicação, Gabriela Zorzal. 

Está encerrada a sessão. 
 
 

(Encerra-se a sessão às 9h58min) 
 

_______________________________________ 

 
OCTOGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 DE 
SETEMBRO DE 2019. 
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(De acordo com o registrado 
no painel eletrônico, à hora 
regimental, para ensejar o 
início da sessão, registram 
presença os senhores 
deputados Alexandre 
Xambinho, Dary Pagung, 
Doutor Hércules, Enivaldo dos 
Anjos, Euclério Sampaio, 
Marcelo Santos e Sergio 
Majeski) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Há quorum para abertura da sessão, de 
acordo com painel eletrônico, onde já 
registramos a presença de diversos 
parlamentares.  

Passarei a citar o nome dos mesmos: 
Deputado Alexandre Xambinho; deputado Dary 
Pagung; Delegado Danilo Bahiense; Delegado 
Lorenzo Pazolini; Doutor Hércules; Enivaldo 
Euzébio dos Anjos; Euclério de Azevedo Sampaio 
Júnior Santos; Marcelo Santos; Sergio Majeski; 
meu segundo vice-presidente Torino Marques; 
acaba de chegar o deputado Capitão Assumção; 
também acaba de chegar o deputado Renzo 
Vasconcelos; também acaba de chegar o 
comandante Coronel Alexandre Quintino; está 
conosco na sessão também o delegado de 
polícia e ex-deputado Gilsinho Lopes. 

 Como já disse, havendo quorum, declaro 
aberta a sessão. Invocando a proteção de Deus, 
solicito ao nosso segundo vice-presidente, 
Torino Marques, que proceda à leitura de um 
versículo da Bíblia. E, sendo assim, solicito a 
todas as senhoras e senhores em plenário que 
se coloque em posição de respeito. 

 

(Registram presença os 
senhores deputados Capitão 
Assumção, Coronel Alexandre 
Quintino, Delegado Danilo 
Bahiense, Delegado Lorenzo 
Pazolini, Renzo Vasconcelos e 
Torino Marques) 
 

(Assume a 1.ª secretaria o 
senhor deputado Luciano 
Machado e a 2.ª secretaria, a 
convite do presidente, o 
senhor deputado Torino 
Marques) 

O SR. 2.º SECRETÁRIO - (TORINO 
MARQUES - PSL) - Bom dia senhoras e 
senhores! 

 
(O Senhor Deputado Torino 

Marques lê João 3:16)  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Solicito ao ex-deputado Gilson Lopes 
que esteja aqui à Mesa Diretora para ajudar nos 
trabalhos.  

Solicito ao deputado Torino Marques 
que possa fazer um exercício e proceda à leitura 
da ata. 

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (TORINO 

MARQUES - PSL) - Segundo o vice-presidente 
desta Casa de Leis, Marcelo Santos, meu 
querido amigo: posso dar a ata como lida? 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Queria que V. Ex.ª lesse ela de forma 
sucinta. 

 
O SR. 2.º SECRETÁRIO - (TORINO 

MARQUES - PSL) - Toda ela? Ok. Sucinta. O 
pedido de V. Ex.ª é uma ordem. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O deputado Erivaldo dos Anjos pediu 
pela ordem.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, a ata já foi lida?  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Nós estamos fazendo a leitura, temos 
treze deputados no plenário. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
gostaria que V. Ex.ª observasse isso, e pedisse 
ao ilustre deputado Torino que com voz de 
locutor de FM de periferia fizesse a leitura com 
mais demora. 

 

(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Hudson Leal, Luciano Machado e 
Marcos Garcia) 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - E ao mesmo tempo informasse o 
horário a todo cidadão.  
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O SR. 2.º SECRETÁRIO - (TORINO 
MARQUES - PSL) - Periferia é bom também, 
gosto muito!  
Com voz de locutor?  Deputado Enivaldo dos 
Anjos, com voz de locutor o senhor gostaria que 
eu lesse a ata? 9h3min. Vigésima sessão 
extraordinária... Isso não é brincadeira. Bom dia 
para vocês.  
 

(O Senhor 2.º Secretário procede 
à leitura da ata) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ata aprovada como lida. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

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

- PDT) - Pela ordem senhor deputado Euclério 
de Azevedo Sampaio Junior. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 
partido) - Eu queria pedir a inversão da pauta, 
se possível, para que haja votação, a supressão, 
o encerramento da sessão e a extraordinária, 
para votar o projeto. 

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Depende de apoiamento do plenário. 

 
Os Deputados que aprovam 

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

Aprovado. 
 Faremos, então, a leitura apenas do 

Expediente e, logo após, conforme deliberação 
do plenário, proposto pelo deputado Euclério 
Sampaio, nós derrubaremos a sessão e faremos 
uma extraordinária. Farei a leitura dos itens que 
constarão na pauta. 

 Com a palavra o líder do Governo 
deputado Enivaldo Euzébio dos Anjos. 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Só 
observando que V. Ex.ª não falou para manter 
os oradores na extraordinária. 

 
 (Registra presença o senhor 

deputado Carlos Von) 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Fica mantido assim a observação feita 

pelo deputado Enivaldo dos Anjos, a fase dos 
Oradores, conforme previsto no regimento 
Interno de até uma hora, com o tempo limitado 
de dez minutos para cada orador.  

Registro a presença do magnífico 
deputado Sergio Majeski e a ministra Iriny 
Lopes. 
 Com a palavra agora o deputado Luciano 
Machado para que possa proceder à leitura do 
Expediente para simples despacho.  
 
 EXPEDIENTE:  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

1. Emenda n.º 001/2019, do deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, ao Projeto de Lei 
n.º 752/2019, que obriga as empresas 
prestadoras de serviços de internet a 
apresentar ao consumidor, na fatura mensal, 
gráficos que informem a velocidade diária 
média de envio e recebimento de dados 
entregues no mês. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80285&arquivo=Arquiv
o/Documents/EM/80285-
113417029710092019-assinado.pdf#P80285  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei n. º 
752/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
2. Emenda n.º 002/2019, do deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, ao Projeto de Lei 
n.º 723/2019, que dispõe sobre a instituição do 
Fundo Estadual do Trabalho do Estado e dá 
outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80311&arquivo=Arquiv
o/Documents/EM/80311-
170016745410092019-assinado.pdf#P80311  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei n. º 
723/2019.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
3. Projeto de Lei n.º 755/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que estabelece a 
obrigatoriedade da realização de exame 
genético que detecta trombofilia nas mulheres, 
no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80270&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80270-105008055010092019-
assinado.pdf#P80270 

 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
4. Projeto de Lei n.º 756/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade das Instituições de Ensino 
incluir medidas de conscientização, prevenção 
e combate à erotização infantil e 
à sexualização precoce, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80269&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80269-104943101810092019-
assinado.pdf#P80269 

 

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

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 
ordem, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Quero recorrer à Comissão de Justiça, por favor.    
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Dos dois itens?  
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - É.  
 

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

V. Ex.ª tem amparo regimental, a Mesa 
defere.  

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Obrigado, presidente.  

 
  (Registra presença a senhora 
deputada Iriny Lopes) 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

5. Projeto de Lei n.º 757/2019, do 
deputado Carlos Von, que obriga as empresas 
prestadoras de serviços de internet a 
apresentar ao consumidor, na fatura mensal, 
gráficos que informem a velocidade diária 
média de envio e recebimento de dados 
entregues no mês. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80277&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80277-105722899710092019-
assinado.pdf#P80277 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Junte-se ao Projeto de Lei n.º 752/2019. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

6. Projeto de Lei n.º 758/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de as edificações privadas, 
comerciais, ou residenciais multifamiliares, 
manterem sistema de descarte de agulhas 
hipodérmicas e materiais perfuro cortantes no 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80296&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/80296-133557389810092019-
assinado.pdf#P80296  
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Segunda parte do Expediente, 
sujeito à deliberação. 

Requerimento de Urgência n.º 183/2019, 
do deputado Enivaldo Euzebio dos Anjos, líder 
do Governo.  

 
7. Requerimento de Urgência n.º 

183/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, 
líder do Governo, ao Projeto de Lei 

Identificador: 330039003500380032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80270&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80270-105008055010092019-assinado.pdf#P80270
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80270&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80270-105008055010092019-assinado.pdf#P80270
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80270&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80270-105008055010092019-assinado.pdf#P80270
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80270&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80270-105008055010092019-assinado.pdf#P80270
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80269&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80269-104943101810092019-assinado.pdf#P80269
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80269&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80269-104943101810092019-assinado.pdf#P80269
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80269&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80269-104943101810092019-assinado.pdf#P80269
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80269&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80269-104943101810092019-assinado.pdf#P80269
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80277&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80277-105722899710092019-assinado.pdf#P80277
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80277&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80277-105722899710092019-assinado.pdf#P80277
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80277&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80277-105722899710092019-assinado.pdf#P80277
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80277&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80277-105722899710092019-assinado.pdf#P80277
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80296&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80296-133557389810092019-assinado.pdf#P80296
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80296&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80296-133557389810092019-assinado.pdf#P80296
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80296&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80296-133557389810092019-assinado.pdf#P80296
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80296&arquivo=Arquivo/Documents/PL/80296-133557389810092019-assinado.pdf#P80296


26 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 18 de setembro de 2019 

Complementar  n.º  045/2019,  oriundo  da 
Mensagem n.º 174/2019, do governador do 
Estado, que transforma o Fundo do Trabalho 
Penitenciário - FTP em Fundo Rotativo do 
Sistema Penitenciário. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80306&arquivo=Arquiv
o/Documents/RU/80306-160642769410092019-
assinado.pdf#P80306 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Em votação. 
Os deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram; os 
contrários se 

manifestem. (Pausa) 
Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

8. Requerimento n.º  135/2019, da 
deputada Janete de Sá, de cancelamento de 
sessão especial, para debater o tema “A 
importância do Auditor Fiscal do 
Fortalecimento do Estado,  que seria 
realizada  às 19h,  do  dia 17 de setembro, do 
corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80282&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/80282-
112207746810092019-assinado.pdf#P80282  
 

(Registram presença os senhores 
deputados Dr. Emílio Mameri e 
Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem 
para justificar voto.  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem ao deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini para justificação de voto.   

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - O requerimento é da deputada 
Janete. E nós estamos recebendo hoje aqui os 
auditores fiscais que farão a sessão solene junto 
com a deputada Janete.  

Eu queria registrar a presença dos 
auditores fiscais que tanto colaboram para a 
saúde financeira deste Estado e para que este 
Estado continue sendo nota A em relação ao 
Tesouro. Então, agradecer a presença dos 
auditores nesta Casa dialogando, interagindo 
com a sociedade, com os parlamentares e com a 
população capixaba.   

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - A Mesa também agradece e os recebe 
de braços abertos. É uma honra tê-los conosco 
no plenário.  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

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

- PDT) - Pela ordem deputado Euclério Sampaio. 
 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (Sem 

partido) - Eu quero recorrer à Comissão de 
Justiça do projeto que foi devolvido e também 
fazer minhas as palavras do deputado Lorenzo 
Pazolini no que se refere aos profissionais do 
Fisco.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Defiro.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
9. Requerimento n.º  136/2019, da 

Mesa Diretora, de sessão solene, em 
homenagem ao Dia do Auditor Fiscal da 
Receita Estadual,  a realizar-se às 19h,  do  dia 
17 de setembro  do corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80302&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/80302-
142914412610092019-assinado.pdf#P80302 
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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 
 Aprovado. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
10. Requerimento n.º  137/2019, da 

Mesa Diretora, de sessão solene, em 
homenagem ao Dia Internacional das Mulheres 
Rurais,  a realizar-se às 09h,  do  dia 15 de 
outubro  do corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80303&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/80303-
143101459710092019-assinado.pdf#P80303  
 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
11. Requerimento n.º  139/2019, do 

deputado Adilson Espindula, de sessão 
solene,  em homenagem aos 50 anos da AVES - 
Associação dos Avicultores do Estado,  a 
realizar-se às 14h,  do  dia 23 de outubro  do 
corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80333&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/80333-
184428915610092019-assinado.pdf#P80333 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

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

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
12. Indicação n.º 2233/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de telefone 
móvel e internet no distrito de Santa Rita 
de Brejetuba, situado no município 
de Brejetuba/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80274&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80274-
105240664710092019-assinado.pdf#P80274 
 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
13. Indicação n.º 2234/2019, do 

deputado Hudson Leal, ao governador do 
Estado, para ampliação do Programa de Saúde 
da Família, para que contemple, no mínimo, 60 
equipes de saúde da família, no município de 
Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80275&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80275-
105316664810092019-assinado.pdf#P80275 

 

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

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

14. Indicação n.º 2235/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
Governador do Estado, para cessão de 02 (dois) 
veículos tipo caminhonete, para o município de 
Fundão/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80283&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80283-
112208653110092019-assinado.pdf#P80283 

 

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

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
15. Indicação n.º 2236/2019, do 

deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para sinalização com placas, pintura de 
faixas e obras de tapa buracos iniciando do 
Trevo da Rodovia  ES 101,  no KM 17, passando 
pela Comunidade de Juncado até o Córrego do 
Chumbado, no município de Sooretama/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=80308&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/80308-
162010396310092019-assinado.pdf#P80308   
 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

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

Com a palavra o deputado e prefeito de 
Linhares na Assembleia, Marcos Garcia, para 
encaminhar a votação. V. Ex.ª tem o tempo 
regimental para encaminhar no microfone. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Pela 

ordem, senhor presidente! 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem ao deputado Marcos Garcia. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Gostaria 

de pedir aos colegas deputados e deputadas 
que votem favoráveis a esta indicação do 
Marcos Garcia. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O senhor não gostaria de fazer a leitura 
do texto para que os deputados possam 
interpretar melhor? A leitura do texto.   

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Indicação 

n.º 2236/2019, de minha autoria, ao governador 
do Estado, para sinalização com placas, pintura 
de faixas e obras de tapa-buracos iniciando do 
trevo da Rodovia ES-101, no km17, passando 
pela comunidade de Juncado até o Córrego do 
Chumbado, no município de Sooretama, no 
Norte do estado.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O deputado Marcos Garcia, prefeito de 
Linhares na Assembleia Legislativa, encaminha 
pelo voto Sim a indicação de sua autoria.  

Consulto aos colegas deputados se 
alguém quer discutir ou se estão satisfeitos com 
a discussão e encaminhamento do prefeito. 
Deputado Euclério Sampaio concorda? (Pausa) 

Concordando, o líder do Governo 
concorda.   

 Terminada a discussão, em votação. 
 Os deputados que aprovam a Indicação 
n.º 2236/2019, de autoria do deputado Marcos 
Garcia, permaneçam como se encontram; os 
contrários se manifestem. (Pausa) 
 Aprovada por unanimidade.  
 Peço à Mesa Diretora que comunique ao 
autor, deputado Marcos Garcia. 
 
 

 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - 
Obrigado, deputados e deputadas! Obrigado, 
gente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O deputado Marcos Garcia agradece às 
senhoras e aos senhores deputados. 
 Consulto o deputado Luciano Machado 
se existe ainda algum item no expediente para 
ser lido. 
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 O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Não, todos os itens foram 
lidos, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não existindo mais expediente a ser 
lido, antes de finalizar a sessão, eu concedo a 
palavra ao 2.º vice-presidente desta Casa, 
Torino Marques, para que possa fazer uma 
mensagem de felicitações. 
 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 
Parabenizar aqui pelo Dia Nacional do Assessor 
de Imprensa. Quero pedir desculpas por não ter 
postado isso ontem, porque eu achei que era 
muito tarde na hora em que chegou aqui para 
mim, aí eu falei: Amanhã, na sessão, eu vou 
fazer esse agradecimento. 
 Quero fazer aqui um registro importante 
para nós, profissionais de comunicação: dentre 
tantas datas comemorativas, o dia de ontem, 10 
de setembro, é também o Dia do Assessor de 
Imprensa. Este não é um profissional comum, o 
assessor de imprensa é o profissional de 
comunicação incumbido de planejar, construir 
ideias, ficar atento ao contexto para elaborar 
pautas originais. Ele é multimídia, precisa ter 
bons contatos na imprensa. O assessor de 
imprensa é, ao mesmo tempo, jornalista, 
radialista, relações públicas, cerimonialista, 
repórter, fotógrafo, publicitário e também 
marqueteiro, e ainda precisa ter habilidades 
especiais, como um bom texto. 
 Em trinta e cinco anos atuando como 
jornalista, radialista, repórter e apresentador de 
TV, sempre convivi com colegas na condição de 
assessores de imprensa. Aprendi a respeitar 
cada um nessa missão e, por isso, faço questão 
de registrar essa data, que foi oficialmente 
ontem, mas a minha ligação profissional me 
impõe o dever e, claro, também o 
reconhecimento. 
 Aqui na Assembleia Legislativa, nossos 
assessores trabalham ali dentro. Todo mundo 
está ali naquela salinha, que chamam, às vezes, 
de aquário - são peixinhos e sereias, tem várias 
sereias ali também -, ou mesmo sauna dos 
jornalistas. Sempre bem-humorados e criativos, 
e a favor, assim como os deputados, do povo 
brasileiro. 
 Então, eu queria aqui registar, e se algum 
colega quiser fazer uma homenagem também 

aos assessores de imprensa! Parabéns pelo seu 
dia! 
 Deputado Carlos Von, gostaria de 
mandar um abraço para os assessores de 
imprensa? 
 
  (Registra presença o senhor 
deputado Gandini) 
 
 O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 
Parabéns, deputado Torino. É mais que 
merecida esta homenagem. Os assessores de 
imprensa têm o nosso carinho e o nosso 
respeito aqui. Parabéns pelo dia! 
 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 
Parabéns, de coração. Parabéns, colegas da 
comunicação, assessores de imprensa. 
Estaremos sempre a favor de uma boa 
comunicação para com a população. 
 Agora, 9h13min. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
 

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

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Presidente, vou me somar à 
manifestação do deputado Torino Marques em 
relação ao Dia do Assessor de Imprensa e 
parabenizar esses profissionais que nos 
auxiliam, que nos assessoram aqui na Casa e 
que ajudam a fazer com que a população 
capixaba tome conhecimento de tudo que nós 
produzimos aqui na Assembleia Legislativa. São 
fundamentais no papel de informação. 

Presidente, registar também, nas 
galerias, a presença dos nossos servidores do 
Iases, os agentes socioeducativos, que estão aí 
na luta pelo PLC 38, que está entrando hoje em 
discussão, em 1.ª sessão. 

Nesse sentido, sendo lido hoje, em 1.ª 
sessão, a importância de prerrogativas, 
deputado Luciano Machado, para os agentes 
socioeducativos, que lidam inclusive com 
adolescentes, mas não só com adolescentes em 
conflito com a lei, porque o adolescente pode 
atingir a maioridade e continuar apreendido, 
cumprindo medida socioeducativa até os vinte e 
um anos. Então, é fundamental que esses 
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profissionais sejam reconhecidos pelo Estado e 
que tenham suas prerrogativas respeitadas, 
tenham garantias mínimas, deputado Torino, no 
dia a dia. 

Saúdo, novamente, os agentes 
socioeducativos do Instituto de Atendimento 
Socioeducativo do Espírito Santos, o Iases, que 
se fazem presentes nesta Casa, nesta luta, e 
trazem uma matéria importante para a 
avaliação e a apreciação de todas as senhoras e 
todos os senhores deputados, que é o Projeto 
de Lei Complementar n.º 38/2019. 

Agradeço, então, presidente, e devolvo a 
palavra à Mesa. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra o deputado Torino 
Marques.  

 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 
Deputado Capitão Assumção, gostaria de 
parabenizar a imprensa, neste exato momento? 
Então, poderia falar ali para eles muito obrigado 
e parabéns, senão eles vão achar que o senhor 
está com vergonha de falar parabéns para os 
assessores de imprensa, porque, ontem, foi o 
dia deles. 

Deputado Vandinho Leite, ontem foi o 
Dia dos Assessores de Imprensa, gostaria de 
parabenizá-los aí ao microfone? Ontem, foi o 
Dia dos Assessores de Imprensa, está todo 
mundo lá esperando.  

O Capitão Assumção, neste exato 
momento, parabenizou também, mas ficou com 
vergonha de falar ao microfone. 

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 
Gostaria de, com certeza, parabenizar e, 
inclusive, lembrar que V. Ex.ª é um grande 
comunicador deste estado, e essa homenagem 
que V. Ex.ª faz e conclama a todo o Plenário a 
fazer o mesmo, com certeza, é justa pela sua 
relevância em nosso estado e vou, claro, 
retransmitir em conjunto essa homenagem aos 
assessores de imprensa. 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Eu, 
como profissional da comunicação, na época, 
trabalhando, muitas pessoas diziam bem assim: 
Pô, vida boa é a do assessor de imprensa. As 
pessoas não sabem pelo que passa um assessor 
de imprensa. Eu sei, convivi muito tempo com 
assessores de imprensa, hoje, tenho assessores 

de imprensa e sei que não é um trabalho fácil. 
Parabéns ao dia e estamos juntos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) -  Terminada, então, a fase do pinga-fogo, 
nós passaremos, agora, então, a finalizar a 
sessão, tendo em vista a proposta do deputado 
Euclério Sampaio, um acordo com os colegas 
parlamentares presentes que, por unanimidade, 
acolheram a derrubada da sessão para que nós 
possamos entrar, imediatamente, em uma 
sessão extraordinária cuja Ordem do Dia 
constará: discussão única em regime de 
urgência do Projeto de Lei Complementar n.º 
45/2019 e também a discussão única em regime 
de urgência do Projeto de Lei n.º 723, da 
Mensagem Governamental n.º 168. O primeiro 
fala sobre o Fundo do Trabalho Penitenciário, 
FTP, e o segundo fala do Fundo Estadual de 
Trabalho também, que está sob a relatoria do 
deputado Gandini. 

Neste momento, eu estou encerrando a 
sessão. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

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

- PDT) - Pela ordem o deputado Enivaldo dos 
Anjos. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
gostaria que V. Ex.ª, em face de estar 
derrubando a sessão fora do horário, com 
exceção do presidente Erick que está viajando, 
ressalvasse a presença dos demais deputados 
que estão nos corredores e ainda não 
conseguiram chegar até este plenário. Inclusive, 
o deputado José Esmeraldo, que está na Casa. 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) -  Eu solicito à Secretaria que possa fazer 
o registro dos parlamentares, tendo em vista a 
não previsão, na Ordem do Dia, do 
encerramento da sessão ordinária e para que 
nós pudéssemos cair, imediatamente, em uma 
extraordinária, ou seja, foi uma decisão rápida e 
precoce. 

 
 (Registra presença o senhor 

deputado Engenheiro José Esmeraldo) 
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O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 
ordem, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - E que não foi comunicada, previamente, 
às senhoras e senhores parlamentares que, 
naturalmente, estão nas dependências da Casa. 

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

agradeço a V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Parabéns ao deputado Enivaldo dos 
Anjos, líder do Governo, por essa iniciativa 
importante de garantir e preservar a presença 
dos parlamentares que, mesmo ausentes, estão 
nas dependências da Casa, mas que não foram 
comunicados previamente diante dessa sessão 
extraordinária que nós estaremos fazendo. 

Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 

ordem, senhor presidente! Só dizer ao líder do 
Governo, até porque essa matéria é uma 
matéria que precisa de dezoito votos e, talvez, a 
preocupação dele com vinte e dois presentes 
seja com relação à aprovação, mas ontem o 
Gilsinho Lopes, ex-deputado desta Casa, 
conversou conosco aqui, com os deputados 
independentes, e a nossa pré-disposição é de 
votar a favor da matéria. Então, mesmo se tiver 
com vinte e dois, não teria problema. Já vou 
aqui antecipar o meu voto, nós vamos votar a 
favor da matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ok. Já registramos a presença do 
deputado Gilsinho. Foi feito o registro também 
aqui do deputado Vandinho, pela 
movimentação que o mesmo fez aqui com o 
bloco dos independentes.  

Então, vamos encerrar a sessão, antes, 
porém garantindo a manutenção, a presença 
dos senhores deputados que não tiveram a 
condição de chegar a tempo de registrar as suas 
presenças. 

Retomaremos a sessão extraordinária às 
9h24min. 

Está encerrada a sessão. 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será extraordinária, hoje, 
às 9h24min, Expediente: o que 
ocorrer, Ordem do Dia: discussão 
única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 
45/2019 e discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 723/2019) 

  
   Encerra-se a sessão às nove 
horas dezenove minutos. 
 

*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não registraram 
presença os senhores deputados Dr. 
Rafael Favatto, Erick Musso, Freitas, 
Janete de Sá, Pr. Marcos Mansur, 
Raquel Lessa e Theodorico Ferraço. 

 

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

 

___________________________________________ 
 

VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 DE 
SETEMBRO DE 2019. 

 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, para ensejar o 
início da sessão, registram 
presença os senhores deputados 
Adilson Espindula, Alexandre 
Xambinho, Capitão Assumção, 
Carlos Von, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Delegado 
Danilo Bahiense, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, 
Engenheiro José Esmeraldo, 
Enivaldo dos Anjos, Euclério 
Sampaio, Gandini, Hudson Leal, 
Iriny Lopes, Luciano Machado, 
Marcelo Santos, Marcos Garcia, 
Raquel Lessa, Renzo 
Vasconcelos, Sergio Majeski, 
Theodorico Ferraço, Torino 
Marques e Vandinho Leite) 
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 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Declaro aberta a sessão, invocando a 
proteção de Deus, e solicito ao deputado Torino 
Marques que proceda à leitura de um versículo 
da Bíblica.  

Sendo assim, solicito a todos os 
presentes no plenário que se coloquem em 
posição de respeito. (Pausa) 
 

(O senhor deputado Torino 
Marques lê Salmos, 84:11) 
 
(Assume a 1.ª secretaria o senhor 
deputado Luciano Machado e a 
2.ª secretaria, a convite do 
presidente, o senhor deputado 
Torino Marques) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O único parlamentar que não ficou em 
posição de respeito foi o deputado Sergio 
Majeski.  
 Dispenso a leitura da ata, conforme 
previsão regimental.  
 Consulto o 1.º Secretário, deputado 
Luciano Machado, se existe algum expediente a 
ser lido.  
 

 O SR. 1º SECRETÁRIO - (LUCIANO 
MACHADO - PV) - Senhor presidente, não há 
expediente a ser lido.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não havendo expediente a ser lido, 
passamos à Ordem do Dia.  
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, pela ordem! 
  

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem o deputado Enivaldo dos 
Anjos.   
  

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
gostaria de solicitar de V. Ex.ª que considerasse 
como as comissões reunidas, porque já houve 
entendimento aqui no plenário. E que o 
deputado Gandini pudesse presidir e relatar, já 
que há entendimento aqui entre os senhores 
deputados. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Como há um acordo entre os 

presidentes das respectivas comissões de 
Justiça, Cidadania, Segurança e Finanças, 
convoco o deputado Fabrício Gandini para que 
possa presidir as comissões reunidas e designar 
relator aquele que entender melhor. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Vou declarar que 
existe quorum para votação nas comissões, 
também para discussão, e avocar a matéria.  

Não vou acatar a emenda e vou dar pela 
constitucionalidade e aprovação da mesma. 
 Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
 
  (Registra presença o senhor 
deputado Freitas) 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, estou 
inscrito na discussão, para discutir. 

 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Fique à vontade. 

  
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, deputado 
Marcelo Santos, senhoras parlamentares, 
senhores deputados, público que nos assiste 
através da TV Assembleia, nosso cordial bom-dia 
aos auditores fiscais, servidores do Instituto de 
Atendimento Socioeducativo. 
 Senhor presidente, a matéria trata do 
Fundo Rotativo do Sistema Penitenciário. Nós 
fizemos uma indicação ao Governo do Estado. 
Está ali no painel a indicação que nós 
encaminhamos, para que fosse instituído, no 
Estado do Espírito Santo, o Fundo Penitenciário, 
como já existe, por exemplo, no estado de Santa 
Catarina. 
 Recebemos esse projeto de lei 
complementar com extrema felicidade, porque 
ele promove justiça, mas isso não quer dizer que 
o projeto não mereça uma discussão nesta Casa. 
 Saudar, também, nosso amigo, irmão, 
deputado Gilson dos Santos Lopes Filho, que faz 
a presença aqui hoje, na Sejus. 
 A nossa proposta aqui, a nossa emenda 
que estamos apresentando, diz respeito, 
senhoras e senhores deputados, ao art. 4.º. Por 
quê? Ele diz lá que na aplicação de recursos com 
a remuneração de mão de obra de presos e 
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internos, de que trata a lei complementar, o art. 
3.º, tudo que o preso produzir, deputado 
Marcos Garcia, vinte e cinco por cento vai para a 
assistência à família, vinte e cinco por cento 
para pequenas despesas pessoais, vinte e cinco 
por cento para um pecúlio e vinte e cinco por 
cento para ressarcimento ao Estado. 
 Até aí tudo ok, ótimo. E ele traz o 
parágrafo único, deputado Coronel Alexandre 
Quintino, uma proposição:  
 

§1.º Dos percentuais que tratam 
os incisos I, II e III, do caput deste 
artigo poderá ser deduzida a 
indenização, quando fixada 
judicialmente, dos danos 
causados pelo crime, desde que 
não reparados com outros meios. 

  

 E aí, deputado Capitão Assumção, essa é 
a matéria principal desse projeto de lei 
complementar. E eu parabenizo o Governo, por 
quê? Aqui, efetivamente, ele vai garantir o 
ressarcimento das vítimas de crime. Então, você 
poderá ter setenta e cinco por cento do 
trabalho do preso. Se o preso produziu, 
deputado Enivaldo dos Anjos, setenta e cinco 
por cento do que ele produziu poderá ser 
utilizado para ressarcir a vítima do crime. Por 
exemplo, se você teve seu carro roubado ou 
furtado e esse veículo é danificado e você não 
tem seguro, esse dinheiro do trabalho do preso 
poderá ser utilizado para restituir o seu bem à 
condição anterior; para pagar, deputado José 
Esmeraldo, aquela despesa que o cidadão de 
bem teve em razão da prática criminosa. Isso é 
muito importante, porque diminui a sensação 
de impunidade. Vai garantir a indenização às 
vítimas de quem sofreu o crime. 
 Mas nós entendemos, também, que 
deveria ser inserido ali o parágrafo 2.º. E o 
parágrafo 2.º é a nossa emenda, dizendo o 
seguinte:  
 

§ 2.º- Também poderão ser 
deduzidos os custos com 
monitoramento eletrônico do 
preso. 

 

 O que significa isso? Se o preso 
trabalhou e, efetivamente, produziu e tem lá um 
dinheiro guardado que ele vai receber quando 
do final do cumprimento da pena, que é o 

pecúlio, nada mais justo do que ele arcar com o 
monitoramento eletrônico, com a tornozeleira 
eletrônica. Por quê? Nós vamos tirar dinheiro da 
Saúde, da Educação, da Segurança Pública para 
pagar o monitoramento eletrônico do preso? Se 
o próprio preso produziu e o produto do 
trabalho dele gerou uma renda, e essa renda 
está depositada em um pecúlio, por que não 
utilizar esse dinheiro para garantir o pagamento 
do monitoramento eletrônico, deputado Dary 
Alves Pagung?  

Então, a nossa emenda é para que esse 
dinheiro do trabalho do preso seja usado para, 
além de pagamento às vítimas, deputado 
Theodorico Ferraço, o que é extremamente 
justo, pois a vítima tem que ser indenizada... Se 
o preso trabalhou e vai receber um dinheiro, 
que primeiro a vítima seja indenizada! Mas, 
também, por que nós, cidadãos, temos que 
pagar, e tirar dinheiro da Saúde, da Educação, 
da Segurança, que o povo tanto precisa, se o 
dinheiro vai para o preso? 

Então, o preso trabalhou, ele vai receber. 
Mas, primeiro, pague às vítimas o prejuízo que 
ela teve. Por exemplo: o dono do comércio foi 
furtado, ou roubado, que receba de volta o seu 
prejuízo. E também garanta o monitoramento 
eletrônico desse preso, se ele for usar a 
tornozeleira. Porque somos nós que pagamos 
esse monitoramento. E nada mais justo, 
deputada Iriny Lopes, do que, efetivamente, 
esse trabalho, fruto da ressocialização do preso, 
ser utilizado em prol da sociedade. E o que é a 
utilização em prol da sociedade? Diminuindo os 
gastos.     

E, na própria justificativa, o senhor 
governador disse, está aqui:  

 

Insta ressaltar, ainda, a 
importância do Fundo 
Rotativo do Sistema 
Penitenciário no atual 
contexto de austeridade 
que o Governo do Estado 
do Espírito Santo 
perpassa, (...) 

Então, o próprio Governo ressalta a 
austeridade fiscal, a necessidade de diminuir 
gastos. E a nossa emenda é no sentido de que o 
trabalho do preso seja utilizado, primeiramente, 
para ressarcir à vítima do crime. A vítima do 
crime é que sofre as agruras do processo penal, 
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é que sofre, no dia a dia, as consequências do 
crime.  

E, num segundo passo, para que seja 
garantido o monitoramento eletrônico. 

Então, o preso trabalhou e o dinheiro 
está lá. Garanta o pagamento da tornozeleira 
eletrônica, diminuindo, assim, o custo para 
todos nós cidadãos.  

Senhor presidente, devolvo a palavra e 
agradeço a atenção das senhoras e dos 
senhores deputados.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Obrigado.  
Deputado Sergio Majeski.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Acho 

que o projeto é bom. Acho que ele é necessário 
e concordo com algumas coisas colocadas pelo 
deputado Lorenzo. Sou favorável ao projeto, 
mas, cabe aqui uma ressalva: esse projeto está 
criando quatro cargos. É pouco, entendo que é 
pouco. No entanto, quando o Governo alega o 
não reajuste do funcionalismo público, o 
Governo tem evocado a questão da Lei 
Complementar n.º 159, que o Governo do 
Estado assinou. E essa lei, no seu artigo 8.º, diz:      

 
Art. 8o São vedados ao 
Estado durante a vigência 
do Regime de 
Recuperação Fiscal (...) 
 

Assinada pelo Governo do Estado.  
(...) 
II - a criação de cargo, 

emprego ou função que implique 
aumento de despesa; 

(...) 
 

Então, assim, na minha visão, serve para 
um, ou para cem cargos, ou para mil. Só 
ressaltando esta questão de que esse discurso 
da não recomposição salarial do funcionalismo 
público cai por terra se, aqui, acaba se 
descumprindo. Porque a lei assinada pelo 
Governo do Estado vedaria o aumento de cargos 
nesse período, que é o que o Governo tem 
alegado para a não recomposição salarial.  

Só gostaria de fazer essa observação. 
Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Passo a palavra ao 
deputado Enivaldo dos Anjos .  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, como diz o mestre Gabriel 
Medina, nós queremos contestar as emendas 
propostas pelo deputado Pazolini porque elas 
têm vício de iniciativa; elas não podem ser 
apresentadas por deputado. 

Em face disso, anotamos a proposta dele 
e vamos oferecer ao Governo para, numa outra 
oportunidade, caso a área técnica do Governo 
entenda e, aí, sim, poder apresentar, via 
Governo, acolhendo essas sugestões. Mas, no 
dia de hoje, lamentamos profundamente. 
Respeitamos o estudo que ele fez, mas não 
podemos acolher, em face de que não pode ser 
proposta de deputado e, sim, proposta do 
Executivo. Porque matéria de ordem 
administrativa, não pode ser apresentada por 
deputado. Mas vamos anotando as propostas 
dele e submetê-las à área do Governo que 
elabora os projetos para, numa oportunidade, 
acolher, se for considerado importante para 
esse assunto. 

Agradeço ao deputado Pazolini pela sua 
contribuição e, ao mesmo tempo, peço 
desculpas por não poder acolher as propostas 
de emenda de sua autoria. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Vou passar, então, a 
colher os votos na Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

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

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

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Com o relator. 
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) -Aprovado na Comissão 
de Justiça. 

 
Comissão de Finanças. 
Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 

 Com o relator.  
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relator. 
 
Comissão de Defesa da Cidadania. 
Deputado Enivaldo dos Anjos?(Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini?  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Contra o relatório, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Contrário ao relatório. 

Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
Com o relator. 
 
Comissão de Segurança. 
Deputado Delegado Danilo Bahiense? 

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

(Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Capitão Assumção? (Pausa) 
 Contrário ao relator. 

Deputado Delegado Lorenzo Pazolini?  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Contra o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Também contrário. 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator. 

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

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Luciano 
Machado? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - 

Conforme o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Dary 
Pagung? (Pausa) 

Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado nas comissão pertinentes, 

devolvo à Mesa para prosseguir a matéria. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 

 

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

 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Agradeço, presidente. 

Vou pedir a votação em destaque da 
emenda, então, que acresce o § 2.º, e que 
garante que o trabalho do preso seja usado para 
custear o monitoramento eletrônico.  

Peço, reverentemente, a vossa 
excelência, que a matéria seja votada em forma 
de destaque. 

Agradeço, presidente. 

 
  (Registra presença a senhora 
deputada Janete de Sá) 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, V. Ex.ª me concedendo a 
palavra... 
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Já está concedida. 

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

agradeço. 
  

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - A tutela é antecipada. 
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O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Vou encaminhar contrário à proposta do 
deputado Pazolini, de destaque, em face do que 
já até argumentamos, dizendo a ele que vamos 
avaliar o que tá propondo, mas que a emenda 
tem vício de iniciativa, não pode ser 
apresentada por deputado. Então, para que a 
matéria não seja votada com erro 
administrativo de votação, vamos encaminhar 
contra o destaque. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ok. Então vou colocar... 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

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

- PDT) - Pela ordem, deputado Capitão 
Assumção. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - O 

PSL vai encaminhar Sim ao destaque do 
deputado Pazolini. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
Só para explicar aos pares, aqui, de forma muito 
humilde e singela, que a nossa proposta - 
solicito atenção - é apenas e tão somente pela 
inclusão, no § 2.º, para possibilitar com que o 
trabalho do preso seja, primeiramente, utilizado 
para indenizar as vítimas. Isso é extremamente 
importante. 

Enviamos a indicação ao Governo do 
Estado, do Fundo Rotativo, e o Governo acolheu 
e encaminhou a esta Casa, mas que também, 
além da indenização às vítimas, seja também 
garantido o custeio do pagamento do 
monitoramento eletrônico. 

Entendemos, de forma respeitosa, que 
não há vício nenhum. Não há vício de iniciativa, 
até porque outros Legislativos Estaduais já 
aprovaram as leis, que foram sancionadas e 
estão exercícios, com a lei integralmente 
construída no Parlamento, através de iniciativa 
de parlamentares estaduais, deputados 
estaduais. E a inclusão do § 2.º aqui, de forma 
muito tranquila entendemos, com todo respeito 
às opiniões diversas, que não há nenhum vício 
de iniciativa. 

Volto a repetir: o que queremos somente 
é fazer com que o trabalho do preso seja 
utilizado para indenizar as vítimas, o que é 
extremamente justo, mas também não onerar a 
sociedade em demasia, não fazer com que nós 
tenhamos que arcar com os custos do 
monitoramento eletrônico, que nós sabemos 
que é um custo significativo.  

Essa é a nossa emenda ao parágrafo 2.º 
do art. 4.º, senhor presidente, a quem eu 
agradeço a concessão da palavra.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Lorenzo Pazolini encaminhou como 
autor; o líder do Governo encaminha agora na 
condição de líder.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, nós já tínhamos feito 
encaminhamento; o deputado Pazolini insistiu 
em argumentar; então nós vamos continuar 
contraditando. Até porque o deputado Pazolini 
está com a sede maior que o copo, porque ele 
mesmo disse que foi encaminhada sugestão 
dele, para apresentação desse projeto, e elogia 
o Governo.  

Então, quando o projeto é enviado, ele 
quer botar mais emenda. Então, ele quer 
emendar a vida inteira. Está parecendo 
costureira de shopping, que quer fazer 
emenda... 

 
  (Registra presença o senhor 
deputado Dr. Rafael Favatto) 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Eu queria poder dar seguimento.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Sem problema, só para 
explicar...  

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

não terminei...  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O deputado Pazolini já apresentou os 
destaques, já também encaminhou o destaque; 

Identificador: 330039003500380032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quarta-feira, 18 de setembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 37 

o líder do Governo também encaminhou na 
condição de liderança do Governo.  

Vou colocar a discussão, para a votação 
em Plenário.  

Os deputados que aprovarem... 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Votação nominal, por favor, 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - ... aprovarem a indicação... Já está no 
processo de votação. Aprovarem o 
encaminhamento do deputado Pazolini, se 
levantem; os que votarem contrário 
permaneçam como se encontram. (Pausa)  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Nosso encaminhamento é contrário. Estou 
sentado.   

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Fica rejeitado, então, o destaque do 
deputado Lorenzo Pazolini. 

Coloco a matéria, agora, em discussão. 
(Pausa) 

Terminada a discussão, em votação.  
Informo que a votação é nominal, por se 

tratar de projeto de lei complementar.  
Está aberto o painel para votação. 

(Pausa) 
 

(Procede-se ao registro dos 
votos) 
 

Com a palavra o líder do Governo para 
encaminhar a votação.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - O 
nosso encaminhamento da liderança do 
Governo é pelo voto SIM para a matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - O líder do Governo encaminha pelo voto 
SIM.  

Pergunto ao autor se quer encaminhar a 
votação. (Pausa)  

Não querendo encaminhar, o líder do 
PSL vai encaminhar.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

ordem, senhor presidente!  

Quero encaminhar voto SIM, deixando 
bem claro que não é por responsabilidade do 
Governo não, porque essa emenda do deputado 
Pazolini seria muito importante. O Governo já 
vetou essa lei que o deputado Pazolini 
apresentou, e isso vai onerar o capixaba nessa 
questão importante que ele iria colocar em 
destaque e foi rejeitada. 

Mas aqui eu quero só dar o prestígio 
para um deputado que nos pediu apoio, porque 
V. Ex.ª, deputado Gilsinho Lopes, está fazendo 
um trabalho que o Governo deveria estar 
fazendo. Obviamente, V. Ex.ª está 
representando, mas a forma como estão 
tratando este parlamento é uma forma 
desrespeitosa que o Governo está fazendo.  

Mas a gente vai encaminhar voto SIM, 
senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - O líder do PSL encaminha voto SIM 
também à sua base.  

Consulto ao líder dos independentes, 
deputado Euclério Sampaio, se quer encaminhar 
a votação. (Pausa) 

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

Ex.ª é um homem...  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Também não quer.   
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 

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

- PDT) - Euclério Sampaio, encaminhar votação. 
(Pausa) 

Não quer não quer encaminhar.    
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 
ordem, senhor presidente! Pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Encerrada a votação. 
 

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

 
Temos vinte e seis votos. Vinte e cinco 

SIM; zero NÃO; uma abstenção. 
Terminada a votação, então, nós 

aprovamos.  
À Secretaria para extração dos 

autógrafos.  
Pela ordem, deputado Vandinho Leite.  
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - É 
porque V. Ex.ª está mais rápido que 
imediatamente. 

 

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

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Aí o 
deputado Pazolini está ansioso aqui, porque ele 
quer justificar voto. Falei para ele ter calma, que 
V. Ex.ª vai dar essa oportunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ainda mais com um porta-voz desses.  

Porque aqui a cidade é veloz.  
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Muito 
obrigado, senhor presidente! 

Eu gostaria também, no caso dessa 
matéria... 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Justificação de voto que V. Ex.ª está 
fazendo.  

 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - É 
muito rapidamente. Não vai ser por muito 
tempo não.  

Dizer que o formato, a forma como foi 
feita, ontem o ex-deputado Gilsinho Lopes 
esteve na Casa, debateu conosco a matéria, eu 
me comprometi a votar. Ou seja, com 
transparência, falou exatamente o que é, 
discutiu de forma clara.  

O que eu questiono muitas das vezes o 
Governo é mentira, é falar uma coisa e depois 
não ser, e vários outros pontos que fizeram com 
que muita coisa que acontecesse nesta Casa 
fosse para um debate. Mas, mesmo assim, como 
os independentes, ontem, por exemplo, nós 
votamos a favor das matérias, hoje, estamos 
votando de novo.  

Mas agradecer ao Gilsinho, porque 
tratou dentro desse processo, a Casa, na visão 
dos independentes, é claro, respeito o 
contraditório, mas tratou esta Casa com 
respeito.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Com a palavra o Delegado Lorenzo 
Pazolini. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Presidente, pela ordem!  
Enquanto o deputado Pazolini caminha 

para a tribuna, eu não consegui votar, queria  
 que V. Ex.ª computasse o meu voto, de acordo 
com o encaminhamento do líder do Governo. 
Obrigado! 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, deputado 
Marcelo Santos, senhoras... 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Computo. Com a palavra, deputado 
Lorenzo Pazolini. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Agradeço, presidente. 
 Senhor presidente, senhoras e senhores 
parlamentares, público que nos assiste através 
da TV Assembleia, servidores na galeria. 
 Senhor presidente, estou vindo à 
tribuna, novamente, retornando para justificar 
voto na Mensagem n.º 174, projeto de lei 
complementar que transforma o Fundo do 
Trabalho Penitenciário em Fundo Rotativo do 
Sistema Penitenciário. 
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 Senhor presidente, o que nos faz 
assumir, novamente, esta tribuna é explicar que 
a matéria, nós fizemos uma indicação 
exatamente dessa matéria, inclusive com o 
modelo que está e que vigora no estado de 
Santa Catarina, com bastante sucesso. Mas o 
encaminhamento do projeto de lei 
complementar que veio a esta Casa, através da 
mensagem enviada pelo Poder Executivo, não 
foi exatamente similar ao que nós 
encaminhamos. Mas, claro, é prerrogativa do 
Governo, nós respeitamos, e o Governo 
encaminha. Mas nós também não podemos nos 
furtar, deputado Capitão Assumção, de trazer a 
matéria ao debate e, efetivamente, contribuir 
para que a matéria seja debatida de forma 
exaustiva para o crescimento desta Casa de Leis. 
 Tenho certeza que o § 2.º do art. 4.º 
seria uma matéria importante, que atenderia 
um anseio social, que não há nenhum vício de 
legalidade nem de constitucionalidade, até 
porque assim já foi feito nos demais estados da 
Federação, mas, muito mais importante que 
isso, era uma oportunidade de fazer justiça. 
Porque não me parece justo fazer com que o 
cidadão que recolhe os seus dezessete por 
cento de ICMS sobre o feijão, sobre o arroz, 
arque, por exemplo, com o monitoramento 
eletrônico.  

E o que vai acontecer hoje? O preso vai 
sair da instituição, vai receber o alvará de 
soltura e ele vai receber um dinheiro. Ele vai 
receber um depósito, vai lá sacar o depósito, vai 
ao banco oficial e vai sacar uma quantia em 
dinheiro. E nós, cidadãos, a sociedade capixaba, 
continuará sangrando, arcando com os custos 
do monitoramento eletrônico.  

Olha que paradoxo, que absurdo! O 
preso vai sair da unidade, vai receber uma 
quantia, e o cidadão de bem vai ficar pagando 
pelo monitoramento eletrônico do preso, por 
exemplo, quando ele estiver na fase final de 
execução da pena. 
 É isso que vai acontecer na prática. O 
cidadão que está preso, que foi condenado, vai 
receber o alvará de soltura, vai ser posto em 
liberdade, como deve ser, na forma da lei de 
execuções penais, e vai receber uma ordem 
judicial para ir ao banco e sacar aquela quantia, 
Capitão Assumção, e ele vai sacar um dinheiro 
que está lá depositado do pecúlio. Ao passo que 

a sociedade vai estar arcando com o custo do 
monitoramento desse preso.  

Então, nós vamos tirar dinheiro da 
saúde, da educação, da segurança pública, do 
saneamento básico, da proteção ao meio 
ambiente, da proteção à criança e ao 
adolescente, para custear, para manter o 
monitoramento eletrônico desse preso. E essa 
era a oportunidade que nós poderíamos fazer 
com que a justiça se implementasse na prática. 
Nada mais justo do que o próprio preso arcar 
com o custo do monitoramento com o trabalho, 
com o rendimento do seu trabalho, com os 
frutos do seu trabalho durante o tempo de 
segregação, durante o tempo de prisão.  

E essa foi a nossa emenda, no sentido de 
aprimorar e permitir que, efetivamente, a 
justiça fosse feita ao caso concreto, de permitir 
que, efetivamente, se valorizasse a arrecadação 
de impostos, se valorizasse o tributo que é pago 
por cada um dos capixabas, dos quatro milhões 
de capixabas. E essa foi a emenda que nós 
apresentamos para que fosse garantida, na 
prática, uma isonomia, uma equidade, uma 
justiça social. Porque se o preso vai sair com 
dinheiro no bolso e quando ele sair da unidade 
ele vai ter dinheiro no bolso, ora, por que nós, 
cidadãos de bem, vamos ter que continuar 
arcando com esses custos, em detrimento de 
toda a população capixaba? Em detrimento da 
coletividade? 
 Defendemos, aqui, justiça, na prática. 
Justiça, efetivamente, no caso concreto. Porque 
aquela quantia já está depositada, o dinheiro 
existe, está lá no banco oficial, está lá no 
Banestes. E ao invés de usarmos o dinheiro para 
custeio do monitoramento eletrônico do 
próprio preso, esse dinheiro, infelizmente, será 
utilizado com outras finalidades, irá para o bolso 
do cidadão, do preso que está saindo da cadeia, 
em detrimento, em prejuízo de toda a 
sociedade capixaba. 
 Senhor presidente, essas são as nossas 
respeitosas manifestações, ressalto a nossa 
indicação, ressalto a importância do projeto. 
Fico feliz com o acolhimento da matéria, com o 
acolhimento da indicação pelo Governo do 
Estado, a indicação que nós fizemos. É uma 
matéria extremamente importante, por isso 
fizemos a indicação anteriormente, mas 
poderíamos, respeitosamente, ter evoluído um 
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pouquinho mais e garantido o direito dos irmãos 
e irmãs capixabas de bem, que estão no dia a 
dia arcando com altos custos da máquina 
pública e arcando com toda essa questão do 
monitoramento eletrônico. 
 Eu agradeço, presidente, e devolvo a 
palavra a V. Ex.ª. 

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

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem o deputado Enivaldo dos 
Anjos. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Para justificar, mas hoje vou fazer daqui. Todo 
esse esforço do deputado Pazolini é para tirar 
do recuperando cento e setenta e nove reais 
por mês, que é o que custa a tornozeleira 
eletrônica.  

Ele está querendo impor um sistema na 
lei que não contribui com economia nenhuma e 
apenas, por certa vaidade legislativa, quer punir 
aquele que já está, nesse caso, cumprindo pena, 
sofrendo afastamento da sociedade. Ele quer 
tirar cento e setenta e nove reais por mês deste 
cidadão, para desestimular ele até trabalhar e 
produzir, dizendo que é economia. Então, é 
mais fácil tirar dos deputados estaduais alguma 
coisa do que tirar do reeducando, tirar do 
reeducando algum valor para poder prejudicar 
ainda mais a sua volta à sociedade, a sua 
recuperação. 

Aproveitando que o deputado Capitão 
Assumção resolveu até também justificar e, com 
certeza, para contrapor o meu argumento, eu 
quero dizer apenas o seguinte: as ideias, elas 
são para discutir e gente respeita a discussão. 
Agora, é preciso que a pessoa que também 
propõe mudança, alguma alteração tenha 
humildade de entender que a sua proposta não 
pôde ser totalmente acolhida. 

O deputado Pazolini já teve acolhida da 
sua ideia dentro dessa proposta do Governo. 
Agora, eu até disse para ele, na Comissão de 
Cidadania, que eu espero estar vivo para vê-lo 
governador do Estado para ele fazer tudo que 
ele está propondo que seja feito.  

É igual àquele caso do PSL, aqui. E aí eu 
me dirijo ao meu ilustre amigo, até porque eu 

tenho um pouco de medo dele, o Capitão 
Assumção, de que ele prega um discurso aqui de 
que o Governo tem que fazer isso e fazer aquilo, 
tem que aumentar o policial. E o Governo dele, 
em Brasília, está pregando acabar com a 
estabilidade de servidor, reduzir salário de 
servidor. Se botar CPMF, se entrar, eu quebro 
esses microfones todos aqui. 

Então, é preciso que haja coerência, 
porque as sessões da Assembleia Legislativa, 
elas são transmitidas para o público. Então, não 
dá para você ser PSL aqui e dizer que o Governo 
aqui está todo errado e apoiar e ser membro de 
um partido que está querendo destruir aquilo 
que foi centenas de anos de luta, que é a 
estabilidade dos servidores, que é a garantia de 
salários.  

Esse negócio, por exemplo, não existe, 
do presidente da República querer reduzir 
salário de servidor. E eu gostaria que o 
deputado Capitão Assumção, inclusive, 
explicasse como é que aqui ele quer que 
aumente e lá quer tirar. Então, essa é a minha 
manifestação. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra para justificação de voto, 
o temido Capitão Assumção. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, nobre deputado Marcelo 
Santos, eu quero presentear essa caneta aqui 
para o líder do Governo, essa caneta aqui é 
desesquerdizadora, porque foi um 
pronunciamento da esquerda. Está aqui, V. Ex.ª, 
por favor.  

Esse valor, senhora e senhores, que o 
líder do Governo está falando, se refere a 
seiscentos mil reais por mês que você, 
contribuinte capixaba, vai estar colocando para 
prestigiar vagabundo, porque se fosse pessoa de 
bem, não estaria atrás das grades. Prestigiar 
vagabundo! 

Ontem, à noite, a Mayara foi mais uma 
vítima, lá no município do deputado Marcelo 
Santos. 

 
O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - V. Ex.ª 

permite um aparte rapidinho? Dez segundos. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Ela 

foi brutalmente assassinada, porque era uma 
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colaboradora da polícia na elucidação de crimes. 
Ela foi morta na frente do filho.  
É isso que estamos querendo proteger, 
capixabas? Bandido? Bandido! Já falei aqui que 
nós, a bancada do PLS, por enaltecimento ao 
deputado Gilsinho, votamos a favor da matéria, 
mas queríamos que a emenda do deputado 
Pazolini passasse, porque retirar do bolso do 
capixaba essa importância mensal de seiscentos 
mil reais, isso é uma grande covardia. O 
Governo dá com uma mão e tira com duas. 

Recentemente o deputado Sergio 
Majeski falou aqui e é bom lembrar... 

 
O Sr. Enivaldo dos Anjos - (PSD) - V. Ex.ª 

vai permitir dez segundos? É só para devolver a 
caneta a V. Ex.ª, porque a caneta não é Bic e é 
da Polly. Então, vou devolver a V. Ex.ª. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Metaforicamente, líder do Governo, essa caneta 
é uma esferográfica, metaforicamente 
desesquerdisadora. Obrigado. 

Mas o Governo do Estado, conforme o 
deputado Sergio Majeski lembrou instantes 
atrás, está vedado de criar cargos. Mas ele não 
fez nada, e quando passaram aqui os cargos do 
Ministério Público, e está fazendo também, no 
art. 8.º da Lei Complementar n.º 159, está 
fazendo a sua contratação para divulgar os bons 
trabalhos do Governo. Mas uma coisa 
importante quanto essa, que vai fazer... A jovem 
lá assassinada, quero ver quem vai correr atrás 
para prender esse vagabundo! Dez mil reais do 
meu bolso, quem mandar matar esse 
vagabundo. Isso não merece estar vivo não. Tiro 
do meu bolso, quem matar esse vagabundo. 
Não vale dar só onde está localizado não, tem 
que entregar o cara morto. Aí eu pago! Porque 
vagabundo, vagabundo que tira a vida de 
inocente, vai lá usar o sistema para ser 
beneficiado? Nós temos que tomar vergonha na 
cara e parar com esse discurso de que preso é 
gente boa. Preso foi lá porque fez maldade 
contra o cidadão. Tem que matar, essas 
desgraças não podem estar vivas não, essas 
pragas. É um custo alto para o cidadão, uma 
nota preta que o cidadão paga para poder 
custear vida boa para vagabundo. Vagabundo 
gente boa não está nesta Terra, está com Jesus 
ou com o capiroto. Tem gente que faz a escolha 

dele, mas nós temos que parar com essa ideia 
de patrocinar vida boa para vagabundo. Já falei 
que se esse miserável for encontrado morto e a 
gente tiver certeza de que esse desgraçado é o 
cara que matou a jovem, vou lá e pago com a 
maior boa vontade, não quero nem saber. É 
menos um vagabundo para dar trabalho para a 
sociedade, para aquele cidadão que sai às 
quatro horas da manhã e chega às dez horas da 
noite para poder levar uma vida honesta.  

É por isso que eu estava falando, senhor 
presidente, a medida do deputado Lorenzo é 
medida justa para aliviar o bolso do capixaba. 
Esse valor de seiscentos mil por mês quem vai 
tirar do bolso, o governador vai tirar do bolso do 
contribuinte capixaba. E era uma medida fácil 
de fazer aqui, a gente faria aqui, acabou. 
Recentemente o Governo vetou uma lei com 
esse propósito de que o bandido que está 
encarcerado... Essa conversa de reeducando é 
conversa-fiada, vagabundo está atrás das grades 
e tem que ser custeado, tem que pagar as 
despesas dele por estar preso, tem que quebrar 
pedra. Esse é meu desabafo. Não concordo com 
esse sistema que está trazendo injustiça para 
quem trabalha. É a grande covardia nacional 
que ninguém quer falar, com pena do bandido. 

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

- PDT) - Não por isso. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, como participei do debate, 
não acredito que o deputado Pazolini concorda 
com isso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Aí é uma pergunta que tem que ser 
dirigida ao deputado Pazolini. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Porque senão fica a impressão de que o 
deputado Pazolini é a favor de matar, que 
vagabundo tem que morrer atirado. Fico 
preocupado porque o deputado Pazolini tem 
uma imagem diferente disso, pelo menos que 
eu imagino. Porque senão vou ter que ficar com 
medo de dois aqui, não só de um. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Deputado Vandinho Leite. 
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O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 
presidente, naquele momento foi um pela 
ordem, agora é só para justificar voto. 

Votei a favor da matéria, mas também 
votei a favor da emenda do deputado Pazolini 
pelo seguinte, até porque as contas que foram 
apresentadas nos argumentos aqui não estão 
batendo, senhor presidente. Não faz sentido. 
Essa questão de o preso pagar sua própria 
tornozeleira não é esse valor que foi colocado. 
Até porque se fosse cento e setenta e nove 
reais, realmente,  por mês, a informação que eu 
tenho de bastidores é que é até maior esse 
valor, mas, se for esse valor, vezes três mil 
presos que hoje usam tornozeleira vezes doze 
meses, isso vai dar acima de seis milhões e meio 
de reais. Então, é uma conta realmente grande, 
é uma conta que realmente não pode ficar para 
a sociedade, para as pessoas de bem. Seis 
milhões e meio investidos na saúde, na 
educação, na minha opinião, é algo 
extremamente relevante. Esse é que é o ponto. 
Eu não consigo ver... E, aí, o Governo podia 
reavaliar isso melhor.  

Eu acho que têm vezes que nós temos 
que deixar a ideologia de lado, está certo? Eu 
percebo que dentro do partido do governador, 
essa visão à esquerda, é um processo muito 
ideológico por parte deles, mas na sociedade 
que nós vivemos atualmente, na minha opinião 
não faz sentido nenhum não discutir esse tipo 
de coisa, até porque se tem hoje um trabalho da 
Secretaria de Justiça, inclusive colocando os 
presos para trabalhar, a Secretaria de Justiça há 
algum tempo já faz inclusive convênios com 
outras instituições públicas e privadas para que 
os presos possam trabalhar, por que não tirar 
esse ônus da tornozeleira da sociedade? Eu 
acho que é uma discussão importante. 
Independente aqui das paixões, eu acho que o 
Governo poderia discutir isso melhor. É claro 
que hoje já foi votado, mas fica aí a proposição 
do debate mais profundo. E a minha expectativa 
é que o Governo deixe um pouco de ser 
ideológico nessas áreas. Eu acho que isso é 
muito ruim. 
 Às vezes, critica-se o presidente da 
República por ser extrema direita, mas o que a 
gente vê hoje no estado infelizmente, o 
governador atual, que, no mandato passado, fez 
um Governo mais ao centro ou no centro-

esquerda, hoje, em decisões como essa e outras 
acaba puxando o Governo muito para uma 
extrema esquerda. Acho que isso não leva o 
Espírito Santo a lugar algum. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, um aparte, 
me concede um aparte? Deputado Vandinho 
Leite. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - É, eu 
concedo aparte a V. Ex.ª. Vai! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Deixe-me só interromper. Não existe 
aparte nisso. Então, a Mesa gentilmente está 
cedendo esse aparte, com aquiescência dos 
meus colegas que estão aqui junto comigo 
liderando a Mesa Diretora. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Então, pela ordem, presidente! 
Agradeço a lhaneza e a gentileza de V. Ex.ª 
nesse momento e registro, por favor, os pares, 
deputado Adonias Marques, deputado Dr. 
Emílio Mameri e deputado Luciano Machado. 
 Senhor presidente, só para registrar, 
porque a questão, a estimativa de custo é um 
pouquinho maior, mas considerando os cento e 
setenta e nove reais e os três mil presos ao 
longo de doze meses, serão quase sete milhões 
de reais. Três mil que já estão na iminência, 
mais de mil e quinhentos já estão usando. Serão 
mais de sete milhões de reais. Por isso a 
importância da matéria e por isso nós fizemos a 
sustentação com muito respeito a este 
Parlamento, mas consideramos relevante e, se 
Deus quiser, esperamos que o Governo em 
breve possa corrigir essa matéria, enviar a esta 
Casa para que o Parlamento tenha a 
oportunidade de debater novamente e fazer um 
crescimento, porque são sete milhões de reais 
que nós estamos tirando de investimentos de 
saúde, educação. Sete milhões de reais que são 
importantes para a sociedade capixaba.  
 Agradeço a gentileza, senhor presidente, 
e devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Com a palavra a deputada e ministra 
Iriny Lopes.  
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Depois, a deputada Janete de Sá. Me 
perdoe, deputada Janete. 
 

 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Bom dia a 
todos e a todas. 

Eu acho de fato que esse debate é um 
debate importante, mas eu acho que tem uma 
preliminar, senhor presidente. A preliminar é 
que o Poder Judiciário zere todas as penas 
vencidas, cujos apenados ainda estão dentro 
dos presídios. Nós sequer temos um número 
correto de quantas pessoas efetivamente estão 
cumprindo pena, porque muitos já cumpriram a 
pena, e o Judiciário ainda não informou a esse 
apenado que ele pode ser libertado. A LEP no 
estado do Espírito Santo não é considerada uma 
lei a ser acompanhada cotidianamente. Por isso 
nós temos superlotação, por isso nós temos 
sequentes problemas dentro dos presídios, pela 
superlotação.  

Então, eu acho que, para começar a 
conversa, se é para ser uma conversa séria, eu 
quero saber quantos presos de verdade têm no 
estado do Espírito Santo, que ainda têm que 
cumprir pena. Aí a gente começa uma conversa 
séria, para saber qual é a responsabilidade do 
Judiciário, qual é a responsabilidade do 
Executivo. E aqui eu não estou defendendo o 
Executivo, não estou defendendo ninguém! Eu 
conheço o sistema prisional brasileiro, eu 
conheço o sistema prisional capixaba e sei muito 
bem das mazelas e da má gestão que esse 
sistema preza. Então, para a gente ter uma 
conversa séria, vamos começar por aí. Eu sugiro 
ao líder do Governo que a gente possa começar 
a encaminhar por aí.  

E eu acho, por fim, que, se nós temos um 
sistema de reclusão e suspensão da liberdade e 
temos um conjunto de leis que determinam 
como é que nós vamos fazendo a redução dessa 
pena, isso passa pelo trabalho, isso passa pelo 
estudo, isso passa por uma série de quesitos. 
Vamos ver se esses quesitos estão sendo 
cumpridos efetivamente. E, se nós queremos 
proteger a sociedade - que é o que eu quero... 
Porque, quando nós falamos em direitos 
humanos, nós não estamos falando da proteção 
de uns em detrimento dos outros, não, nós 
estamos falando da proteção de todos! Então, 
nós estamos falando de seres humanos que 
estão do lado de fora, vítimas da violência; e os 
que estão presos, vítimas da violência.  

É inadmissível que um parlamentar possa 
vir a este plenário chamar um ser humano que 
está privado de liberdade de vagabundo; ele é 
um apenado, sujeito à lei. Então, eu acho que, 
para tratar com seriedade esse problema, 
deveríamos começar por aí, presidente! Vamos 
fazer um requerimento desta Mesa ao 
Judiciário, solicitando o número efetivo de 
apenados que ainda têm que cumprir pena e 
quantos já cumpriram pena e não tiveram os 
seus alvarás de soltura liberados. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Concedo a palavra à deputada Janete de 
Sá. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Obrigada, 
deputado Marcelo! Quero cumprimentar todos 
os colegas e quero entrar nesse debate, 
lamentando a morte da jovem Maiara de 
Oliveira, no município de Cariacica.  

Nós estamos com a Força Nacional, e a 
Força Nacional precisa estar atenta a esse 
problema grave. Aconteceu na madrugada de 
ontem para hoje. Nós tivemos também hoje, 
nos grandes jornais de circulação, um volume de 
estupros que aconteceram, no nosso estado e 
no nosso país, assustador. Um aumento 
significativo. Isso tudo nos remete de que há 
necessidade, cada vez mais, de haver um 
enrijecimento da legislação e também de haver 
uma mudança de comportamento, uma 
educação, para que esses fatos diminuam, eles 
não venham a ocorrer. 

Nós aqui não defendemos a barbárie, 
porque, se a gente for defender a barbárie, 
então não tem por que estarmos numa Casa de 
Leis. Se pode matar quem quiser, tanto o 
agressor como a vítima, não precisaríamos estar 
aqui, não precisaria ter Assembleia Legislativa, 
porque para que existe a lei? Então, tem que 
haver mudanças na lei, mais rigor na lei, para 
que essas questões sejam resolvidas.  

E aqui eu quero tratar de uma questão 
que estive acompanhando na semana passada, 
no município de Montanha, no Governo da 
prefeita Iracy Baltar. Uma prefeita que tem sido 
um diferencial no Noroeste do estado, quando 
nós fomos convidados para estar participando 
de uma palestra do lançamento Montanha com 
Elas, que é um programa que ela está lançando 
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no município para poder, exatamente, evitar, 
conscientizar e trabalhar esse problema da 
violência contra as mulheres naquela região. 

 Ela criou a Coordenação da Mulher, que 
é uma coordenação ligada à prefeitura, ao 
Executivo municipal, com força e com caneta na 
mão para poder estar traçando o programa, 
estar traçando um trabalho que venha a dar um 

pouco mais de segurança, que venha a dar 
uma sustentação e venha a dar um 
apoiamento às mulheres daquele município.  

Pudemos ver, também, que ela criou 
outros mecanismos. Ela criou um programa 
que é o Maria da Penha Vai às Escolas, porque 
temos o entendimento e a prefeito Iracy 
também de que através da educação, 
deputado Iriny, deputada Raquel e todos os 
deputados aqui desta Casa, é que as coisas vão 
mudando. Há necessidade de uma mudança de 
comportamento. Então, essa mudança de 
comportamento é com programas. Programas 
efetivos do próprio Executivo estadual e, no 
caso de lá, Executivo municipal através da Iracy, 
que a gente vai fazendo as mudanças e as 
transformações necessárias a um equilíbrio na 
sociedade.  

Também aderiu à Agenda Mulher do 
Governo do Estado, que é uma agenda que visa 
estar dando uma sustentação às mulheres de 
uma forma mais ampla, desde a abordagem, no 

acolhimento, da orientação, do 
encaminhamento para a esfera de saúde, do 
encaminhamento para a esfera do Poder 
Judiciário.  

Ou seja, fica aqui o meu 
agradecimento, o meu companheirismo à 
prefeita Iracy, do município de Montanha. 
Tinha que ser uma mulher para poder se 
comprometer com essa causa, para se 
comprometer tão profundamente com o 
social e colocar na agenda dela e na ordem do 
dia uma questão tão significativa como esta. 

E, para finalizar, eu quero só falar um 
pouquinho da questão dos direitos humanos, 
por que os direitos humanos são satanizados, 
como se os direitos humanos não fossem os 
direitos nossos. Os direitos humanos sabem o 
que é gente? É o direito à vida! São os direitos 
que estão na Constituição. É o direito à vida, é o 
direito à saúde, é o direito à educação, é o 

direito à segurança pública. E são esses direitos 
para todos, porque estão na Constituição.  

E se tem algum problema que resolve 
esta questão da matança, porque, para mim, 
também, eu também acho que bandido bom é 
bandido morto, mas nós não podemos 
generalizar as coisas. Mas se tem uma questão 
que precisa ser resolvida é uma mudança, o 
endurecimento na legislação, um processo 
educativo para uma mudança de 
comportamento na sociedade. Mas jamais a 
barbárie. A barbárie é: manda quem pode, 
obedece quem tem juízo, e é para todos. E os 
mais fortes, na barbárie, acabam vencendo 
contra os mais fracos, e não é isso que nós 
defendemos.  

É por isso que nós temos Assembleia 
Legislativa, Câmara de Vereadores, Congresso, 
por isso nós temos a política para poder fazer 
essas mudanças. E quem defende isso, não sei o 
que está fazendo na política, porque é através 
da política que a gente faz a legislação e que a 
gente muda as coisas. 

 
O SR. PRESIDNETE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Vamos finalizando. Indo para o final, 
deputado José Esmeraldo inscrito, encerrada, 
inclusive, a fase da discussão, tendo ele como o 
último inscrito. 

 Deputado Dary Pagung tem a missão de 
solicitar ao deputado Hudson Leal para que ele 
possa discutir em outro momento. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Senhor presidente, senhores 
deputados, eu ouvi atentamente a fala da 
deputada Iriny e concordo com a Iriny, quando 
ela diz que tem muita gente que está presa que 
deveria estar solta. A Iriny só esqueceu que tem 
muita gente que está fora que deveria estar 
dentro também, Iriny. Faltou só esse acrescento 
aqui.  

Mas eu quero me referir a um assunto 
que eu achava que alguém aqui do plenário 
fosse tocar, que são os animais. (Pausa) 

Não interpreta desse jeito, excelência. 
Eu vi hoje, aliás, desde ontem estou 

vendo na televisão e fiquei estarrecido, quando 
um débil mental, um desequilibrado mental, um 
cara que, no meu ponto de vista, é um monstro, 
teve a competência, a petulância de matar, de 
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atirar na cabeça de um animal, de um cachorro 
que não estava fazendo mal a ninguém, e um 
indivíduo, de carro, armado... E esse indivíduo 
ainda se diz professor. Professor!  

Eu vou acompanhar esse caso. A 
deputada Janete, que é protetora dos animais, 
acredito que também vai tomar providência 
com relação isso. Deputada Janete.  

 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - O senhor 
me dá um segundinho só para te orientar?  

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Vou te dar mais na frente.  

Então, eu queria aqui colocar aqui a 
minha revolta. Eu tenho lá em casa três 
cachorros e mais dois lá no sítio, e se eu 
pudesse ter mais uns dez, eu teria, porque 
cachorro é o amigo leal do ser humano. Não 
tem nada melhor do que um cachorro. Cachorro 
é uma coisa fantástica.  

É lamentável que nós vejamos na 
televisão - isso já foi passado por várias e várias 
vezes - aquele cachorrinho, um animal andando 
na rua, não estava criando problema para nada, 
muito pelo contrário, estava passeando. Um 
louco, esse débil mental que deveria ser 
convidado aqui pela comissão, deputada Janete, 
para prestar esclarecimento.  

Esse cara tem que ser preso. Isso não é 
professor, é professor do capeta. Isso é 
professor do capeta. A verdade é essa. E atirou 
na cabeça do animal. Vieram várias pessoas 
depois, até cobriram o animal, esse cachorro. 
Um cachorrinho novo, um cachorro querido ali 
pela comunidade, com cachorro simpático. E 
esse monstro que atirou nesse cachorro, na 
cabeça do cachorro, ele tem coragem de tirar na 
cabeça de qualquer ser humano.  

Vou dar um aparte a V. Ex.ª, rapidinho.  
 

A Sr.ª Janete de Sá - (PMN) - Obrigada, 
deputado. Só para contribuir.  

A CPI que investiga os maus-tratos de 
animais no Espírito Santo vai fazer uma oitiva 
numa audiência no município de São Mateus, 
amanhã, às 14h, exatamente para poder estar 
colhendo o depoimento desse covarde, do 
delegado, de quem fez autopsia, da 
Universidade Federal. Vamos envolver a 
sociedade porque esse crime não vai ficar 
impune. Inclusive, ele teve qualificação no 
Código Penal, ele vai responder processo.  

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Beleza, deputada.  

Eu quero que V. Ex.ª tenha mão de ferro, 
não pode é dar cobertura. A bandido, não se dá 
cobertura. Porque bandido não é só quem mata 
o ser humano, não. Bandido é quem tem 
coragem de matar um cachorro, matar um gato, 
matar um animal silvestre. Esse tipo de gente 
tem que responder. Responder, mas é lá no 
xilindró. Não é responder na conversa-fiada e no 
papo-furado, não.  

Eu fiquei indignado quando aquele 
cachorrinho, um cachorrinho que devia ter uns 
seis meses, oito meses, um animal pequeno, um 
animal que a gente vê que é dócil, um indivíduo 
que não tinha nada para fazer, rodou e veio ao 
encontro do animal, circulou entorno dele e 
atirou na cabeça. Olhem o treinamento desse 
marginal!  

Esse cara é um marginal. Como é que diz 
que um indivíduo desses é professor? Que 
professor? Os alunos deveriam fazer, lá onde ele 
dá aula, um abaixo-assinado para botar esse 
cara para fora. Esse cara não merece ser 
professor de ninguém, muito pelo contrário, 
merece, sim, ser preço.  

E nós queremos que o Ministério 
Público, com certeza, tome providência, e a 
deputada Janete também tome providência, 
porque eu sou o primeiro a vir aqui, à tribuna, 
novamente, vou elogiar, mas eu venho criticar 
também. O que não pode é ficar impune, 
porque isso aí é um mau exemplo para os 
marginais, porque, para mim, aquele cara é 
marginal. Marginal não é só aquele que rouba, 
que mata o ser humano, não. É aquele que mata 
também um animal como um cachorro, um 
gato, e qualquer animal silvestre.  

Covarde, bandido, irresponsável, e que 
devia estar preso.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Com a palavra o último escrito, 
deputado Hudson Bocão Leal.  

 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Obrigado, 

presidente, deputado Marcelo.  
Só para reforçar a deputada Iriny, no 

estado do Espírito Santo nós temos - são dados 
do Infopen de agosto - cinco mil, quinhentos e 
trinta e três presos provisórios há mais de 
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noventa; trinta e seis por cento da população 
prisional.  

Então, é um assunto importante. O 
Governo precisa ver com bons olhos a 
Defensoria. Nós estamos tendo aqui no Estado 
do Espírito Santo Defensoria sem Fronteiras, 
que está fazendo mais de três mil processos 
para tirar esses presos. 
 O José Esmeraldo falou que tem muito 
preso que deveria estar fora e muitos que estão 
fora estarem dentro. Então, é importante o 
papel da Defensoria nesse trabalho de presídio 
do Espírito Santo. 
 Obrigado! 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - É 
só apresentar a fonte de recurso que o Estado 
vai analisar. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Ok.  

Só alertar ao deputado Enivaldo e ao 
deputado Capitão Assumção que a luz diminuiu 
e eu queria V. Ex.ª cada um num lado do 
plenário. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - E 
eu fiquei preocupado; eu estou olhando para o 
Coronel Quintino... 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Passamos, então, ao item 2 da pauta. 

Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 723/2019, oriundo 
da Mensagem Governamental n.º 
168/2019. 

 Consulto a Comissão de Justiça, de 
Assistência Social e de Finanças se podemos 
fazê-las em conjunto? 
 Deputado Vandinho? (Pausa)  
 Gandini, podemos fazer em conjunto? 
(Pausa)  
 Já está em conjunto? Então, V. Ex.ª 
para... 
 Ah, essa era aquela que estava com 
vistas. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Isso. Deputado Gandini presidir e relatar. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Deputado Fabrício Gandini, V. Ex.ª é o 
presidente das comissões reunidas.  

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Se 
V. Ex.ª quiser o microfone do Governo, porque 
esse microfone aí está meio conturbado. 
  

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Ontem, 
eu avoquei a matéria, fizemos uma análise das 
duas emendas e, uma emenda, conversei com o 
Governo, não tem alteração alguma, é 
simplesmente uma questão de melhorar ou não 
melhorar a redação. Então, resolvemos não 
acatar. E a seguinte, o deputado Lorenzo propôs 
que o Conselho não seja remunerado, no 
entanto, ele já não é remunerado e no projeto 
não tem nenhuma previsão de que seja 
remunerado. Então, não há necessidade 
também de impor a emenda. 

Então, eu vou dar pela 
constitucionalidade e aprovação da matéria sem 
emenda e colocar a matéria em discussão. 

Deputado Lorenzo Pazolini. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, deputado 
Marcelo Santos; senhoras e senhores 
parlamentares; público que nos assiste através 
da TV Assembleia; nossos servidores públicos na 
galeria; nosso cordial bom dia. 

Trata-se de um projeto de lei 
encaminhado pelo Governo do Estado do 
Espírito Santo que dispõe sobre a instituição do 
Fundo Estadual do Trabalho do Estado do 
Espírito Santo e dá outras providências. Na 
verdade, a terminologia mais adequada, com 
todo respeito, ele não institui o fundo, ele vai 
gerar uma transformação do fundo.  

Vou ser breve, deputado Carlos Von. A 
nossa emenda diz respeito ao art. 7.º. Vou fazer 
a leitura do art. 7.º. Por favor, se a assessoria 
puder colocar. Ele diz o seguinte:  

 

Fica instituído o Conselho 
Estadual do Trabalho - 
CET, Lei 9.837, de 25 de 
maio de 2012. 

 

Na verdade, deputado Alexandre 
Xambinho, a lei não institui o Conselho Estadual 
do Trabalho - até porque ele faz referência a 
uma lei de 2012 -, ele institui o Conselho 
Estadual do Trabalho, Emprego e Renda, e não o 
Conselho Estadual do Trabalho. 

Então, deputado Dary Pagung, a nossa 
emenda no art. 7.º é só para corrigir uma 
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questão de terminologia, uma questão de 
adequação legislativa, deputado Coronel 
Quintino, que pode gerar, lá na frente, alguma 
dúvida. Porque a lei não institui o Conselho 
Estadual do Trabalho, deputado Enivaldo dos 
Anjos, o Conselho Estadual do Trabalho está 
instituído desde 2012. Então, é apenas uma 
correção de questão ortográfica, para que não 
haja prejuízo ou equívoco material. Por isso, a 
nossa emenda é para colaborar com o processo 
legislativo e para que nós tenhamos leis mais 
claras. 

A primeira questão, eu acho que é uma 
questão em que não há qualquer dúvida, não há 
qualquer discussão, é apenas uma correção de 
redação, um equívoco material a que todos nós 
estamos sujeitos, todos nós somos seres 
humanos. E esta é a hora de o Parlamento 
colaborar para o aprimoramento. Não há 
prejuízo nenhum em relação ao texto. 

E a nossa segunda emenda acresce o art. 
9.º A à lei. Esta Casa tem uma discussão já de 
algum tempo em relação às questões dos 
jetons. E com todo o respeito ao relator, 
presidente da Comissão de Justiça, a questão 
que está posta, e o nosso art. 9.º A, era o 
seguinte: 

 
A participação no CETER, 
em quaisquer de suas 
instâncias, é considerada 
serviço público relevante e 
não será remunerada. 

 

Nós sabemos que, hoje, a participação 
no Conselho Estadual do Trabalho não gera e 
não dá direito, deputado Capitão Assumção, ao 
pagamento de jetons, mas acontece, todavia, 
que está aqui no art. 10, dizendo: O Poder 
Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
até 90 (noventa) dias a contar de sua 
publicação. E isso possibilitará, então, deputada 
Iriny Lopes, que, na regulamentação, seja criado 
mais um jeton, mais jetons para pagamento de 
maior número de pessoas beneficiadas por 
jetons.  

Esta Casa já tem uma luta, já tem 
contribuído de forma decisiva para a redução 
desses pagamentos, para a redução do custo, 
até porque a austeridade é um objetivo deste 
Governo, e tem deixado claro. Então, deputado 
José Esmeraldo, a nossa emenda aqui é para 

garantir que não haja o pagamento de jetons, 
porque ainda que a lei não fale no pagamento, 
através do art. 10 da lei, o Poder Executivo 
poderá regulamentar e poderá criar jetons, e 
esta Casa, eu tenho certeza que não está 
caminhando nesse sentido, deputado Capitão 
Assumção. Nós temos caminhado em sentido 
diverso.  

A nossa emenda ao art.9.º A, incluindo o 
art. 9.º A, é simplesmente para estabelecer: A 
participação no CETER, em quaisquer de suas 
instâncias, é considerada serviço público 
relevante e não será remunerada. É apenas uma 
garantia de que, lá na frente, deputada Janete, o 
regulamento, o decreto não vai gerar 
pagamento de jeton, porque isso pode ser feito 
através de regulamento. É apenas e tão 
somente isso, uma correção de uma questão de 
um equívoco, quando da redação, um erro 
material. E, repito, todos nós estamos sujeitos e 
esta Casa também não pode se furtar no dever 
de colaborar. Se foi detectado o equívoco, nós 
temos que colaborar, mas não podemos deixar 
e permitir que seja pago, efetivamente, o jeton, 
e, hoje, através do art. 10, existe essa 
possibilidade.  

Essas são as nossas emendas que nós 
vamos submeter de maneira humilde, serena e 
tranquila a este Parlamento, aos senhores e 
senhoras deputadas, solicitando e rogando que 
sejam acatadas para que nós tenhamos, 
deputado José Esmeraldo, o aprimoramento do 
texto, e o aprimoramento do texto, 
coletivamente, por esta Casa, e não por esse ou 
aquele deputado que apresentou a emenda, 
mas sim uma construção coletiva de sessenta 
mãos, dos trinta parlamentares que atuam de 
maneira decisiva para o crescimento do Espírito 
Santo. 

 Essas são as nossas ponderações, 
presidente. Eu devolvo a palavra a V. Ex.ª. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, nós vamos encaminhar 
contrário à proposta de emenda porque ela tem 
conteúdo de preciosismo e de futurologia. 
Então, por esse aspecto também, nós 
consideramos que a emenda não é necessária 
porque ela vem com esses dois requisitos que 
não, na verdade, fazem nenhuma modificação, a 
não ser futurologia de que isso possa acontecer. 
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Então, nós encaminhamos contrário às 
emendas. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Só para justificar ao 
deputado, a emenda de V. Ex.ª também institui, 
fica instituído também, então, assim, a 
justificativa de estar instituindo não procede 
porque a emenda de V. Ex.ª também bota: fica 
instituído. Então, ele já existe, de fato, desde 
2012, isso aqui é uma técnica legislativa e se 
repte o que existia. Só que, na legislação, ela 
continua e fala como que vai denominar a forma 
nova do conselho. Então, logo à frente tem essa 
denominação. 

Em relação à questão dos valores, desde 
2012 esse conselho existe, não é remunerado, 
não tem previsão, na lei, de remuneração. Isso 
necessita de previsão em lei a remuneração, 
não pode ser feito via regulamentação. Então, o 
entendimento nosso é que não há necessidade 
das emendas, por isso não acatei as emendas, 
mas vamos passar, então. 

Mais algum deputado gostaria de discutir 
a matéria? (Pausa) 

Não havendo, nós vamos passar a colher 
os votos. 

Comissão de Justiça. 
Como vota o deputado Vandinho Leite? 

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

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

 

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

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa) 
  Com o relator. 
 Aprovado na Comissão de Justiça. 
 Passamos à Comissão de Finanças. 
 Deputado Euclério Sampaio? (Pausa) 
 Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
 Com o relator. 

 Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 

Deputado Carlos Von. (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia. (Pausa)  

 Não. V. Ex.ª pode votar a favor ou 
contrário. O Destaque é na hora da votação. 
(Pausa) 
 Então, com um voto contrário.  
 
 Passamos à Comissão de Assistência 
Social.  
 Deputado Adilson Espíndula, como vota? 
(Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Doutor Hércules. (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
 Com o relator.  
 Aprovada à unanimidade na comissão e 
nas demais comissões.  
 Passo ao presidente para prosseguir a 
matéria.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem Partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Antes de passar pela ordem eu vou 
colocar... (Pausa) 
 Eu vou colocar os óculos.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem Partido) - É prudente, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Muito obrigado! 

Pela ordem o deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem Partido) - Senhor presidente, eu vou 
solicitar a V. Ex.ª a votação das nossas emendas 
na forma de destaque nominal, senhor 
presidente, por gentileza.  
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Não cabe votação nominal para 
requerimento verbal. 
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Indefiro.  
Mas, o destaque V. Ex.ª apresenta? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem Partido) - O destaque. Votação nominal do 
destaque. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Então, fica mantido o destaque.  
A votação é simbólica. Não cabe votação 

nominal.  
Coloco a matéria em discussão.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, eu vou encaminhar contrário 
à aprovação das emendas em destaque. Já que 
elas foram rejeitadas na Comissão de Justiça, 
nós estamos encaminhando pela rejeição do 
destaque.  

  
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Eu vou colocar em votação a proposta 
do deputado Lorenzo Pazolini que pede 
destaque nas suas emendas e encaminhou pelo 
voto SIM. O deputado Enivaldo dos Anjos, líder 
do Governo, encaminha pelo voto NÃO. 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 

presidente, o PSDB encaminha pelo voto SIM, 
pela aprovação da emenda do deputado 
Lorenzo Pazolini.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Ok!  
O PSL também encaminha? 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, também voto SIM pelo 
destaque do deputado Pazolini.  

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Deputado e prefeito de Guarapari na 
Assembleia quer falar também? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem Partido) - Senhor presidente, só para 
explicar aqui, para finalizar, a nossa emenda, 
então, apenas corrige um equívoco de 
redação...  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - V. Ex.ª está encaminhando a votação. 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem Partido) - Encaminhando a votação.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Favor, inclusive, registrar como é que 
vai ser feita a votação. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem Partido) - Isso. Agradeço, presidente! 
A nossa emenda ao art. 7.º é somente 

para corrigir um equívoco gramatical, um 
equívoco da redação, um erro material que não 
deixa claro porque a lei não institui algo de 2012 
em 2019, obviamente. E a segunda questão, do 
art. 9.º- A, que é uma inclusão, uma emenda 
inclusiva, vedando o pagamento de Jetons 
dizendo: a participação no Conselho Estadual de 
Trabalho e Renda, em quaisquer de suas 
instâncias, é considerada serviço público 
relevante e não será remunerada.  

Somente isso, uma garantia para o 
cidadão capixaba.  

Eu agradeço, presidente, a atenção.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Nós encaminhamos contrário à aprovação das 
emendas, como na Comissão de Justiça, 
exatamente pelos argumentos apresentados 
pelo deputado Gandini, que era o presidente 
relator. As emendas não procedem, elas são 
desnecessárias, eivadas de preciosismo e de 
futurologia. Então, por esse aspecto nós 
encaminhamos contra.  

 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Senhor 
presidente, o Avante encaminha voto SIM.  

 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Então, nós vamos fazer o seguinte: 
como é que vai ser a votação? 

Os deputados que acompanharem o 
destaque do deputado Lorenzo Pazolini se 
levantem; os deputados que votarem conforme 
encaminhamento da liderança do Governo, 
permaneçam como se encontram.  

Em votação.  
Os deputados que aprovam o 

encaminhamento se levantem, os contrários 
permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Fica rejeitado o destaque do deputado 
Lorenzo Pazolini. 

Apenas cinco votos.  
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem Partido) - Não, senhor presidente. 
Verificação da votação, por gentileza.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Foram seis votos.  

 
  O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Seis votos. Fica derrotado. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem Partido) - Deputado Adonias também, 
senhor presidente, por gentileza.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Seis votos.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Seis votos.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem Partido) - Sete votos.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PDT) - Eu já encerrei a votação.  
Está encerrada a votação. Fica 

prejudicado, então, o destaque.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 
Ex.ª passou a aceitar o VAR agora, também? 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Eu acho que vou utilizar dessa 
ferramenta, porque se eu utilizar dessa 
ferramenta a derrota vai ser maior.  
 Matéria em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À secretaria para extração dos 
autógrafos. 
 Neste momento, conforme solicitação do 
deputado Euclério Sampaio, nós fizemos a 
supressão da reunião ordinária, imediatamente 
caímos na reunião extraordinária, que acabou 
de encerrar.  
 Nós estamos mantendo, agora, a fase 
das Comunicações pelo período de uma hora, 
garantindo a fala dos deputados inscritos 

conforme estabelece o Regimento, de dez 
minutos por orador. 
 Neste momento, concedo a palavra ao 
deputado Hudson Leal. (Pausa) 
 Tendo declinado, concedo a palavra à 
ministra Iriny Lopes. 
 Adilson Espindula, a Mesa convoca V. 
Ex.ª para presidir os trabalhos. 

 
  A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Senhoras e 
senhores deputados, senhoras e senhores 
presentes à Mesa, senhor presidente, servidores 
da Casa, a quem nos assistem através da TV 
Assembleia, bom dia. 
 Quero fazer uma retrospectiva, aqui, das 
viagens que fiz pelo interior do estado do 
Espírito Santo, nos últimos dias. Andei bastante, 
em função, inclusive, das eleições internas do 
meu partido, que nos fez conversar mais e 
procurar a nossa base. Mas, ao mesmo tempo, 
fiz diversas reuniões de mandato, com diversos 
setores sociais e quero destacar aqui algumas 
questões que são flagrantes quando visitamos 
as cidades do interior.  
 A Educação destaca-se como um 
problema e uma ansiedade da sociedade 
capixaba, querendo uma resposta do Governo 
do Estado e, aqui, solicito ao líder de Governo, 
ao secretário da Casa Civil, o Davi. Gostaria, 
também, de chamar, aqui, um apelo ao 
secretário de Governo, Tyago Hoffmann e Ao 
próprio secretário de Educação, que alguma 
resposta possa ser rapidamente encaminhada às 
comunidades que esperam a reabertura das 
vagas fechadas pelo Governo Paulo Hartung. 
 Não há sentido em que o deslocamento 
dos alunos para composição de turmas distantes 
da sua comunidade seja uma razão plausível 
para manter, em suspenso, decisões que já 
deveriam estar em andamento. 
 Já fui Governo, sei muito bem que o 
primeiro ano de Governo é um ano de arrumar 
as coisas, de acertar a Casa, mas essa questão 
da Educação não pode mais esperar. Nós temos 
um clamor, em todas as comunidades que 
estivemos, sobre o retorno da EJA, a 
escolaridade para jovens e adultos, e há uma 
expectativa de que o Governo consiga repor 
todas as vagas que foram fechadas. 
 Peço, aqui, à Valquíria, que é a 
responsável na Secretaria de Educação, que 
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tome uma iniciativa de conversar com as 
lideranças dessas comunidades, para que um 
calendário seja acertado, de maneira a retomar 
a normalidade dos investimentos e do 
funcionamento das vagas de educação, 
especialmente do EJA. Isso não diminui a 
importância de que o mesmo calendário e os 
investimentos sejam feitos na educação básica.  
 Nós precisamos, o estado do Espírito 
Santo, que já herdou uma herança ruim do 
Governo Paulo Hartung, ao fechar as vagas, é 
quase que uma condenação a jovens e crianças 
a permanecerem fora da escola. Agregam-se a 
isso os absurdos e criminosos cortes na 
educação, efetivados pelo Governo Federal e 
por esse presidente, que eu não sei exatamente 
a quem representa. Aparentemente, nem ao 
seu próprio Governo, dadas as devidas 
confusões e o vai e vem em que o Governo se 
encontra, sem dar uma resposta à sociedade 
brasileira, criando o caos durante todo o tempo.  

Então, portanto, considero que essa 
questão da educação é central para que o 
Estado do Espírito Santo possa retomar uma 
normalidade e cumprir as promessas que foram 
feitas pelo nosso governador Renato 
Casagrande, na sua campanha e nas audiências 
que ele tem feito com os setores sociais, 
prefeitos, vereadores e outras autoridades.   

Então, dito isso, eu gostaria de 
aproveitar o pouquinho de tempo que me resta 
para tocar num outro assunto, que também 
considero de uma relevância muito grande.  

O Estado do Espírito Santo está arcando 
com responsabilidade financeira e de estrutura 

de prestação de serviço público às vítimas dos 
crimes cometidos em Minas Gerais, com o 
rompimento das barragens de Mariana e 
Brumadinho. O nível de contaminação dos 
atingidos por barragens, aqui no Espírito 
Santo, cresceu de uma maneira muito 
exponencial e precisa ter uma resposta.  

É verdade que é concedida água 
mineral para consumo, para beber. Mas é 
preciso lembrar que as pessoas tomam banho, 
irrigam suas roças ou suas hortas, lavam 
roupa, limpam a casa com a água contaminada. 
E muito contaminada! Não baixamente 
contaminada. Muito contaminada pelos dejetos 
que vieram de Minas Gerais, com o rompimento 
das barragens.  

Já que a Renova dificilmente tem 
respostas para dar, aliás, dificilmente, não, a 
Renova não tem nenhuma resposta a dar. Em 
todas as vezes que aqui vem, ela tem um 
conjunto de justificativas, mas nunca respostas 
objetivas a dar ao povo do estado do Espírito 
Santo. 

O nível de adoecimento dessas pessoas é 
altíssimo. Começa pela depressão, pela falta de 
perspectiva que as pessoas têm, pelas 
preocupações. A depressão hoje é um dos 
principais problemas de doença entre os 
atingidos, seguida de câncer.  

Então eu proponho que o Governo do 
Estado chame essas empresas, com a 
participação do Poder Legislativo e que essas 
empresas se responsabilizem pela construção 
de hospitais, pelo menos dois, especializados 
nas doenças causadas pelos seus dejetos e não 
jogue essa responsabilidade para o SUS, que já 
tem que atender a maioria da população e não 
tem responsabilidade nenhuma com os crimes 
que foram cometidos em Minas Gerais.  

Então aqui fica a minha proposta e eu 
espero que ela seja acatada pelo Governo do 
Estado e por esta Casa. Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) -  São 10h47min. 
Continuamos na fase das Comunicações. 

Com a palavra a ilustre deputada Janete 
de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Bom dia, 
senhores deputados ainda presentes e todos 
que nos assistem pela TV Assembleia. 

Faço uso da palavra para poder estar 
divulgando uma reunião importante que nós 
tivemos com o governador do Estado, na manhã 
dessa terça-feira. 

A CPI que investiga os maus-tratos de 
animais no Espírito Santo promoveu essa 
reunião com o governador, onde envolveu a 
Sociedade Protetora dos Animais, o CRMV, que 
é o Conselho Regional de Medicina Veterinária, 
protetores independentes, a ONG Amizade é um 
Luxo, médicos veterinários, enfim, vários 
segmentos, inclusive um promotor de Justiça e a 
OAB, a parte que lida com essa questão da 
causa animal. 

Nessa primeira reunião, além de trazer 
vários assuntos que envolvem a causa animal, 
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tendo em vista a falta de políticas públicas do 
Governo Federal e dos Governos Municipais 
nessa questão, nessa matéria, porque é uma 
matéria afeta ao Governo Municipal, focamos 
nessa primeira conversa a castração animal e a 
vacinação contra as principais moléstias que 
acometem os animais gatos e cães que 
comprovadamente é a maior população 
existente, especialmente de rua, de abandono 
em nosso estado e em nosso país. São cães 
inicialmente e gatos. 

Dessa conversa que durou cerca de duas 
horas, nós conseguimos avançar para o 
entendimento, junto ao governador, da 
necessidade de ele apresentar ou a gente 
demandar, através da nossa CPI, uma emenda 
ao PPA que ficou ajustada com o governador, no 
sentido de garantir no PPA, que é o Plano 
Plurianual dos programas e ações que serão 
realizadas com o orçamento votado por esta 
Casa, de um programa de bem-estar animal, 
castração e vacinação. 

Botamos em nossas ações que o público-
alvo desse programa e das ações seria os 
animais que não têm domicílio, chamados 
animais de rua, um animal semidomiciliado, que 
é aquele que tem moradia, mas ele fica a 
maioria das vezes solto, e só vai para casa se 
alimentar e dormir; ou também aquele que é 
cuidado pela comunidade, mas vive em 
condição de rua; e o animal de comunidades, de 
tutores carentes que recebam até três salários 
mínimos ou que tenham a renda per capita de 
meio salário mínimo por pessoa, não excedendo 
a três salários mínimos, que vai dar em torno de 
dois mil e novecentos reais.  
 Essa população, na nossa defesa, seria a 
população atendida, seria a população que 
poderia estar participando desse programa, que 
evoluiu também nessas ações para uma reunião 
com o secretário de Meio Ambiente, porque a 
pasta que toca a questão dos animais 
domésticos, hoje, só toca a questão dos animais 
da fauna, silvestres. Mas nesse caso, cabe à 
Secretaria de Meio Ambiente a causa dos 
animais domésticos; e também à Secretaria de 
Comunicação, porque sem uma campanha 
grande de conscientização que envolva a rede 
pública estadual de educação, nós teremos 
dificuldade de ter êxito, porque se trata de um 
projeto educativo que precisa atingir as 

crianças, os jovens, os adolescentes, a 
sociedade. Isso seria na escola, mas também 
seria na sociedade civil organizada, nas igrejas, 
nos diversos ambientes que pudéssemos atingir 
através de uma grande campanha de 
conscientização, para que haja a adoção 
responsável, para que haja o cuidado com esses 
animais que são de rua, que são 
semidomiciliados e que são de pessoas em 
situação carente e em geral.  
 Também foi combinado com o 
governador a construção de um grupo de 
estudo que vai estar trabalhando essa matéria. 
Que vai estar trabalhando essa matéria no PPA, 
que vai estar trabalhando essa matéria junto ao 
Governo do Estado, para compor esse programa 
e essas ações. Nós temos a clareza, e esse grupo 
de estudo é um grupo formado por membros da 
CPI, por membros de instituições protetoras de 
animais, de protetores independentes do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária, da 
OAB e da Promotoria de Justiça nessa área do 
Estado, a princípio de Cariacica e de Serra. 
 Nós vamos também buscar envolver 
membros dos conselhos da causa animal nos 
municípios, inicialmente na Grande Vitória, 
tendo em vista que é onde existe uma 
concentração maior de animais nessa situação 
de abandono.  
 Quero aqui externar o meu 
agradecimento ao governador e aos protetores 
que têm, junto conosco, trabalhado 
incansavelmente essa causa que parece mais 
um enxugar gelo e peneirar fumaça, tendo em 
vista as dificuldades que nós enfrentamos de 
políticas públicas.  

E não adianta a gente, até então, botar 
emenda ao Orçamento, botar emenda para ser 
executada, se no PPA não existe o programa, 
não existem as ações. Não tem como executar a 
emenda e por isso essa dificuldade na aquisição 
de um castramóvel, na aquisição de mandar 
recurso para as prefeituras castrarem os animais 
onde tem maior vulnerabilidade. Ou seja, a 
gente até então ficava atado sem uma ação 
dessas no PPA, que felizmente teve a 
sensibilidade do governador do Estado, num 
fato inédito, no estado do Espírito Santo, 
quando a gente não teve essa possibilidade, até 
então, de sentar com um governante para tratar 
de uma causa tão nobre como essa, que é esse 
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abandono existente dos animais domésticos, em 
especial cães e gatos. 
 Quero, em sequência à minha fala, estar 
informando e convidando os colegas desta Casa, 
os membros da CPI, todos que puderem nos 
acompanhar, da proteção animal aqui da 
Grande Vitória, especialmente o povo de São 
Mateus e de região próxima ali, Linhares, 
Sooretama, Jaguaré, para estar conosco 
amanhã, às 14h, na Câmara Municipal de São 
Mateus, onde nós vamos estar fazendo uma 
audiência da CPI que investiga os maus-tratos 
de animais no Espírito Santo, para a gente 
apurar um crime covarde que aconteceu no 
município de São Mateus, onde um animal, um 
cachorrinho que tinha tutor, daquela região, no 
balneário, que trafegava pelas ruas daquele 
balneário, livremente, sem prejudicar a vida de 
ninguém, foi alvejado com chumbinho por um 
professor universitário.  

Falo isso porque as evidências são claras 
de que esse covarde professor universitário, da 
Universidade Federal do Espírito Santo, do 
campus de São Mateus, professor de Engenharia 
do Petróleo, com certeza é o responsável pelo 
crime. Nós temos imagens, nós temos 
evidências, nós temos o depoimento. E o 
inquérito do delegado da Delegacia Municipal, 
feito pelo delegado Leonardo, um delegado 
brilhante, que atuou nessa questão, ele aponta 
para o crime. Ele retém responsabilização no 
Código Penal de crime e por isso que nós temos 
essa convicção. 

Mas nós precisamos ouvir, dar liberdade 
ao suposto criminoso, suposto covarde que 
alvejou contra esse animal. Nós precisamos dar 
a ele a oportunidade de trazer os argumentos 
que possam comprovar que não foi ele que 
cometeu esse crime atroz que envolveu a 
sociedade de São Mateus e região.  

Quero te convidar, deputado Marcos 
Garcia, o senhor que é de lá de perto, que se 
puder estar com a gente amanhã, duas horas da 
tarde, será muito importante para a gente 
elucidar esse crime covarde contra um animal 
que não fazia mal a ninguém, que tinha tutor e 
que foi subtraído por conta da crueldade de um 
professor universitário.  

Quer dizer, em que mundo nós estamos? 
Por isso que eu sou contra incitar a violência 
nesta Casa. Quando eu falo que bandido bom é 

bandido morto, mas dentro das penalidades do 
Código Penal Brasileiro. Dentro de uma 
legislação onde tenha pena de morte, onde 
tenha pena perpétua, onde tenha um rigor de 
pena, mas que tenha a cautela e o cuidado para 
os inocentes não morrerem e os culpados, os 
grandes culpados e os poderosos, continuarem 
soltos.  

Então, com severidade, com bom senso, 
essa sociedade e a nossa legislação precisam 
avançar em favor da sociedade, em favor do 
coletivo, que é isso que nós defendemos nesta 
Casa e não a incitação à violência. Porque essa 
violência que nós vimos e repudiamos desse 
covarde, um professor, que fez contra um 
animal, a gente abomina, a gente repudia e 
reprova. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o ilustre 
deputado, grande líder do município de Guaçuí 
e Caparaó, Luciano Machado. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Bom 
dia a todos.  

Presidente no exercício nesta sessão, 
deputado Adilson Espindula, todos os nossos 
colegas, colegas deputadas, funcionários desta 
Assembleia Legislativa, TV Assembleia, todos 
que estão nos assistindo, eu quero aqui destacar 
que ontem participei de um evento muito 
diferenciado do Governo do Estado, no Palácio 
Anchieta, às dez e trinta horas, com todo o setor 
produtivo representado ali, com Fecomércio, 
Federação da Indústria, Findes, o Governo do 
Estado, com todas as secretarias, para lançar o 
programa ES 4.0.  

Representei a Assembleia lá, tive essa 
honra, e a meta desse programa, entre outras, é 
automatizar todos os processos que passam 
pelo Governo. Isso traz sustentabilidade.  

Nós tivemos lá um dado que surpreende: 
um processo com a capa dura fica, no mínimo, 
em dezoito reais. Imagina quantos processos 
são abertos em um dia! Então, a ideia do 
Governo é usar a tecnologia também para isso, 
até o final de 2022.  

Isso faz uma grande diferença e 
contempla a sustentabilidade, que é um tema 
que nós debatemos. Essas folhas que estou 
segurando,  não deveriam estar na minha mão. 
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Eu deveria estar usando o tablet para isso. 
Então, vamos ter que ir nos corrigindo para que 
possamos gastar menos papel, cuidar melhor do 
que é importante para o futuro da nação 
brasileira.  
 O programa é um conjunto de ações e 
programas voltados à inovação e ao 
desenvolvimento científico e tecnológico. Lá 
teve a fala da Cristina, secretária de Ciência e 
Tecnologia, da Secti; da Fapes teve o Denio 
falando, também; e o Victor Murad. Fizeram 
explanações espetaculares que impressionaram 
a todos.  

O Leonardo de Castro, da Findes, fez 
uma colocação que mostra o sentimento do 
setor produtivo em abraçar a causa da inovação. 
A inovação feita desta forma, pensada, é política 
pública com o uso da tecnologia. 

Esivemos na Findes, semana passada, na 
inauguração daquela obra que era um limão e 
se transformou em uma limonada; que, 
inicialmente, pensou-se em fazer um 
restaurante, mas definiu-se que não seria a 
melhor ideia. Então, com uma boa ideia se 
chegou a boas práticas. E hoje, temos lá a 
FindesLab, que vai incentivar todos os 
empreendedores, todos que querem gerar 
emprego, querem produzir para ali desenvolver 
os seus projetos com toda a sustentação. 

Também foi divulgada a abertura das 
inscrições para o programa Centelha ES, 
promovido pelo Governo Federal, em parceria 
com o Governo do Espírito Santo. A proposta é a 
oferta de capacitações, de recursos financeiros, 
suporte para transformar ideias em sucesso.  

Então, parabéns ao governador Renato 
Casagrande e a toda a sua equipe, à secretária 
de Ciência e Tecnologia; à Fapes - Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo. 
E sem investimentos em pesquisa, não vamos 
evoluir como precisamos evoluir. 

Então, é um momento diferente no 
Espírito Santo. Nós, hoje, somos o único estado 
a lançar esse programa. E temos lá uma alegria 
de ter visto anunciado o valor de setenta e nove 
milhões para editais de fomento à pesquisa e 
inovação.  

Então, vão ser lançados esses editais 
para que as pessoas, as entidades, as empresas 
que têm projeto na área de pesquisa e inovação 
possam entrar ali e participar desse edital. 

Quero também deixar aqui uma fala de 
parabenização e de levar uma questão bastante 
alegre. Foi o terceiro concurso de qualidade de 
amêndoas do cacau capixaba. Para esse 
concurso foi escolhido o município de Linhares, 
que já é considerado, através de lei proposta 
pelo deputado Marcos Garcia, como a capital 
estadual do agronegócio. Então, Linhares não 
entrou porque lá eles são especialistas no cacau. 
Então, dezenove produtores concorreram, e o 
produtor de Alegre - Carlos Tatagiba Martins e 
Márcia Gava -, um casal, foi o segundo colocado. 

Isso quer dizer que a região do Caparaó, 
já está... 

Queria que colocasse a foto, Luciano 
Barbosa, de ele recebendo do Incaper... Essa 
foto aí. É o Carlos Tatagiba recebendo do 
Incaper e de todos os setores que ajudaram 
organizar esse evento das amêndoas do cacau 
capixaba...  

Então, o Caparaó produz cacau, também, 
além de café, além de leite; tem uma 
diversificação agrícola boa. 

Quero fazer aqui uma fala rapidamente 
para tocar no assunto que é muito importante, a 
privatização da BR 262, tão importante para o 
nosso turismo, para a nossa trafegabilidade, 
para o nosso setor produtivo. Mas é 
preocupante a forma que está sendo feita. 

O Luciano Salgado, conhecido como 
Luciano Pingo, prefeito de Ibatiba, presidente 
do Consórcio Intermunicipal da região do 
Caparaó, meu xará, fez uma fala e fez uma 
mobilização importante nos últimos dias, que 
traz à luz a necessidade de que o Governo, esta 
Casa de Leis e toda a sociedade capixaba 
também abram os olhos para o que pode 
acontecer. 

Luciano Salgado, prefeito de Ibatiba, 
disse: Como fica a situação do agricultor, que é 
o principal alicerce de nossa economia? Temos 
agricultores de Pedra Azul, em Domingos 
Martins, que vão todos os dias à Ceasa, em 
Vitória, para levar seus produtos para alimentar 
o cidadão que mora na Região Metropolitana. 
Esse agricultor possivelmente terá que pagar 
dois a três pedágios - dobrando, ida e volta, seis 
pedágios - e terá que aumentar o preço do seu 
produto ou reduzir seu ganho, que já é pequeno. 

Também o jornalista, empreendedor na 
área turística, lá de Domingos Martins, Arthur 
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Wernersbach, disse o seguinte: Uma obra como 
essa não pode e não deve ter início sem que 
todos os envolvidos impactados sejam ouvidos 
ou ao menos convidados a conhecer a proposta. 
O que a ANTT fez - a ANTT preparou uma 
reunião, mas não convidou quase ninguém, 
prefeitos mesmos da região não estavam 
presentes, não foram convidados - passa longe 
de ser uma audiência pública. Creio que a 
maioria absoluta dos municípios entende a 
necessidade de duplicar a BR-262, mas é injusto 
o formato que está sendo proposto. 

Então, esse nosso amigo, pessoa de 
muita influência na região, o Arthur 
Wernersbach, colocou muito bem. É preciso 
discutir com o setor produtivo porque impacta a 
região, mas impacta também o pensamento e a 
interpretação de quem passa por essa estrada, 
dos mineiros que vêm ao Espírito Santo, às 
praias, e vão imaginar que passar pelo Espírito 
Santo é pagar muito pedágio. Então, tem que 
ser revisto isso. Nós vamos pedir, inclusive, ao 
nosso deputado Marcelo Santos, presidente da 
Comissão de Infraestrutura, que também 
levante essa questão - vou sugerir a ele -, com 
toda esta Casa de Leis, para que possamos 
debater esse assunto. 

Quero também, rapidamente, ainda dá 
tempo, falar sobre uma proposição que fizemos, 
a Indicação n.º 1436, para que o Governo do 
Estado criasse a Universidade Estadual. Com 
muita alegria participei de algumas reuniões do 
PPA e em duas delas fiz a proposta e, no mesmo 
momento, achei muito receptiva por parte da 
Secretaria de Estado da Educação, do secretário 
Vitor de Angelo e do subsecretário, doutor 
Aurélio Meneguelli. E para nossa alegria, alguns 
dias atrás foi anunciado pelo Governo que o 
Governo do Estado, foi incluído no PPA, tem o 
objetivo de até o final de 2021 estar com a 
Universidade Estadual implantada. O secretário 
de Educação Vitor de Angelo disse que a 
Universidade Estadual do Espírito Santo 
pretende integrar os cursos de graduação e pós-
graduação existentes, que são ofertados pelo 
Estado, como os oferecidos pela Faculdade de 
Música do Espírito Santo, a Fames, residência 
médica e formação de policial. Além disso, deve 
agregar novos cursos de educação à distância, 
EAD. O que se pretende é integrar os cursos que 
são de responsabilidade de secretarias 

diferentes e criar novos cursos a médio e a 
longo prazo. Nesse momento estamos no 
projeto de estudo sobre a formação jurídica da 
universidade.  

Então, é muito bom para o Espírito Santo 
ter condição de oferecer aos capixabas, na 
questão da graduação, inclusive, de 
profissionais do Estado, das escolas estaduais. 
Então, é o momento de comemorar, é o 
momento em que o Governo está planejando o 
mandato, mas planejando com muita 
objetividade. É importante que as pessoas 
tenham olhar com coerência e com serenidade 
para o Governo sério, que está sendo conduzido 
pelo nosso governador José Renato Casagrande, 
um Governo preocupado com o futuro do 
estado. O que corrobora com o que estou 
dizendo é a criação do Fundo Soberano, do 
Fundo de Infraestrutura e de projetos 
anunciados como esse. É com responsabilidade 
que o governador vai cuidar, com carinho, do 
servidor público, vai cuidar, com carinho, das 
políticas públicas. 

Um abraço a todos. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - O deputado Marcelo Santos 
declinou.  

Com a palavra o ilustre deputado Marcos 
Garcia, futuro prefeito de Linhares. 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Pela 
ordem, deputado Marcos Garcia! Pela ordem, 
senhor presidente! Eu posso fazer um lembrete 
aqui de um convite para hoje à tarde? 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Pois não, deputado. 
 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Muito 

obrigado e pedirei que comece a contar o 
tempo, vou ser rápido, a partir da minha fala. 

Primeiro, hoje, tem uma reunião da 
Comissão de Segurança, presidida pelo nosso 
deputado, doutor Delegado Danilo Bahiense, lá 
em Guaçuí, às 18h, na Câmara Municipal. 

E também quero convidar todos para 
que participem. E se puderem chegar mais perto 
aqui a imagem. Começa dia 13 de setembro a 
festa no município de Dores do Rio Preto. Uma 
festa que fortalece o agronegócio, fortalece o 
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turismo, fortalece a agroindústria. E é uma 
alegria receber mineiros e capixabas no 
município de Dores do Rio Preto. A partir do dia 
13, uma festa com shows nacionais e regionais, 
uma festa que fortalece a sustentabilidade e o 
desenvolvimento regional e, acima de tudo, 
eleva a região do Caparaó. 

Parabéns ao prefeito Ninho, à Câmara de 
Vereadores e toda a população de Dores do Rio 
Preto. Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Convite feito, com a palavra 
o deputado Marcos Garcia. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Bom dia 

a todos, cumprimento aqui o nosso deputado 
Adilson Espindula, que hoje preside aqui a 
sessão, o deputado Luciano Machado, nosso 1.º 
secretário da Mesa, cumprimento todos os 
deputados e deputadas, cumprimento os 
servidores da Casa, cumprimento todas as 
pessoas que estão nos assistindo neste 
momento pela TV Assembleia. 

Eu quero neste momento agradecer ao 
governador Renato Casagrande por ter 
encaminhado para esta Casa de Leis esse 
projeto do crédito suplementar, que permite a 
captação desses treze milhões de reais que irão 
permitir que as reformas do aeroporto do 
município de Linhares não fiquem paralisadas.  

Quero também agradecer aos deputados 
que usaram aqui a tribuna de honra, que vieram 
aqui defender esse projeto, esse recurso que foi 
direcionado ao aeroporto municipal de Linhares. 
Quero agradecer ao presidente desta Casa, o 
senhor Erick Musso, que esteve aqui 
defendendo esse projeto; quero agradecer ao 
deputado Lorenzo Pazolini; ao deputado 
Engenheiro José Esmeraldo; agradeço também 
ao deputado Marcelo Santos, que contribuiu, e 
muito, na aprovação desse projeto; também 
quero agradecer aqui ao líder do Governo, que 
encaminhou o projeto aqui, colocou o projeto 
em pauta; quero agradecer a todos os 
deputados e deputadas que contribuíram para 
que esse projeto desse crédito suplementar 
fosse aprovado a favor das reformas do 
aeroporto do município de Linhares.  

Também quero dizer para cada um de 
vocês, amigos deputados e deputadas, que esse 

aeroporto não tem só a digital do deputado 
Marcos Garcia, e sim a digital de cada um dos 
senhores e senhoras deputadas que 
contribuíram para a captação desse recurso, 
permitindo que essas obras não ficassem mais 
uma vez no sonho do município, do linharense, 
do município de Linhares.  

Uma obra muito importante. Esse 
aeroporto vai captar muitos recursos, 
permitindo que muitos empreendedores, 
muitos investidores possam vir investir no 
município de Linhares. Esse aeroporto vai gerar 
muita renda, muito emprego. Esse aeroporto vai 
dar uma visibilidade muito grande ao Norte do 
estado, ao município de Linhares e aos 
municípios vizinhos do Norte do estado; 
também vai contribuir muito para a região 
Noroeste e também para todo o estado do 
Espírito Santo. 

Então, venho aqui agradecer 
publicamente a todos os deputados e deputadas 
que contribuíram com esse movimento em prol 
do município de Linhares! Quero agradecer 
também, mais uma vez, ao governador Renato 
Casagrande por ter permitido que o seu 
secretário Bruno Lamas, secretário de Ação 
Social, estivesse em nosso município para poder 
participar do Integração ES - Linhares. É um 
projeto que leva o Governo ao encontro da 
população do nosso município, para que possa 
levar as informações sobre os investimentos do 
Governo no Norte do estado. E sim, porque a 
população acha que existe um certo 
distanciamento. A população em geral, como 
em alguns municípios do interior, do Norte do 
estado, acha que há um certo distanciamento 
entre o Governo estadual e os seus secretários, 
até porque o Governo estadual e os seus 
secretários atuam aqui em Vitória, mas não é bem 
assim!  

O Governo do Estado está presente, de 
forma muito positiva, através da saúde. 
Atualmente nós estamos no processo de 
estadualização do Hospital-Geral de Linhares. O 
Governo está fazendo a transição desse hospital, 
que hoje é bancado pelo município, para o Estado. 
Com isso, nós vamos ter mais investimento no 

hospital e, com certeza, nós vamos ter uma 
qualidade melhor de atendimento. 

O Governo também se faz presente na 
educação, em reforma de escolas, em 
construção de escolas. O Governo também se 
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faz presente na segurança pública. Atualmente 
nós estamos tentando levar para o município 
um complexo de segurança, onde estará 
unificando, colocando, a Polícia Militar, a Polícia 
Civil e o Corpo de Bombeiros em um local onde 
vamos dar mais comodidade, mais acesso e 
mais conforto à população do município de 
Linhares e municípios vizinhos. O Governo 
também se faz presente nos investimentos, na 
captação dos recursos. Então, esse Integração 
ES - Linhares permite que a população interaja, 
que participe ativamente, junto ao Governo.  

E quero parabenizar aqui o deputado 
Bruno Lamas, que, de maneira muito brilhante e 
competente, esteve em nosso município com 
toda a sua equipe de Governo, de trabalho, 
subsecretário, funcionários, e exerceu o seu 
trabalho em nosso município, ouvindo e se 
comunicando, de maneira muito explicativa! 
Quero agradecer a esse deputado e secretário, 
que, no momento também, no município de 
Linhares, esteve presente dando entrevista a 
algumas rádios, a rádio Nova Onda - e agradeço 
ao Renato Rangel pela oportunidade de estar 
nos ouvindo, tanto o secretário como o Marcos 
Garcia!  

Agradeço ao jornal O Correio do Estado, 
ao Itagildo Marques, à Vanessa Bergamaschi, 
que cedeu o espaço para que nós pudéssemos 
ali estar conversando com a população do 
município de Linhares. Agradeço também à 
Rede Sim Comunicações, que abriu portas para 
que levasse a informação, para que 
entrevistasse o secretário e o deputado Marcos 
Garcia, e levasse a informação, levasse a 
proposta do deputado, utilizando os seus canais 
de comunicação. Muito obrigado ao diretor da 
Rede SIM, senhor Giovani. 
  Então, gente, eu só tenho que agradecer. 
Linhares é uma cidade no Norte do Estado que é 
referência do Norte Estado. Linhares está hoje 
em arrecadação de ICMS em terceiro lugar no 
estado. Ocupamos, agora, a terceira colocação. 
É uma cidade que tem uma logística muito 
importante. Nós temos um gasoduto, estamos 
na zona da Sudene. Linhares tem crescido muito 
e tem atraído muito investidor.  

Eu, como morador do município de 
Linhares, fico muito honrado por poder 
representar, aqui, o meu município de Linhares 
e conseguir estar levando esses benefícios para 

o nosso município de Linhares e para os 
municípios vizinhos, que fazem de Linhares esse 
eixo que absorve todos esses municípios, e é um 
suporte. 

Então, eu agradeço muito a todos os 
deputados que colaboraram, que sempre 
colaboraram e estão colaborando. Fica aqui um 
agradecimento de toda a população do 
município de Linhares. 

 Eu fiz um convite, agora, recentemente, 
à presidente da Comissão de Agricultura, 
deputada Janete de Sá, para que ela pudesse 
levar a Comissão de Agricultura para o 
município de Linhares para que, nesse 
momento, possamos estar convidando os 
produtores rurais para discutirmos a política 
agrícola no município de Linhares, no Norte do 
estado. Fiquei muito feliz que a deputada Janete 
de Sá, presidente da Comissão de Agricultura, 
aceitou o convite. Vamos aqui só alinhar a data. 
Acredito que dentro do mês de setembro 
estaremos já levando a Comissão de Agricultura 
ao município de Linhares. Fica aqui meu muito 
obrigado a todos e o meu bom dia! 

  
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o deputado 
Pastor Marcos Mansur. (Pausa)  

Está ausente. 
Deputada Raquel Lessa. (Pausa)  
Não respondendo, deputado Renzo 

Vasconcelos. (Pausa)  
Também não respondendo, então com a 

palavra o ilustre deputado Sergio Majeski, nascido 
em Rio Taquarinha, em Santa Maria de Jetibá, 
para o estado do Espírito Santo, sendo o deputado 
mais votado nesta legislatura.  Parabéns! 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 

obrigado, deputado Adilson. Muito orgulho em 
ter nascido em Rio Taquarinha, lá em Santa 
Maira, nossa terra natal.  

Eu gostaria de aproveitar o meu tempo 
para falar algo que está passando despercebido. 
Fez-se um alarde imenso sobre a reforma 
previdenciária, com muitos empresários 
defendendo, com campanhas publicitárias, etc, 
etc. Ótimo, a reforma previdenciária é 
necessária; não necessariamente nos moldes 
em que ela está sendo aprovada, mas, com 
certeza, sim. 
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Agora, eu gostaria de ver o mesmo 
empresariado, que fez campanha publicitária 
dizendo que a reforma previdenciária é 
importante para botar a conta em dia, para que 
acabe com privilégios, que defenda uma 
reforma tributária ampla e justa, com 
distribuição correta dos recursos. Na verdade, a 
reforma tributária que está sendo discutida, os 
modelos que estão sendo discutidos no Senado 
e, também, na Câmara, em grande parte não 
passam de remendos. Remendos, e eu estou 
sendo até simpático com alguns termos, por 
quê? Na verdade, hoje, você tem uma discussão 
de uma pseudorreforma tributária que pensa 
recriar a CPMF, agora com outro nome, mas a 
recriação da CPMF, da famigerada CPMF. Muitas 
pessoas, provavelmente, não devem lembrar, é 
aquele imposto que incide sobre qualquer tipo 
de transação financeira. Por exemplo, se você 
vai sacar um cheque no banco, se você faz uma 
transferência, tudo incide esse imposto, sobre 
qualquer movimentação; e penaliza sim, a 
parcela mais pobre da sociedade. 

Ora, que reforma tributária? Porque se 
uma das questões que hoje muito se dizem e 
criticam no Brasil é o peso excessivo da nossa 
carga tributária. Nós temos uma carga tributária 
equivalente a países altamente desenvolvidos. 
Nós pagamos impostos de primeiro mundo e 
temos de volta serviços de quarto mundo. 
Então, uma reforma tributária só pode ser 
entendida como bem-intencionada e que 
resulte em algo positivo em termos de 
crescimento econômico, favorecimento de 
criação de empregos, se for uma reforma ampla 
e que desonere o consumo, porque no Brasil 
tributa-se excessivamente o consumo; tem que 
se tributar renda, tem que se tributar as grandes 
fortunas do país. É essa questão que precisa ser 
revista.  

E, outra questão, qualquer reforma 
tributária que não se discutir profundamente e 
não se fizer uma revisão profunda dos 
incentivos fiscais concedidos pela Federação, 
pela União e pelos Estados é uma reforma 
fajuta.  

Hoje, não se tem o número exato, mas 
calcula-se que mais ou menos sete por cento do 
PIB brasileiro é o valor das renúncias fiscais só 
da União. Não estou falando dos Estados. Aqui 
no Espírito Santo calcula-se uma perda anual de 

cinco a seis bilhões de reais em função de 
renúncia fiscal.  

É claro - e todas as pessoas e eu defendo 
o livre mercado também -, é óbvio que 
incentivos fiscais muitas vezes são necessários, 
que é uma política que, às vezes, os Estados têm 
que lançar mão e tem que existir mesmo. 
Ocorre que no Brasil se sabe perfeitamente que 
parte das renúncias fiscais concedidas a vários 
ramos empresariais e a várias indústrias foram 
dados através de lobby, por exemplo, de 
bancadas do Congresso, de favorecimento e que 
não resultam em absolutamente nada em 
termos de geração de emprego, 
desenvolvimento econômico ou seja lá o que 
for. E incentivos fiscais deveriam ser revistos 
permanentemente.  

Assim como se diz que tem que se rever 
permanentemente a questão previdenciária, a 
questão de incentivos fiscais também, porque, 
por exemplo, pode ser que num período de 
crise, há quinze, vinte anos, determinados 
setores tiveram algum tipo de benefício fiscal 
que era para aquele momento, mas o momento 
passou; quer dizer, hoje não precisariam mais.  

Então, uma ampla revisão sobre os 
incentivos fiscais é fundamental. E olha se você 
já ouviu o ministro da Economia falar um a 
sobre rever incentivos fiscais no Brasil, se você 
vê aqui no Espírito Santo secretário da Fazenda 
falando sobre rever incentivos fiscais, ou em 
qualquer outro estado. Por quê?  Porque 
ninguém quer mexer no bolso dos poderosos. E 
quase sempre que se dão incentivos fiscais, 
quem lucra é o grande empresário, é a grande 
empresa. Isso não é revertido em benefício para 
a sociedade.  

Nós tivemos um exemplo aqui, na última 
legislatura, sobre a questão de impostos dados 
às produtoras de leite, aquele chamado leite de 
caixinha. Foi aprovado que nesta Casa e reduziu-
se aí a alíquota então para esses setores, mas 
não houve redução nenhuma do preço do leite 
no Espírito Santo, muito pelo contrário, uns 
dois, três meses depois aumentou em quase 
quarenta por cento o preço do leite.  

Então, assim, por que ninguém toca na 
questão dos incentivos fiscais? Muito 
obviamente porque tem que acobertar os 
grandes empresários, as grandes empresas, os 
bancos e etc., e aí jogar na conta do 
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trabalhador. Quer dizer, não se quer. A gente 
poderia aumentar bastante a arrecadação no 
país reduzindo os incentivos fiscais para quem 
não precisa, para aqueles que precisam, para 
aquilo que traz benefício para a sociedade e etc. 
que se mantenha. Mas existe uma infinidade de 
incentivos fiscais que são dados para quem não 
precisa e que só causam lucros às grandes 
empresas, aos empresários; isso não traz 
benefício nenhum para a sociedade.  

Então, nós poderíamos aumentar a 
arrecadação dessa forma. Mas não, ninguém 
nem toca nesse assunto, e aí faz o quê? Vamos 
recriar a CPMF - agora sei lá com que nome que 
querem dar a isso-, porque aí você joga a conta 
principal para grande parte da população, 
porque, sim, são os mais pobres que vão sofrer 
mais com essa questão de novamente recriar a 
famigerada CPMF no Brasil. E as pessoas tratam 
isso com normalidade.  

Então, cadê agora os grandes canais de 
comunicação, as grandes empresas para 
fazerem campanhas publicitárias por uma 
reforma tributária ampla, profunda, justa e 
redistributiva? Ninguém toca nesse assunto. E 
chamar o que está sendo discutido no 
Congresso de reforma  
previdenciária é brincadeira. Aquilo é, no 
máximo, um remendo.  

Como eu disse ontem, publiquei nas 
minhas redes sociais, se não se fizer uma 
reforma previdenciária - uma reforma tributária, 
desculpe -, uma reforma tributária, revendo os 
incentivos fiscais da União e dos Estados, e 
criando uma CPMF, isso não é reforma, isso é um 
engodo, isso é enganar a população, porque isso 
não vai reduzir a carga tributária, muito pelo 
contrário, vai aumentar.  

Ah! Mas nós estamos desburocratizando, 
porque agora nós vamos eliminar esse, esse e esse 
imposto e vai ter um imposto só. Ora, a questão é 
reduzir a carga tributária e não aumentá-la, 

porque, no final das contas, é isso que vai 
acontecer. 

Como eu já disse em outra oportunidade 
aqui, se a gente não fizer uma reforma tributária 
em consonância com a reforma do pacto 
federativo, ou seja, de como os impostos devem 
ser redistribuídos entre os entes federados, de 
pouco adiantará também, porque a União vai 
continuar abocanhando a maior parte absoluta 
de tudo aquilo que é arrecadado no país. 

Então, é muito curiosa a defesa enorme 
que empresas e empresários fizeram para a 
reforma previdenciária dizendo que era 
necessário eliminar privilégios, mas agora todo 
mundo se cala - o silêncio é ensurdecedor - em 
falar agora numa reforma tributária que acabe 
com privilégios também de empresas e 
empresários que recebem incentivos fiscais, 
sem nenhuma necessidade, e sem que isso 
tenha retorno nenhum para a sociedade 
brasileira. 

Então, eu faço um alerta às pessoas aqui: 
fiquem de olho no que está acontecendo. 
Porque recriar a CPMF a essa altura do 
campeonato, não fazer uma revisão profunda da 
questão da carga tributária, sobretudo dos 
incentivos fiscais existentes no Brasil, é enganar 
a população. Vai ser, no máximo, um remendo, 
mas cheira muito mais a engodo, a enganação 
da população, do que exatamente poder 
chamar isso de reforma tributária. 

Muito obrigado, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Deputado Theodorico 
Ferraço, deputado Torino Marques e deputado 
Vandinho Leite. (Pausa)  

Todos não respondendo.  
Eu estou declinando da minha fala.  
Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa)  
Também não respondendo. 
Deputado Capitão Assumção. Declinou 

também. (Pausa) 
Com a palavra o ilustre deputado Capitão 

Assumção. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Senhor presidente, nobre deputado Adilson 
Espindula; senhoras e senhores parlamentares; 
o primeiro registro que eu faço é sobre uma 
imagem que chegou até o nosso WhatsApp com 
os seguintes dizeres: Casagrande indica ex-
conselheira econômica de Marcelo Freixo para 
ser economista-chefe do Banestes. 

Casagrande mais se comporta como o 
Governo que ele representa, que é um Governo 
de esquerda, então, é normal que ele queira 
colocar os seus apadrinhados perto dele lá, 
principalmente num banco...  

Por incrível que pareça, antes de eu 
receber a imagem no meu celular, eu tinha me 
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programado para colocar ali um vídeo. Hoje não 
vai ter vídeo, mas eu queria colocar um vídeo ali 
mostrando um dos maiores ladrões capixabas. 
Com muita calma, muita tranquilidade, eu ia 
mostrar ali, através de um vídeo de uns dois a 
três minutos, aquele cara que mais rouba do 
capixaba, aquela entidade que mais limpa o 
bolso do capixaba. O pior ladrão capixaba se 
chama Banestes. 

Não tenha uma conta no Banestes, 
porque você vai ser roubado. Não vai usar a 
violência física, mas eu quero colocar, eu sei o 
que significa roubo. O doutor Pazolini está ali 
também ainda na Casa, sabe o que significa, e 
muitos também sabem, os conhecedores de 
Direito. Mas não é um furto que o Banestes 
pratica, é um roubo que o Banestes pratica 
constantemente nas contas dos servidores 
públicos. É o banco mais folgado que tem; eles 
só querem ficar esperando o final do mês para o 
dinheiro cair lá na boca do leão do Banestes. 
Então, o pior ladrão capixaba é o Banestes.  

Eu venho, desde o começo do ano, 
denunciando as atrocidades que o Banestes vem 
cometendo, limpando o bolso dos funcionários 
públicos com seus consignados famigerados, e 
quando não tem nada mais para tirar, usando 
do seu co-padrinho e da sua boa influência junto 
ao Poder Judiciário, o banco do Banestes, 
quando você já não tem mais margem, ele vai e 
limpa tudo da sua conta. Pode olhar, você que 
está me assistindo agora. E você que não é 
correntista do Banestes, procure um banco 
verdadeiro, um banco que vai tentar te respeitar 
como correntista, não é o que o Banestes 
pratica, não. O Banestes pratica um crime 
terrível, porque ele não permite, é igual a uma 
escravidão, o correntista do Banestes é escravo 
desse banco maldito. Ele tinha que ser 
privatizado para ontem, e o correntista ter a 
liberdade para agir como ele quiser. Hoje, ele 
não tem. 

Então, essa desgraceira toda que 
acontece com a situação financeira do 
funcionário público, uma grande parcela, eu 
credito, eu coloco na conta do Banestes, esse 
banco maldito que limpa o bolso dos 
funcionários públicos capixabas. É terrível esse 
banco. Se quiserem mais saber sobre o como é 
esse banco, estou à disposição lá no gabinete e 
eu explico como esse banco é o banco que 

rouba os capixabas. Você, que é correntista do 
Banestes, olhe as opções que têm no mercado e 
tente sair. Eu sei que não é fácil porque eles 
criam mil e uma artimanhas para que você 
mantenha sua conta no Banestes.  

Eu aqui não estou fazendo propaganda 
de nenhum banco não, e nem sou banqueiro 
não, mas não fique no Banestes. O Banestes 
rouba você. O Banestes é pernicioso para a sua 
vida. Essa conversa fiada de que é o banco do 
Estado, tem que parar com essa proteção em 
cima de quem não te ajuda em nada. Se o 
Banestes fosse um banco bom, os funcionários 
públicos que sustentam o Banestes não 
estariam em uma situação degradante como 
estão hoje, graças a somas vultosas que o 
Banestes limpa do bolso do funcionário público.  

Como se não bastasse, o senhor 
governador nomeia aqui uma psolista, vai 
nomear. A economista Beatriz, do A Gazeta, 
recentemente, há três dias, colocou uma nota, e 
quando eu recebi a imagem, eu fui confrontar 
os dados. Então, eu vi lá que uma colunista de 
economia do A Gazeta publicou uma nota 
dizendo que o Banestes quer a Eduarda Cunha 
de La Rocque como economista-chefe do 
Banestes. Vão deixar uma esquerdista-mor, uma 
psolista lá como economista-chefe do 
galinheiro. Mais uma oportunidade para você 
que é correntista do Banestes fazer a sua 
portabilidade. Quer fazer um favor ao seu bolso, 
saia do banco do Banestes, pratique a 
portabilidade. 

O Banestes tem uma cláusula lá que ele 
tenta impedir, fugindo das amarras do que 
estabelece o Bacen. O Bacen, é o Banco Central, 
estabelece as normas de como você pode 
migrar a sua conta de um banco para outro, 
facilitando a vida do correntista. Mas você que 
depende lá de receber o seu parco salário, 
salário que o Renato Casagrande não quer dar o 
reajuste e que agora estão mobilizados lá em 
frente ao Fábio Ruschi, você pode sair sim desse 
banco ladrão, só seguir as normas. Se eles se 
recusarem, se o gerente da sua agência se 
recusar a fazer a portabilidade, mesmo você 
tendo empréstimos consignados lá, você vai 
entrar lá no Procon ou vai procurar a própria 
Justiça mesmo para sair fora desse banco.  

Sai fora! Você está fazendo um favor à 
sua vida, à sua família saindo desse banco 
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maldito. Ainda mais agora que o senhor 
governador vai contratar essa psolista aqui, 
Eduarda Cunha de La Rocque, para ser 
economista-chefe do Banestes. Economista-
chefe do Banestes. É um negócio muito bacana 
e importante. Eu não vou falar de outra área 
não, só vou falar dessas áreas aqui porque 
quando as denúncias chegam para mim, é 
minha responsabilidade, como parlamentar, 
divulgar essas atrocidades aqui. E eu tenho feito 
isso com a maior calma do mundo. Eu não 
venho aqui para rasgar ceda para ninguém, não, 
mas para falar desse banco covarde aqui, que 
limpa o dinheiro do trabalhador capixaba, do 
funcionário público, eu faço com o maior prazer 
do mundo. Quer você fique triste ou não, fique 
revoltadinho comigo, eu vim aqui para falar a 
verdade: o Banestes precisa ser privatizado. 
Essa teta, essa grande teta precisa secar.  

Até agora, seis meses, desde o começo 
do ano - Dr. Rafael chegou agora e já está 
endossando aqui a nossa opinião -, cento e 
sessenta e três milhões de lucro líquido. O 
Banestes não precisa fazer nada, que sempre vai 
estar lá no ativo.  

Agora, recentemente, nós criamos uma 
frente parlamentar para que o Banestes se 
responsabilize para pagar o rotativo dos 
funcionários públicos. É um banco covarde. É 
um banco que só sabe roubar o dinheiro dos 
capixabas, porque ele não tem a mínima 
preocupação com você.  

Aí, eu faço uma ressalva aos funcionários 
do Banestes. Esses aí são funcionários públicos 
também. Eu faço uma ressalva porque eles 
fazem um trabalho que a direção passa para 
eles. É como os policiais militares, que vão fazer 
as suas missões lá que o seu chefe vai 
determinar, o comandante vai determinar, os 
policiais civis que vão investigar, os 
investigadores, os delegados vão lá determinar 
as missões para que eles façam, cumpram suas 

tarefas. Eu não estou falando aqui dos 
funcionários públicos que compõem o efetivo 
do Banestes, grandes trabalhadores. Eu estou 
falando das gestões perniciosas do Banestes, 
que se preocupam única e somente em deixar 
o funcionário público capixaba dependente 
desse banco maldito. É isso que eu falo.  

Eu não tenho problema nenhum de falar 
essa verdade aqui. Então, trazer para cá, para 

solo capixaba - parece que ela já estava lá no 
Instituto Jones dos Santos Neves -, mas deixar 
essa criatura do PSOL lá no Banestes é mais uma 
oportunidade de você, trabalhador do Estado do 
Espírito Santo, correntista do Banestes, pegar a 
sua conta e ó: partir para outro banco! 

Com as ressalvas justas a todos os 
trabalhadores do Banestes. Vocês estão fora 
desse esquema maldito. Eu estou falando da 
alta cúpula do Banestes, que é perniciosa. Para 
não falar do que recentemente aconteceu aí, 
que eu ainda vou falar, em outro capítulo, 
senhor presidente.  

Para encerrar, então, essa e a minha 
mensagem: aproveita a oportunidade que está 
indo uma psolista ser economista chefe do 
Banestes e pica a mula, como se fala lá em 
Ecoporanga.  
 Um abraço.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Deputado Carlos Von, 
deputado Coronel Alexandre Quintino, 
deputado Dary Pagung, deputado Delegado 
Danilo Bahiense. (Pausa) 

Todos não respondendo, com a palavra o 
ilustre deputado Delegado Lorenzo Pazolini.  
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Senhor presidente, senhores 
parlamentares, público que nos assiste através 
da TV Assembleia, através da transmissão no 
Facebook, redes sociais, nosso cordial bom-dia! 
 Senhor presidente, nós estamos nesta 
tribuna, neste momento, para repercutir um 
assunto extremamente importante para o 
estado do Espírito Santo e que é destaque, hoje, 
nos jornais, não só do nosso querido estado, 
mas também do Brasil.  

O Anuário de Segurança Pública divulgou 
ontem algumas estatísticas de crimes no Brasil e 
está lá a matéria: Cresce número de estupros no 
Espírito Santo. É um crescimento assustador do 
número de vítimas de violência sexual em nosso 
estado do Espírito Santo. Em sua absoluta 
maioria, deputado Capitão Assumção, mulheres 
que são vítimas de homens covardes, vítimas de 
criminosos extremamente audazes, violentos e 
que agem de maneira sorrateira com extrema 
violência.  

Diz a matéria, hoje, do jornal A Gazeta: 
Cresce número de estupros no Espírito Santo. 

Identificador: 330039003500380032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



62 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 18 de setembro de 2019 

Mais de um crime desse tipo foi cometido por 
dia em 2018. Nós temos mais de uma vítima em 
2018 em relação ao crime de estupro. E, além 
disso, temos a face mais cruel desse tipo de 
crime, deputado Adilson Espindula, deputado 
Hércules Silveira, que é a questão que envolve 
crianças e adolescentes. Meninas, jovens de 
nove, dez, onze anos de idade, que são vítimas 
desses criminosos em nosso estado e que, 
infelizmente, vêm aumentando a cada dia, 
apesar do combate que é feito pela Delegacia 
de Proteção à Criança e ao Adolescente, pela 
Polícia Civil, pela Polícia Militar. Mas falta uma 
política pública mais eficaz nessa área. Falta o 
compromisso do Governo do Estado em se 
comprometer a proteger as mulheres capixabas, 
em se comprometer a proteger as crianças e os 
adolescentes do nosso estado do Espírito Santo. 
Por isso estamos tendo essa manchete, por isso 
nós temos esse número estarrecedor, por isso 
nós temos famílias enlutadas, crianças que 
sofrem, mães chorando todos os dias. Isso é 
muito triste. Fica claro - fica claro - e nós vamos 
comprovar a ausência de compromisso do 
Governo nessa área.  
 Está aqui um fato estarrecedor: nós 
temos um servidor público, hoje, ocupando um 
cargo em comissão na Secretaria de Direitos 
Humanos, um servidor condenado. Condenado 
por violência doméstica. E muito dessa violência 
doméstica ocasiona e redunda, deputado 
Hércules Silveira - já vou conceder um aparte a 
V. Ex.ª -, no estupro. E eu sei da luta de V. Ex.ª 
no projeto de lei de V. Ex.ª nesse sentido. Mas 
isso é um fato absolutamente nefasto. Por quê? 

  
  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

  
 E diz aqui, está lá a questão do servidor 
que, hoje, ocupa uma função de confiança na 
Secretaria de Direitos Humanos e que é 
condenado por violência doméstica. E, 
obviamente, que essa condenação... Diz a 
sentença na sua parte final: Após o trânsito em 
julgado, comunique-se à Superintendência de 
Polícia Técnico-Científica. Lance-se o nome no 
rol dos culpados. Comunique-se à Polícia Técnica 
e ao TER. Ou seja, Tribunal Regional Eleitoral. 
Esse cidadão está com seus direitos políticos 
suspensos.  

E o que diz a Lei n.º 9.891, deputado 
Hércules, do Espírito Santo? Lei essa sancionada 
pelo governador José Renato Casagrande, em 30 
de julho de 2012.  
  

Art. 1º Não será nomeado para 
ocupar cargo de provimento em 
comissão, contratado para 
assumir emprego público de 
confiança, designado para ocupar 
função de confiança ou indicado 
para integrar conselho, comissão, 
comitê ou órgão de deliberação 
coletiva no âmbito da 
administração pública direta e 
indireta dos Poderes Executivo e 
Legislativo (...) 
 

 Olha o que diz a parte final, Doutor 
Hércules: 

 
(...) quem tenha praticado ato 
tipificado como causa de 
inelegibilidade prevista na 
legislação eleitoral. 

 
 Vou repetir, é a Lei da Ficha Limpa 
capixaba, aprovada nesta Casa, Lei n.º 9.891:  
 

(...) quem tenha praticado ato 
tipificado como causa de 
inelegibilidade prevista na 
legislação eleitoral. 

 

 Então, esse cidadão não poderia estar 
onde está. Não poderia estar ocupando uma 
função de confiança na Secretaria de Direitos 
Humanos. 

Vou conceder um aparte, Doutor 
Hércules Silveira, a V. Ex.ª. 
 

 O Sr. Doutor Hércules - (MDB) - Muito 
obrigado pelo aparte. É só mesmo para reforçar 
o que V. Ex.ª falou com relação à nossa lei que 
está em tramitação. Já apresentei essa lei e está 
demorando muito. Hoje, pedi a vários de meus 
colegas para assinarem o pedido de urgência, 
porque não é possível, realmente, continuar. 
 Vila Velha, por exemplo, já aprovou a lei, 
está no jornal de hoje, jornal A Tribuna, fazendo 
referência à lei do ilustre vereador Reginaldo de 
Almeida. Foi um vereador junto, um deputado 
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junto aqui também, que aproveitou, também, 
essa lei. Nós não podemos admitir, no serviço 
público, pessoas que praticam violência contra a 
mulher, que seja condenado pela Lei Maria da 
Penha e também por violência contra criança, e 
que V. Ex.ª defende tão bem aqui. 
 Obrigado pelo aparte. 
 

 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) - Agradeço o aparte de V. Ex.ª, 
que veio trazer, com muita propriedade, riqueza 
para este debate. E o senhor pode contar já com 
o nosso apoio no pedido de urgência para a 
matéria vir a Plenário e ser deliberada nesta 
Casa, e tenho certeza de que será aprovada. 
 Mas a Lei n.º 9.891, que é a Lei da Ficha 
Limpa do Espírito Santo, de 2012, ela já 
impossibilita. Ela está aqui: não pode ocupar 
cargo público de confiança quem tenha 
praticado ato tipificado como causa de 
inelegibilidade prevista na legislação eleitoral. E 
a condenação criminal gera inelegibilidade. 
Então esse cidadão está ocupando um cargo 
ilegalmente. Está ocupando um cargo ao arrepio 
da lei. Está ocupando cargo de maneira 
absolutamente - absolutamente - ilícita. 

E, desde já, presidente, solicito a V. Ex.ª 
que defira, então, que seja oficiado à Secretaria 
de Direitos Humanos informando acerca da 
vigência da Lei n.º 9.891 e para que essa 
secretaria a partir deste momento responda por 
eventual omissão, porque a lei está sendo 
descumprida. Nós temos uma sentença penal 
condenatória. E eu solicito a V. Ex.ª, então, que 
defira o nosso pedido, para que seja oficiado, 
informando esse descumprimento, para que 
nós... A Secretaria tenha, ainda, um prazo de 
corrigir esse erro, esse equívoco.  
 Eu já deixo esse pedido a V. Ex.ª, por 
favor, para que possa deferir esse pedido, para 
que seja oficiado, então, à Secretaria de Direitos 
Humanos, porque a Lei n.º 9.891, do Espírito 
Santo, a Lei da Ficha Limpa Capixaba, está sendo 
solenemente inobservada. Solenemente 
descumprida pelo próprio Governo do Estado 
do Espírito Santo. E isso gera aqueles números. 
Está ali, ó. Vergonha! Feminicídio em alta no 
estado.   

Nós tivemos uma elevação, na região da 
Grande Vitória, de setenta e dois por cento no 
número de feminicídio. Por favor, Luciano, se 
puder dar um zoom ali, na matéria. Em relação à 

Grande Vitória. (Pausa) Não, não. Na matéria, 
por favor. Não na sentença penal condenatória 
desse cidadão, que ocupa um cargo público, ao 
arrepio da lei. Ao arrepio da Lei n.º 9.891. E que 
esta Casa, eu tenho certeza, irá oficiar à 
Secretaria de Direitos Humanos para que tome 
as providências adequadas.  

Aquela anterior, Luciano, por favor. 
(Pausa) Isso. Está lá:  

 

Agosto, mês de 
combate à violência 
contra a mulher, terminou 
com o índice de 
feminicídios em alta. O 
ano já acumula 23 
assassinatos do gênero, 
contra 21 no mesmo 
período do ano passado. 
Todas as regiões do 
Estado registraram esse 
tipo de crime.  

A região 
metropolitana liderou as 
ocorrências, com aumento 
de 71,4% no registro de 
feminicídios.  (...)  

 

Então, nós tivemos um aumento de mais 
de setenta por cento no registro de feminicídios, 
de homicídios de mulheres em razão do gênero, 
na região metropolitana da Grande Vitória. Um 
aumento superior a setenta por cento do 
número de mulheres mortas, em razão do 
gênero, da violência de gênero, na Grande 
Vitória. Mais de setenta por cento de aumento.  

E o Governo precisa, efetivamente, 
assumir essa luta. Precisa, efetivamente, 
assumir essa bandeira. Não pode compactuar 
com esse tipo de violência. Mantendo em seus 
quadros alguém condenado por violência 
doméstica. Alguém que a própria lei, hoje, a Lei 
n.º 9.891, diz que quem está inelegível não pode 
ocupar cargo público em comissão. E esse 
cidadão está inelegível, porque ele foi 
condenado, com trânsito em julgado.  

Fica aqui, senhor presidente, o nosso 
apelo, para que esta Casa, efetivamente, oficie à 
Secretaria de Direitos Humanos, e informe 
acerca do descumprimento da Lei n.º 9.891, 
para que, efetivamente, nós possamos assumir 
essa luta, que é uma luta da sociedade capixaba, 
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e contribuir, de maneira decisiva. Porque o 
aumento de setenta e um por cento no índice 
de mulheres mortas na Grande Vitória 
envergonha todos nós, capixabas. Envergonha 
este Parlamento! Envergonha o estado do 
Espírito Santo.  

Mas temos certeza de que, com a luta 
desta Casa aqui, com os trinta parlamentares, 
com o projeto de lei, também, do deputado 
Doutor Hércules, que vem a somar, nesta luta, 
nesta bandeira, nós poderemos replicar essa 
matéria, hoje, que já é realidade, por exemplo, 
no município de Vila Velha, e fazer valer para 
todo o estado do Espírito Santo.  

Essas são as nossas colocações, senhor 
presidente. E eu renovo, então, o pedido, para 
que a matéria seja oficiada, e agradeço a V. Ex.ª 
a atenção, e aos pares.    
 

O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) - Ilustre deputado, eu vou 
encaminhar o pedido de V. Ex.ª, para a 
Secretaria-Geral da Mesa, para que possa 
analisar. Até porque esse pedido precisa ser 
deferido pelo nosso presidente desta Casa.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Eu agradeço, excelência, a 
atenção.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) - Com a palavra o ilustre 
deputado Hércules Silveira. V. Ex.ª tem cinco 
minutos para fazer o seu pronunciamento.   

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente e prezados colegas no 
plenário, ainda: Capitão Assumção, deputado 
Lorenzo Pazolini e deputado Adilson, presidindo. 
São os deputados aqui no plenário, ainda. 
11h55min. Daqui a cinco minutos, pode deixar, 
presidente, que eu vou terminar em cima do 
horário regimental.  

Eu peço ao Luciano... Já está projetando, 
ali no painel. Que o cinegrafista mostre, por 
gentileza, o nosso painel:    

 

Governo Federal libera novos 
remédios contra 20 doenças.  

 
Parabenizar a reportagem de Camila 

Lima, de Eliane Proscholdt - nome difícil - e de 

Francine Spinassé. No jornal A Tribuna que saiu 
hoje essa matéria, é muito interessante, que o 
Governo Federal está liberando mais alguns 
medicamentos. 

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
Ali é uma Lei n.º 10490, de minha autoria 

que reconhece os acometidos da síndrome de 
neurofibromatose na condição de pessoa com 
deficiência. Também a lei, outra de minha 
autoria, 10.502, institui o Dia Estadual de 
Conscientização sobre Doenças Raras, último dia 
do mês de fevereiro. A Lei n.º 10.503, também 
de minha autoria, institui a Semana Estadual de 
Esclerodermia, a última semana do mês de 
junho. A lei também, outra de minha autoria, 
10.774, institui o dia 12 de fevereiro como o Dia 
Estadual da Síndrome Cri-du-chat. Quero 
lembrar que esse dia é o aniversário da Isabela, 
filha da Graça Goltara, uma das duas pessoas no 
estado, que tem essa síndrome Cri-du-chat. É 
uma lei de nossa autoria.  

No dia 12 de Fevereiro, a Graça foi lá na 
Comissão de Saúde falar sobre a importância de 
mostrar que essa síndrome existe, que pouca 
gente conhece. Inclusive poucos médicos 
especialista de ginecologia, pediatra, então são 
poucos os que conhecem. 

A lei também de minha autoria, 11.006, 
12 de maio como Dia Estadual de 
Conscientização da Fibromialgia. Também a lei 
de minha autoria, que a gente tem que lembrar 
que essas doenças existem, são doenças raras. 

Quero aproveitar para convidar para 
sexta-feira, agora, depois de amanhã, a 
deputada Lauriete, deputada Federal, estará 
fazendo conosco aqui com a Frente Parlamentar 
do Terceiro Setor, um seminário sobre doenças 
raras, em parceria, a nossa Assembleia, a nossa 
Frente Parlamentar com a deputada federal 
Lauriete. 

Nós fizemos aqui também a indicação, 
desde 2018: Adesão do Espírito Santo no 
convênio ICMS n.º 57, do Confaz, que autoriza a 
concessão de isenção de ICMS na importação de 
medicamentos destinados ao tratamento de 
Atrofia Muscular Espinhal, AME, quando 
realizada por pessoa física. É indicação de minha 
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autoria que o ex-governador Paulo Hartung 
transformou em lei. 

Esse medicamento é muito caro, mas 
algumas pessoas compram. Custa cerca de mais 
de duzentos mil reais uma ampola dessa 
medicação. O presidente da República, logo que 
ele assumiu, o presidente Bolsonaro, autorizou, 
Capitão Assumção, que fosse incluído na lista do 
Rename essa medicação que não era incluída, 
para tratar dessa doença raríssima. 

Então, para sexta-feira, convido você que 
está em casa, os deputados presentes aqui, que 
possam vir aqui sexta-feira, às 15h, que nós 
falaremos sobre esses assuntos de doença rara, 
com a deputada Lauriete e também com a nossa 
querida Cristiane, que é uma enfermeira, um 
baluarte, é uma missionária na questão da 
atenção para as doenças raras. 

Então também já fizemos reuniões na 
comissão do nosso presidente Adilson, sobre a 
Nota Capixaba. O que é isso? Já tem a nota 
paulista, a nota gaúcha, a nota paranaense para 
destinar parte desse recurso para essas ONGs: 
União dos Cegos, Apaes, enfim, é um projeto que 
está em andamento e o governador do Estado 
mandou fazer um levantamento. Muito obrigado, 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ADILSON ESPINDULA 

- PTB) - Antes de encerrar esta sessão, hoje tive o 
privilégio de estar presidindo os trabalhos aqui da 
parte final da sessão neste dia, como deputado 
pomerano, eu quero mandar um  abraço e vou 
fazer uma fala em pomerano para todos os 
pomeranos do estado do Espírito Santo. 
 

  (O deputado Adilson Espindula 
procede à fala em pomerano) 
 

 Eu vou dizer, para que os nossos 
colaboradores, os nossos servidores, não tenham 
problema na ata, o que eu disse em pomerano. 

 Eu mandei um abraço a todos os 
pomeranos do estado do Espírito Santo, disse a 
eles que agora nós temos aqui um deputado 
pomerano, que conhece muito bem o nosso povo, 
o nosso povo que trabalha nas lavouras, que são 
trabalhadores rurais, e disse a eles que nós 
precisamos nos unir sempre. Quanto mais unidos 
nós formos em nossas lutas, em nossos objetivos, 
melhores dias nós teremos. Muito obrigado a 
todos e um tchau. 

 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão, mas antes eu quero 

registrar aqui a presença da rainha pomerana 
Tatiane Walget, coordenadora do cadastro rural 
da Prefeitura de Santa Maria de Jetibá.  

Nosso muito obrigado pela sua ilustre 
presença aqui, hoje, neste final de sessão. É um 
honra recebê-la. 
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão, antes, porém, 
convoco as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, que será ordinária, segunda-
feira, dia 16 de setembro de 2019, às 15h, para 
a qual designo:  

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da presente sessão, 

exceto as matérias votadas na sessão de hoje. 
Muito obrigado a todos que nos 

acompanharam em suas casas pela TV 
Assembleia, que todos tenham um excelente 
dia. 

Está encerrada a sessão.  
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão é a 
seguinte: Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 489/2019; votação 
adiada, com discussão prévia 
encerrada, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 
07/2019; discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 38/2019 e 
discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
679/2019) 

 
Encerra-se a sessão às doze 

horas e três minutos. 
*De acordo com o registrado no 

painel eletrônico, não registraram 
presença os senhores deputados Erick 
Musso e Pr. Marcos Mansur. 

 
*As inserções em negrito 

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