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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.710 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos Martins” a 
AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 1.390, de 

10.10.1984 e 4º da Resolução nº 1.391, de 
17.10.1984, promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Grande Oficial”, a Audifax 
Charles Pimentel Barcelos, concedendo-lhe as 
insígnias e o Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 13 de 
novembro de 2019. 

 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLO E 
TOMADA DE CONTAS 
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PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA 

 

PRESIDENTE: DEPUTADO DANILO BAHIENSE 
VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO CORONEL 
QUINTINO 
REUNIÃO: 21ª Reunião Extraordinária – 
Audiência Pública 
DATA: 20/11/2019  
DIA DA SEMANA: quarta-feira  
HORÁRIO: 18h30min  
LOCAL: Auditório do SESC - Centro de 
Atividades de São Mateus/ES 

 
Pauta da 22ª Reunião Extraordinária 

Audiência Pública  
da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, da 19ª 

Legislatura 
 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
Audiência Pública com o objetivo de debater o 
tema: “Segurança Pública: Direito e 
Prioridades” com Representantes do Governo, 
Prefeito e Vereadores do Município de São 
Mateus, Sociedade Civil Organizada, tendo 
como proponentes Excelentíssimo Senhor 
Presidente da Câmara de Vereadores de São 

Mateus, Sr. Jorge Luiz Recla de Jesus e 
Excelentíssimo Senhor Vereador Jozail do 
Bombeiro. 
 
CONVIDADOS: 
 

 Prefeito do Município de São Mateus – 
Exmo. Sr. Daniel Santana Barbosa; 
 

 Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social – Exmo. Sr. Antônio Roberto 
Cesário de Sá; 

 Secretaria de Estado de Justiça – Exmo. Sr. 
Luiz Carlos de Carvalho Cruz; 

 Chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito 
Santo – Exmo. Sr. José Darcy Santos Arruda; 

 Comandante do Corpo de Bombeiros do 
Estado do Espírito Santo – Cel. Alexandre dos 
Santos Cerqueira; 

 Comandante Geral da Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo - Coronel Moacir 
Leonardo Vieira Barreto Mendonça; 

 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
do Espírito Santo - Desembargador Sérgio Luiz 
Teixeira Gama; 

 Procurador Geral de Justiça - Eder Pontes Da 
Silva; 

 Procurador Geral do Estado do Espírito Santo 
– Rodrigo Francisco de Paula; 

 Defensor Público-Geral do Estado do Espírito 
Santo - Gilmar Alves Batista; 

 Presidente da OAB/ES - José Carlos Rizk 
Filho; 

 Presidente da Comissão Especial de 
Segurança Pública da OAB - Henrique 
Geaquinto Herkenhoff; 

 18ª Delegacia Regional de São Mateus - 
Isaac Emmanuel de Souza Gagno;  

 Delegado de Polícia - Líbero Penello 
Carvalho Filho; 

 Delegado de Polícia - Leandro Barbosa 
Morais; 

 Superintendente da Policia Regional 
Norte - Dra. Andréia Maria Pereira dos Santos; 

 13º Batalhão - Tenente-Coronel Mateus 
Garcia Pereira; 

 1ª Vara Criminal - Juiz de Direito Antônio 
Moreira Fernandes; 

 2ª Vara Criminal - Juiz de Direito Felipe 
Rocha Silveira; 
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 3ª Vara Criminal - Juiz de Direito Tiago 
Favaro Camata; 

 Promotor de Justiça 1ª Vara - Isabel 
Mendes Lomeu; 

 Promotor de Justiça 2ª Vara - Elias 
Gomes Zam; 

 Promotor de Justiça 3ª Vara - Cleber 
Tadeu Totula; 

 4ª Promotoria Criminal - Gabriela 
Candido Cardoso; 

 Secretário Municipal De Segurança e 
Defesa Social - Valter Luiz Pigati; 

 CDL-Câmara De Dirigentes Lojistas de 
Itapemirim e Marataízes - Marcelo Dória; 

 Vereadores da Câmara Municipal de São 
Mateus; 

 Vereadores da Câmara Municipal de 
Conceição da Barra; 

 Vereadores da Câmara Municipal de 
Sooretama; 

 Vereadores da Câmara Municipal de 
Pinheiros; 

 Vereadores da Câmara Municipal de 
Jaguaré; 

 Vereadores da Câmara Municipal de 
Nova Venécia; 

 Vereadores da Câmara Municipal de 
Pedro Canário; 

 Vereadores da Câmara Municipal de Boa 
Esperança. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 
 
 

(*) COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 

 

PRESIDENTE: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado ENIVALDO DOS 
ANJOS  
MEMBROS:  Deputado JOSÉ ESMERALDO 
Deputado FABRÍCIO GANDINI 
Deputado ALEXANDRE XAMBINHO  
Deputado DR. RAFAEL FAVATTO 
Deputado MARCOS GARCIA 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 18/11/2019 

DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
1) Ofício nº 12/2019, da Ales, referente ao 
Oficio do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando o Relatório Trimestral de 
Atividades do 3º Trimestre de 2019. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 
Projeto de Lei nº 111/ 2019 
Autor: Dr. Rafael Favatto 
Ementa: “Fica criado no Estado a Rota Caminhos 
dos Jesuítas”. 
Relator: Deputado Fabrício Gandini 
Entrada na Comissão: 13/11/2019 
Prazo do Relator: 02/12/2019 
Prazo da Comissão: 09/12/2019 
 
Projeto de Lei nº 273/ 2019 
Autor: Carlos Von 
Ementa: “Proíbe os estabelecimentos do setor 
hoteleiro do Estado do Espirito Santo a 
utilizarem placas informativas com os dizeres 
que especifica”. 
Relator: Deputado Enivaldo dos Anjos 
Entrada na Comissão: 13/11/2019 
Prazo do Relator: 02/12/2019 
Prazo da Comissão: 09/12/2019 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
Discussão e Votação do Relatório referente ao 
Plano Plurianual (PPA  2020-2023) 
 
Mensagem do Governador nº 9/2019 
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Autor: Governador do Estado ES 
Ementa: Mensagem nº 52/2019- Encaminha 
Prestação de Contas do Governo Estadual, 
referente ao exercício de 2018”. 
Relator: Deputado EUCLERIO SAMPAIO 
Entrada na Comissão: 10/05/2019 
Prazo do Relator: 10/06/2019 
Prazo da Comissão: 17/06/2019 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 
Obs. Pauta gerada no dia 12/11/2019 às 12h02 
sujeita a alteração até a hora da Reunião. 
 
(*) Reproduzida por haver sido redigido com incorreção. 

 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 
 

LEI Nº 11.072 
 

Altera a Lei nº 10.888, de 27 
de agosto de 2018, que 
dispõe sobre a apresentação 
prévia do selo GNV do 
Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia – INMETRO e outros 
requisitos no abastecimento de 
Gás Natural Veicular – GNV 
pelos postos de abastecimento 
de combustível. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 

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

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

 

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 10.888, de 2018, passa 
a vigorar com as seguintes alterações: 

 
“Art. 1º (...) 
 

I - identificar onde está instalado o 
Cilindro GNV e, se estiver no porta-
malas, abastecer o veículo somente com 
ele aberto; 

 

II - durante o abastecimento, todos os 
ocupantes do veículo devem se afastar 
por no mínimo 3 (três) metros. 

 

Parágrafo único. (...) 

 

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

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 13 de 
novembro de 2019.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2286 
 

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

Identificador: 340036003000340030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



22 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 18 de novembro de 2019 

atribuições legais previstas no art. 17, inciso 
XXIV, do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2700/2009; e no artigo 9º, § 1º, 
inciso IX, da Resolução 2890/2010; 
Considerando as informações contidas no 
presente Processo nº 162773. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º DETERMINAR a abertura de Processo 
Administrativo Disciplinar, conforme as 
conclusões da Comissão de Sindicância, 
constantes no Relatório Final (fls. 387/419), para 
apurar os fatos narrados no Processo 
Administrativo nº. 162773. 
§ 1º O Procedimento Administrativo Disciplinar 
será conduzido por 03 (três) servidores efetivos: 
 
1) Valeska Paranhos Fragoso (Matrícula nº 
200789). 

2) José Roberto Silva Hernandes (Matrícula 
nº 203313). 
3) Jorge Antonio Ferreira de Souza 
(Matrícula nº 034138). 
 
§ 2º A Comissão designada terá o prazo de 60 
(sessenta) dias para conclusão de seus 
trabalhos, a contar da data da publicação do 
presente Ato, conforme disposto no artigo 258 
da Lei Complementar nº 46/94. 
 
Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 14 
de novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

 
 

COMUNICADO 
 
 

 
CURSOS OFERTADOS PELA ESCOLA DO LEGISLATIVO 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 
2019. 

 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Olá, bom dia! 9h02min na Assembleia 
Legislativa, no nosso Brasil, no nosso Espírito 
Santo.  
 Quero agradecer muito a presença de 
todos nesta Casa de Leis. 
 Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da comissão e convido o meu 
querido amigo, deputado Danilo Bahiense, para 
proferir um versículo da Bíblia, para 
começarmos abençoados por Deus.  

Posição de respeito, por favor, quem 
puder ficar. Quem não puder, o respeito 
também pode ser sentado. 
 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 
136:1) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Amém! 
 9h03min.  
 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 § 4.º e 5.º. 
 Solicito à secretária que proceda à leitura 
do nosso Expediente. 
 Bom dia, Tânia! 
 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
 

DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS:  

 
Projeto de Lei n.º 219/2019 
Autor: Deputado Euclério Sampaio  
Ementa: Dispõe sobre a vedação do uso 
de recursos públicos para contratação de 
artistas que, em suas músicas, 
incentivem a violência ou exponham as 
mulheres à situação de constrangimento, 
contenham manifestações 
preconceituosas, discriminação racial ou 
estimule o tráfico e uso de drogas.  
Reunião Ordinária: 14/10/2019  
Relator: Deputado Torino Marques  
Prazo do Relator: 11/11/2019  
Prazo da Comissão: 25/11/2019  
 
Projeto de Lei n.º 340/2019  
Autor: Deputado Rafael Favatto  
Ementa: Declara Patrimônio Cultural 
Imaterial do estado do Espírito Santo os 
grupos de danças dos imigrantes 
alemães e italianos do estado.  
Reunião Ordinária: 14/10/2019  
Relator: Deputado Carlos Von  
Prazo do Relator: 11/11/2019  
Prazo da Comissão: 25/11/2019  
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período.  
 

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

Ordem do Dia: O PL n.º 219/2019 está 
em meu poder e passo a relatá-lo neste exato 
momento. 

Projeto de Lei n.º 219/2019, o autor é o 
deputado, nosso colega também aqui da 
Assembleia Legislativa, Euclério Sampaio.  

O projeto de lei, de autoria do 
excelentíssimo deputado estadual Euclério 
Sampaio, objetiva vedar o uso de recursos 
públicos para contratação de artistas que, em 
suas músicas, incentivem a violência ou 
exponham a mulher à situação de 
constrangimento, contenham manifestações 
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preconceituosas, discriminação racial ou 
estimule o tráfico e uso de drogas. 

No escopo da intenção de proposição do 
projeto de lei ficou devidamente destacado e 
ressalvado também que, atualmente, o 
conteúdo nas composições de músicas tem se 
tornado cada vez mais pornográfico, 
depreciativo sobre a mulher e, em muitos casos, 
vangloriando o crime, o uso de drogas e o 
tráfico de drogas também. Trata também de 
informar como a influência cultural por meio da 
música atinge nossos jovens e crianças também. 

A matéria foi apresentada por meio do 
protocolo na data de 1.º de abril de 2019, tendo 
sido encaminhada, como regimentalmente 
determinado, à leitura da proposição e às 
Comissões de Justiça, de Cultura, de Defesa do 
Consumidor e de Finanças. 

A Comissão de Constituição e Justiça 
elaborou parecer favorável às folhas 33 e 40.  

Por fim, do que se merece relatar aqui, 
chegou à Comissão de Cultura e Comunicação 
Social, no gabinete do seu relator, que sou eu 
mesmo, deputado Torino Marques, para ciência 
e elaboração de minuta de parecer, na forma do 
art. 92, § 1.º, incisos I e II, do Regimento 
Interno. 

Vamos agora passar aqui para as últimas 
folhas, para a nossa conclusão. 

Tendo o projeto até o momento 
tramitado dentro dos ritos desta Casa, 
respeitado a constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade, boa técnica legislativa e destacada 
a sua finalidade e conveniência para o 
desenvolvimento cultural e social do nosso 
estado, opina-se pela sua aprovação sem 
qualquer ressalva a ser implementada.  

A Comissão de Cultura e Comunicação 
Social é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
219/2019, de autoria do deputado estadual 
Euclério Sampaio. 

Em votação.  
Como votam os meus queridos pares, 

aqui da Mesa?  
Carlos Von, o deputado Carlos Von, 

muito obrigado pela sua presença, mais uma 
vez, é o vice-presidente desta comissão. Carlos 
Von, o seu voto? 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Eu 

voto com o relator, pela provação. 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ok. Deputado Danilo Bahiense? 

  
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Bom dia, presidente! Bom dia, deputado 
Carlos Von! Bom dia, nossos convidados, 
funcionários e telespectadores. Aproveitar o 
ensejo, senhor presidente... 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Fique à vontade. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Agradecer o nosso deputado Carlos Von 
pela acolhida lá em Guarapari, na última quarta-
feira, numa audiência pública da Comissão de 
Segurança, uma audiência maravilhosa. E este 
deputado aí foi aclamado pela população local. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Muito 

obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Aclamação, que tipo de aclamação? 
Bonito! Gente boa!? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Não, devido à pré-candidatura a prefeito 
da cidade maravilhosa, Guarapari. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Prefeito. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – E por ter, inclusive, prometido lá para 
todos os presentes que, caso seja eleito, lá na 
frente, implementará a guarda municipal da 
cidade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Uau! Parabéns, Carlos Von! Isso é muito 
bom. O nosso pré-candidato a prefeito de 
Guarapari. 

Pela provação? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Eu voto pela aprovação, com V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ok, muito obrigado. 
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Agora, eu passo a palavra ao deputado 
Carlos Von para relatar o PL n.º 340/2019. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Obrigado, presidente. Obrigado, meu amigo, 
deputado Delegado Danilo Bahiense. Na 
verdade, todos foram lá para ouvi-lo, para vê-lo. 
São muitos anos e muitas décadas de serviços 
prestados na área da segurança pública. A 
população capixaba tem um carinho, uma 
admiração imensa pelo deputado Delegado 
Danilo Bahiense. Isso aí foi registrado lá na 
reunião, na audiência pública que nós tivemos 
em Guarapari. É impressionante o carinho que a 
nossa população tem por ele. Parabéns, 
Delegado Danilo Bahiense! 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Obrigado, muito obrigado. 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Vamos 

lá, o nosso parecer ao Projeto de Lei n.º 
340/2019, de autoria do deputado Rafael 
Favatto, tem como finalidade declarar 
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do 
Espírito Santo os grupos de danças dos 
imigrantes alemães e italianos do estado. 

O deputado autor demonstra em sua 
justificativa que, nos últimos anos, as festas dos 
imigrantes italianos e alemães têm ocupado 
cada vez mais a vida cultural e turística do 
estado, acabando, por conseguinte, a ostentar 
lugar de destaque nos veículos de mídia. Cada 
vez mais turista de dentro e de fora do estado 
do Espírito Santo sobem às montanhas 
capixabas para conhecer e prestigiar os eventos 
e ficam encantados com a cultura viva 
encontrada nos municípios do interior, onde 
imigrantes de todas as faixas etárias participam 
de desfiles com entusiasmo, alegria, mantendo 
a tradição mesmo estando longe de seus países 
de origem. 

De fato, o objetivo da proposta é a 
proteção ao patrimônio histórico e cultural, por 
meio da declaração dos grupos de danças dos 
imigrantes alemães e italianos existentes no 
estado como patrimônio cultural imaterial do 
estado do Espírito Santo, com vistas à 
preservação da cultura e das tradições, em 
respeito aos ancestrais e às gerações futuras, 
que saberão como viviam seus antepassados, 

miscigenando-se à cultura local e fortalecendo o 
turismo. 

Em tese, o mérito do aspecto da 
constitucionalidade material, da legalidade e da 
juridicidade já foi analisado pela Procuradoria-
Geral desta Casa de Leis e pela Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, não restando dúvidas quanto à 
constitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
340/2019. 

É de clareza inquestionável que o projeto 
de lei em exame contribui para os anseios do 
interesse da proteção do patrimônio histórico e 
cultural. Portanto, o Projeto de Lei n.º 
340/2019, de autoria do deputado Dr. Rafael 
Favatto, é incontestavelmente meritório e 
adequado perante os anseios do interesse 
público. Com isso, sugerimos aos ilustres pares 
desta comissão a adoção do seguinte parecer: a 
Comissão de Cultura e Comunicação Social 
manifesta-se pela aprovação do Projeto de Lei 
n.º 340/2019, de autoria do deputado Dr. Rafael 
Favatto, que declara como Patrimônio Cultural 
Imaterial do Estado do Espírito Santo os grupos 
de danças dos imigrantes alemães e italianos do 
Estado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Em votação. 

Como vota o ilustre deputado Carlos 
Von? 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – O meu 

parecer foi pela aprovação, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – O parecer de V. Ex.ª, deputado Danilo 
Bahiense? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Voto com o relator, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Bom, acompanho o parecer do relator 
também, pela aprovação. Então, temos aqui 
uma unanimidade. 

Bom, o tema desta reunião de hoje da 
Comissão de Comunicação Social e Cultura, 
9h13min, estamos no início de mais uma 
semana abençoada por Deus. Hoje é dia 11, não 
é? 11, está certo. 
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Estamos aqui com Helena da Vitória, 
Luciana Santos de Souza, Adilson Vilaça e uma 
senhora de noventa e dois anos de idade, a 
Laura Felizardo. Ela é considerada uma das 
últimas descendentes direta de escravos do 
povo Bantu aqui no Espírito Santo. 

Olha, pessoal, desde o começo do ano o 
trabalho desta comissão tem sido o de cumprir 
o seu papel de aproximar e abrir espaços para a 
cultura capixaba de modo geral dentro do Poder 
Legislativo. Realizamos, com esta de hoje, 
quinze reuniões, e já estamos elaborando uma 
pauta de novos assuntos para o primeiro 
semestre do novo ano que começa em janeiro. 
A diversidade cultural do Espírito Santo exige de 
nós competência profissional e conhecimento 
para trazer a este plenário o debate em torno 
de ideias e soluções para as demandas da 
cultura. Nessa busca de novas ideias e pautas de 
trabalho, vamos descobrindo que o nosso 
estado precisa dar mais atenção à cultura 
popular. 

A escolha do tema de hoje está coerente 
com essa demanda do setor. Uma reunião com 
certeza não esgota esse assunto. A cada novo 
tema, percebemos que ainda não se fizeram 
presentes os mais variados setores, seja na 
cultura, ou mesmo na comunicação social. A 
atuação do cidadão afrodescendente na 
formação da cultura capixaba foi um dos temas 
percebidos no conteúdo de reuniões anteriores 
e também definidos a partir de contatos de 
defensores da causa, com a nossa assessoria da 
comissão. Portanto, trouxemos ao plenário os 
seguintes convidados: Adilson Vilaça, gigante 
pela própria natureza. Para mim, és um gigante. 
Único escritor capixaba integrante da lista dos 
cem escritores brasileiros que mais contribuíram 
para a literatura da negritude afro-brasileira, 
pelo ranking da UFMG, Universidade Federal de 
Minas Gerais, que é nacionalmente respeitada 
no campo da Literatura. Vilaça está no nível de 
grandes escritores brasileiros que se dedicaram 
ao tema. Uma salva de palmas a Adilson Vilaça. 
(Palmas) 

A Elisa! Oi, Elisa! Satisfação recebê-la. 
Vou falar com você daqui a pouco. 

Helena da Vitória. Tudo bem, Helena? 
Formada em Jornalismo, com especialização em 
TV, e mais precisamente novelas, minisséries e 
comunicação de massa. Em 2009 essa bela 

mulher gravou no Rio de Janeiro um 
documentário que traz ao debate os traços da 
identidade negra na dramaturgia brasileira. O 
vídeo documentário tem trinta minutos de 
duração, mas a gente só tem uma hora de 
trabalhos, aqui nesta comissão, porque a de 
Turismo tem mais uma hora. Helena vai 
apresentar um resumo do mesmo para este 
plenário e telespectadores da TV Assembleia. 
Muito obrigado pela sua audiência! Uma salva 
de palmas para a Helena! (Palmas) 

Luciana Santana. Luciana Santana é 
protagonista do Coletivo de Fortalecimento e 
Empoderamento da População Negra do Sul do 
Estado. Luciana diz que é necessário dar 
visibilidade, reconhecimento, voz e autonomia à 
população negra, que historicamente ainda 
sofre com a desigualdade racial, social e 
cultural, através da sua exposição. Vamos 
entender aqui um pouquinho o que é e como 
funciona esse coletivo de fortalecimento e 
empoderamento da população negra do Sul 
capixaba, que merece! Uma salva de palmas 
para a Luciana! (Palmas!) 

Também contamos com a presença da 
senhora Laura Felizardo, de noventa e dois anos. 
Oi, dona Laura!  

Abra o microfone aí, rapidinho, meu 
amigo Manoel, só para a dona Laura dar um 
bom dia. A espiritualidade da dona Laura é 
muito forte! 

Bom dia, dona Laura! Tudo bem? 

 
A SR.ª LAURA FELIZARDO – Tudo bem, 

graças a Deus! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– (PSL) – Satisfação muito grande recebê-la 
aqui, na Assembleia Legislativa, para falarmos 
de um assunto muito importante! 

 
A SR.ª LAURA FELIZARDO – Obrigada! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– (PSL) – Obrigado à senhora! Daqui a pouco, a 
dona Laura vai contar aí um pouco da sua 
experiência. Dona Laura é considerada uma das 
últimas descendentes diretas de escravos do 
povo bantu, aqui no Espírito Santo. Sejam todos 
muito bem-vindos! 
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A partir de agora, vamos ouvir os nossos 
convidados. Vou convidar aqui primeiramente... 
Adilson, está preparado para falar? (Pausa) 

Então, está legal! Abra o microfone aí, 
fazendo favor! Isso aí! Suspenda! Eu acho que já 
está... Pode puxar o pedestal para bem próximo 
à boca.  

Único escritor capixaba integrante da 
lista dos cem escritores brasileiros que mais 
contribuíram com a literatura da negritude afro-
brasileira! Quanta responsabilidade, Adilson! 

 
O SR. ADILSON VILAÇA – Eu estou em 

companhia muito boa. Têm Machado de Assis, 
Lima Barreto, Cruz e Sousa, Solano Trindade, 
Carlos de Assumpção. Enfim, eu fui 
surpreendido com o convite, estiveram aqui, no 
Espírito Santo, fizeram uma longuíssima 
entrevista. E eu soube que todas as obras 
pertinentes ao tema já tinham sido lidas pela 
equipe, que foi a maneira de filtrar, selecionar 
os escritores brasileiros que participariam – os 
contemporâneos, porque dos demais a 
filtragem foi feita e, da mesma forma, a seleção, 
mas evidentemente eles não puderam ser 
entrevistados. Seria ótimo ter ouvido uma fala 
atualíssima de Lima Barreto ou de Solano 
Trindade, mas só nós, os contemporâneos, 
participamos dessa fase, é claro! 

Esse ranking, há muito tempo, tinha a 
promessa de ser desenvolvido, desde que foi 
criada a Fundação Palmares, mas tudo que é 
relativo ao nosso povo, ao povo que tem menos 
acesso, ao povo que fica na periferia, ao povo 
que vive no subterrâneo, que vive dentro da 
noite, é protelado, passa de um ano para o 
outro; de ano para outro, passa de década para 
outra. Mas, enfim, ele foi feito e foi feito de 
maneira muito criteriosa.  

Eu vou só mostrar ligeiramente: são 
quatro grandes livros, que formam duas mil 
páginas. Esses livros evidentemente ficam no 
âmbito acadêmico. O jeito mais fácil de ter 
acesso é por consulta à UFMG; aqui, para o 
estado, mandaram alguns kits. Eu, então, passei 
um kit para a biblioteca da Academia Espírito-
Santense de Letras, a qual pertenço; passei 
outro kit para a Comissão Espírito-Santense de 
Folclore, da qual também sou membro; e para o 
Instituto Histórico do Espírito Santo, do qual 
também sou membro. 

Então, a essas casas que eu frequento, 
eu consegui que alguns desses kits chegassem 
até elas e ficassem à disposição da biblioteca, 
mas para alguém que queira estudar o tema, 
como eu já encontrei pessoas interessadíssimas 
nisso, o melhor que se pode fazer é procurar a 
Universidade Federal de Minas Gerais, que 
utilizou mais de vinte professores doutores, 
coordenados pelo professor Eduardo Andrade 
Assis, que fez um trabalho primoroso, muito 
bem-feito!  

Eu fiquei muito satisfeito com essa 
inclusão e satisfeito de o Espírito Santo ter 
conseguido comover com os casos contados, 
narrados, escritos literariamente, alguns deles 
na área de romance histórico, que falam da 
nossa história e do papel importantíssimo, que 
sempre é esquecido – às vezes, quando é falado 
aqui, no nosso próprio estado – de que a 
população negra, trazida para cá, como escrava, 
teve no desenvolvimento do Brasil.  

Então, eu, na condição de professor na 
universidade, às vezes perguntava assim aos 
alunos, no primeiro dia de muitas surpresas, 
primeiro período: Qual foi a população que mais 
contribuiu culturalmente para o Estado do 
Espírito Santo? Invariavelmente eu ouvia - e 
essa é uma população importante no estado -, 
que eram os italianos. Falei assim: Bem, eu 
tenho o maior apreço pelos italianos, grande 
apreço. Sou casado com uma, inclusive, uma 
descendente que está lá fazendo pós-doutorado 
na Itália, na Ca Foscari, está longe de mim já há 
um ano. Em 20 de dezembro ela estará de volta. 
Tenho grande apreço pela população italiana do 
Estado, mas não foram os italianos, foram os 
portugueses; a maior contribuição. Deram a 
língua, gente! Trouxeram a religião para cá. Qual 
foi a segunda? Pensavam... Então agora são os 
italianos. Não, ainda não são os italianos. Quem 
mais trabalhou alucinadamente, muito, muito, 
desesperadamente, porque trabalhar era a 
finalidade de suas presenças aqui, e trabalhar 
até a morte, foi a população negra. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
- PSL) - O Senhor acha que isso aí foi certo 
preconceito, escolher o negro por último? As 
pessoas ficaram protelando, primeiro foram os 
portugueses, depois os italianos, mas os 
negros... 
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O SR. ADILSON VILAÇA – Eu nem digo 
que seja preconceito não, é desinformação. É 
desinformação, porque, ainda, é claro, o 
preconceito está presente até hoje.  

Vou citar um exemplo desta semana, de 
uma coisa que aconteceu na Universidade 
Federal do Espírito Santo. Houve eleição para 
reitor. E eu tenho um professor muito amigo, o 
Jorge Nascimento, doutor Jorge Nascimento, 
professor doutor em Literatura, ele foi dar o 
voto dele. Ele é negro, dirigiu-se a uma das 
seções para votar e, quando chegou à seção - 
você tem cédula para estudante, cédula para 
funcionário, cédula para professor – então, um 
dos mesários pegou uma cédula, olhou o cara 
com pixaim branco; não podia ser estudante, ele 
deu uma cédula de funcionário a ele. Aí ele disse 
assim: Eu não sou funcionário, você me deu a 
cédula errada. Aí o cara falou assim: Ah! 
Parabéns ao Senhor, apesar da idade resolveu 
estudar, né? E deu uma de estudante. Quer 
dizer, custou para que os olhos dele se ligassem 
no fato de que aquela pessoa ali fosse lá e 
mexesse os neurônios dele e... pode ser 
professor.    

Professor Jorge é um professor brilhante, 
tão brilhante que leva um caso desse na risada, 
quando nem era para a gente rir disso. Mas é 
claro, o preconceito está presente sim, mas o 
que é pior é a desinformação. Quem forma 
muito preconceito, ainda faz com que exista, é a 
desinformação. Porque quando você diz assim, 
o papel que os negros tiveram no Brasil, ele é 
tão relevante, tão relevante e não pode ser 
esquecido, omitido e jogado debaixo do tapete 
nunca, de maneira alguma. E na literatura, eu já 
falei aqui, citei alguns dos nomes que estão aí, o 
que seria da literatura brasileira sem um 
Machado de Assis; sem um Lima Barreto; sem 
um Solano Trindade; sem um Castro de 
Assunção...  

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO 

MARQUES - PSL) - Sem um Adilson Vilaça. 
 
O SR. ADILSON VILAÇA – Sem um 

Adilson Vilaça, o que seria, que desastre! Eu fico 
muito feliz de estar aí entre esses 
contemporâneos. E digo para vocês o seguinte: 
em um dos trabalhos que eu fiz, a surpresa - 
você deve conhecer a Helena, tenho pensado 

comigo, o Joel Zito Araújo - sim, pois é, Joel Zito 
dirigindo um documentário do meu livro Cotaxé, 
que é a história dos jeovenses, no Noroeste do 
estado do Espírito Santo, foi aniversário dele 
ontem, bem lembrado isso. O Joel Zito mora em 
São Paulo, ele é nascido em Nanuque, aqui 
perto da gente. Ele veio aqui para dirigir o 
documentário sobre o Estado União de Jeová. 
Estado que existiu entre Minas Gerais e Espírito 
Santo, com capital em Cotaxés. O governador 
era o Udelino Alves de Matos. O Estado existiu 
por quatro anos, até que Minas Gerais e Espírito 
Santo resolvessem se unir e acabar com esse 
estado. E acabaram com ele rapidinho. 
Invadiram, tomaram, dividiram ao meio, e lá se 
foi a reforma agrária que havia sido feita para os 
jeovenses. Era uma comunidade ecumênica. 
Havia católicos, que predominavam, mas havia 
também protestantes integrados ao grupo. Os 
jeovenses foram derrotados e tudo foi dividido.  

Joel Zito, quando leu o livro, veio até cá e 
falou: Eu quero dirigir esse documentário. Ele o 
fez. O documentário ficou muito bem 
elaborado. E aí conheci uma obra de Joel Zito 
muito interessante, que era a pesquisa de 
doutorado dele, que ele faz com os atores da 
Globo. Nas novelas iniciais, os atores negros só 
podiam ser motoristas - apesar de que fossem 
brilhantes -, Ruth de Souza governanta, 
empregada doméstica e tal; Milton Gonçalves 
motorista, porteiro; então, eram esses os papéis 
que eram dados aos grandes atores negros no 
Brasil no início da televisão brasileira. Levou 
tempo para isso mudar.  

E Joel Zito me disse o seguinte: Adilson 
Vilaça, eu tenho um sonho que é fazer um filme, 
um ficcional que tenha os atores negros do 
Brasil, todos esses grandes atores, trabalhando 
nele e que essas pessoas estejam lá fazendo os 
papéis, os grandes papéis, os pequenos papéis. 
O cara é o proprietário, e ele é o empregado? 
Que fossem todos negros. Mas eu nem imagino 
como que isso possa ser feito. Eu tenho a 
solução: vou reproduzir a Vila de Patrimônio dos 
Pretos, que existe no município de Ecoporanga, 
e nós vamos criar uma ficção. Eu escrevo para 
você um conto-base, você desenvolve o roteiro, 
e vamos fazer.  

Fizemos, Helena, As Filhas do Vento. As 
Filhas do Vento, todos esses grandes atores 
negros trabalharam sem cobrar cachê, sem 
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cobrar cachê. Ruth Souza, Milton Gonçalves e 
tal. Até a Elisa Lucinda, capixaba, atua.  

Em 2006, As Filhas do Vento, ganhou os 
onze Kikitos de Ouro, no Festival de Gramado. É 
como se fosse o nosso Oscar. Ninguém levou 
nada. O público aplaudiu de pé e disse: Cá, não 
tem mais o negócio de votar, escolher; o júri 
abriu mão por aclamação. Os onze Kikitos de 
Ouro disponíveis foram concedidos a esse filme, 
que é nascido daqui, da participação de um 
escritor capixaba, e da realidade da nossa 
população que muitas vezes é desconhecido.  

Patrimônio dos Pretos tem a capoeira 
senzala, capoeira senzala de guerra que usa 
facões. Quem já viu é uma coisa extraordinária. 
Você imagina que naquela exibição, uma 
exibição, não é uma luta, é uma exibição - você 
imagina que alguém vai sair decapitado, ou vai 
ter um braço amputado, ou uma coisa desse 
tipo -, que era extraordinária, com velocidade. É 
a capoeira que era jogada...  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Sai faísca.  
 
O SR. ADILSON VILAÇA – Sai faísca. E ela 

é jogada para a guerra, na verdade. Aquela 
outra dança era para enganar o patrão. As 
músicas da capoeira senzala são cantadas para 
dentro, não cantadas para fora. Como é cantar 
para dentro? Cantar para dentro é uma voz que 
canta, outra se sobrepõe, outra se sobrepõe. 
Você ouve um troço embolado, você acaba não 
entendendo a letra, parece que estão falando 
em outra língua, é quando eles falavam mal dos 
patrões. Quando canta para fora, são as músicas 
para todo mundo ouvir, e aí fala que o patrão é 
fora de série, um cara legal, nós vivemos muito 
bem aqui nessa fazenda, tem comida à vontade, 
a vida é bela.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – O trabalho não é escravo, tá tudo 
ótimo. 

   
O SR. ADILSON VILAÇA – Tá tudo ótimo, 

tal, a remuneração muito boa e tudo.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Vilaça fala muito bem. Se deixar, você 
faz um livro aqui.  

O SR. ADILSON VILAÇA – Fico aqui o dia 
inteiro, mas não vou ficar porque eu sei que nós 
tínhamos um tempo estipulado de dez minutos; 
deve ter estourado já, né, deputado?   

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Há uns quinze minutos.   
 
O SR. ADILSON VILAÇA – Então tá bom. 

Então eu iria ler pelo menos três desses quatro 
livros para vocês. Mas em respeito ao horário e 
ao direito dos colegas que vieram e de todos 
mais, eu encerro aqui.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Opa! Obrigado, Adilson.  
Sabe por que, Adilson? A Helena da 

Vitória, jornalista, com especialização em tevê, 
mais precisamente em novelas, minisséries, 
comunicação de massa. Ela fez um filme de 
trinta minutos de duração, esse documentário. 
Em 2009 a produção desse documentário.  

 
 A SR.ª HELENA DA VITÓRIA – Isso. 

  
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Tem trinta minutos de duração, e você 
vai exibi-lo em quatro minutos.  

Nós estamos com o tema aqui, às 
9h32min, do dia 11 de novembro, falando sobre 
A Atuação do Cidadão Afrodescendente na 
Cultura Capixaba. 

Helena da Vitória, o microfone da 
Assembleia Legislativa é todo seu. 

 
A SR.ª HELENA DA VITÓRIA – Obrigada, 

Torino; obrigada aos presentes e muito obrigada 
também pelo convite. 

Pensar cultura no Brasil, em qualquer 
outra parte do mundo é, antes de tudo, buscar 
compreender a formação histórica do povo em 
toda a sua diversidade étnica. E esse 
documentário é uma reflexão não só para o 
campo universitário, mas para todos aqueles 
que buscam uma sociedade mais igualitária. 
Porque não existe essa questão de igualdade 
racial, somos todos de uma única raça, que é a 
raça humana, o que nos difere é a questão 
étnica. Então, nós buscamos uma sociedade 
mais igualitária.  
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Esse é o produto desse documentário, 
que tem muito a participação do Joel Zito de 
Oliveira; Filhas do Vento também está exibido 
nesse documentário, e alguns atores da TV 
Globo e da Record, que estiveram lá atrás 
buscando para uma dramaturgia de qualidade. 
O documentário fala da dramaturgia, no geral. 
Podemos exibi-lo. 

 
(É exibido o documentário) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Uma maravilha. O Milton Gonçalves 
falou uma coisa muito interessante no início, 
que quando as pessoas começarem a notar os 
outros que têm uma cor diferente, um 
professor, por exemplo, que chega à sala de 
aula e que é negro, mas olhar para ele como se 
fosse uma pessoa comum, é um ser humano. É 
como quando você começa, alguém aqui deve 
falar outra língua, quando você começa a 
aprender inglês, por exemplo, tem aquela 
dificuldade, mas quando você começa a 
conversar com a pessoa, é como se você tivesse 
me entendendo agora, Elisa, você começa a 
notar que você está evoluindo. Quando as 
pessoas começarem a olhar para o ser humano 
como um ser humano, o reflexo dele mesmo, 
ele está começando a evoluir. Eu acho que, 
nesse caso, já evoluí bastante, porque eu não 
tenho esse negócio de diferença comigo. 
 
 A SR.ª HELENA DA VITÓRIA – Sim. 
Bacana. 

E o documentário vem exatamente para 
isto, ele não vem levantar nenhum tipo de 
bandeira. Pelo contrário, ele vem exatamente 
incluir. Ele não exclui. E ele tratou de forma 
positiva essa inserção do afro na dramaturgia e 
na teledramaturgia, como era em 1969 e como 
é hoje. Hoje, ele já pode fazer o protagonista. 
Antes, não podia. 

Tivemos até a presença do Mauro 
Alencar, que é um pesquisador e consultor de 
novelas da TV Globo, branco, e a questão era 
exatamente essa, inseri-lo porque nós não 
estávamos discutindo exclusão, mas inclusão. O 
documentário, eu indico, são trinta minutos. 
Quem quiser assistir, vale a pena. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Show, show. Obrigado, Helena. 
 

A SR.ª HELENA DA VITÓRIA – Obrigada a 
você pela participação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Obrigado a você por existir, mulher. Um 
abraço para o seu irmão Marcão. O Marcão é 
um grande companheiro. 

 
A SR.ª HELENA DA VITÓRIA – Obrigada. 

Eu sei disso.  
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – E faz jus ao nome, o homem é gigante, 
o Marcão. 

Luciana Santana. Olá, Luciana. Quanto 
tempo que a gente não se vê, Luciana. Eu estava 
com saudade de você, mulher. A Luciana 
Santana é protagonista do Coletivo de 
Fortalecimento e Empoderamento da População 
Negra do Sul do Estado.  

Luciana, é necessário dar visibilidade e 
reconhecimento ao negro, voz também e 
autonomia? 
 

A SR.ª LUCIANA SANTANA - Sim. Bom 
dia. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Bom dia para a senhora. 

 
A SR.ª LUCIANA SANTANA - Eu quero 

saudar a Mesa e dizer que, realmente, é 
importante estar aqui neste momento fazendo 
essa discussão, mas estar aqui na Mesa também 
com essa ancestralidade, isso, para mim, é até 
emocionante, ladeada por esses dois aqui. A 
Elisa, já tivemos a oportunidade de estar em 
outros momentos. Não é, Elisa? A Elisa, nós 
temos também o grupo de jongo, em 
Itapemirim, e aí a gente já teve algumas 
oportunidades de estar juntas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – A Elisa Taveira é superintendente do 
Iphan, do Governo Federal. Elisa, é uma 
satisfação grande tê-la aqui. 

 

Identificador: 340036003000340030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, segunda-feira, 18 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 31 

A SR.ª LUCIANA SANTANA - O meu 
nome social é Baiana. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ô, Baiana. 
 

A SR.ª LUCIANA SANTANA - Então, para 
ficar mais comum, as pessoas costumam me 
conhecer por esse nome. Quando fala Luciana, 
às vezes, até eu esqueço que sou eu. Então, 
para não demorar muito porque eu não quero 
exceder o meu tempo, mas também não quero 
perder essa oportunidade de fala, eu quero 
iniciar aqui uma fala parafraseando uma das 
mulheres negras, dentre tantas, que eu admiro 
muito, que é Angela Davis, que ela diz que: 
Quando uma mulher negra se movimenta, toda 
a estrutura de uma sociedade se movimenta 
com ela. E essa aqui é a prova. A gente tem feito 
esse movimento e, dentro desse movimento, as 
coisas estão se movimentando, a sociedade está 
se movimentando e, hoje, a gente está aqui 
nesta comissão. 

Então, é isso. O nosso Coletivo iniciou no 
final de 2014, nós sempre participamos e 
estamos em Itapemirim há quase duas décadas. 
Sou naturalizada itapemirinense, um lugar 
muito bonito, e eu gostaria de fazer o recorte 
aqui que o Itapemirim que eu moro é o 
Itapemirim litoral, não é Cachoeiro de 
Itapemirim, apesar de estarmos bem próximos. 
É porque sempre há uma confusão. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – É mais próximo a Marataízes? 
 

A SR.ª LUCIANA SANTANA - Isso. É entre 
Piúma e Marataízes e é a parte mais bonita lá do 
Sul. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – A parte mais bonita do Sul, pelo que eu 
sei, e que já me falaram, é você. 
 

A SR.ª LUCIANA SANTANA - Obrigada. Eu 
concordo.  

Então, a gente vem de uma militância 
desde a infância, porque a pessoa negra até no 
parto é resistente, para estar aqui.  

Então, partindo dessa história, quando a 
gente chega aqui ao Espírito Santo, a gente 

tenta contribuir com a história da população 
negra no Espírito Santo e participávamos 
sempre de ações aqui no estado. Em outros 
grupos, tem várias entidades aqui que fazem 
essa militância. Em um determinado momento a 
gente começou a perceber que, infelizmente, a 
visibilidade da população negra no Sul, onde nós 
temos tantas comunidades quilombolas, não 
estava sendo vista. A gente não está nos 
espaços, a gente não está no espaço de decisão 
e falar do povo preto sem o povo preto, ou 
decidir por nós sem nós estarmos nesse 
contexto, então não tem decisão. Então, a gente 
precisa estar lá para que a gente diga a nossa 
vivência, a nossa demanda e sejamos 
contemplados dentro das nossas necessidades.  

Aí a gente viu essa necessidade de se 
agrupar, de se aquilombar e começamos a 
reunir um grupo de mulheres e começamos a 
iniciativa por trazer crianças.  

Eu gostaria de dizer que eu trabalho na 
Secretaria Municipal de Cultura e a nossa 
Secretaria Municipal de Cultura tem uma 
biblioteca e aceita também o presente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Adilson, olha aí o convite.  
 
A SR.ª LUCIANA SANTANA – Estamos eu 

e o colega aqui de lá da Secretaria de Cultura, 
então nós aceitamos também a doação do livro. 

Então, nós começamos a montar um 
projeto chamado Toca da Leitura, que é voltado 
para a literatura infantil de escritores negros 
para as crianças da nossa comunidade. Então, o 
projeto deu início assim: mulheres negras se 
reunindo e conversando sobre a sua negritude, 
sobre a inserção, sobre a formação política, e 
esse grupo foi crescendo, foi crescendo e hoje 
nós estamos em oito municípios do Sul do 
estado, nós temos várias células e cada grupo 
faz as reivindicações, faz a fomentação da 
cultura de acordo com o município onde ele 
vive. Cada um tem a sua demanda.  

Então, nós vivemos isso: promovendo, 
fomentando a cultura, mas, também, 
principalmente, hoje, a nossa maior bandeira é 
que dentro da educação seja inserida, seja 
aplicada, implementada a Lei n.º 10.639. A 
gente acredita que tudo parte a partir da 
educação. Então, o Espírito Santo precisa fazer a 
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implementação dessa lei para que a gente 
comece no ensino infantil a contar a nossa 
história, a história do povo negro, para que, 
numa outra intervenção em uma sala de aula, 
eles não tenham dúvida de quem foram os 
atores que iniciaram essa construção não só do 
Espírito Santo como o Brasil, porque a mão de 
obra escrava da população negra está no Brasil 
inteiro. Então, nós precisamos contar isso. 

Então, o nosso coletivo trabalha isso. A 
gente faz autocuidado com as nossas mulheres, 
com a nossa população. A gente trabalha a 
preservação das nossas tradições desde as 
raízes, a nossa dança, a nossa indumentária.  

Eu estou com uma companheira aqui 
que é do coletivo, representa o município de 
Piúma e está montando um coral afro, só de 
vozes negras para cantar. Ela é musicista e ela 
está fazendo esse trabalho dentro de Piúma.  

Nós temos vários outros lá que são 
empreendedores, que trabalham com 
multiplicação, com empreendedorismo, fazendo 
essas palestras de motivação para essas 
mulheres.  

Temos uma roda chamada Roda de 
Mulheres que Esperam na Mesma Fila que Eu, 
que é a fila carcerária, que é onde está a maior 
população negra. No cárcere, mulheres e 
homens e jovens, na sua maioria, são negros.  

Então, a gente trabalha também esse 
autocuidado com essas mães e esposas. Então, 
o coletivo vem fazendo esse trabalho e 
buscando, também, aqui, essa parceria, com 
Assembleia Legislativa, a gente já esteve aqui 
em outros momentos buscando essa parceria. 
Com o próprio Iphan, onde a gente vai estar 
sempre junto com o Jongo para preservar essa 
tradição.  

Eu vi, nesse PL agora aqui do deputado, 
quando fala da dança dos imigrantes, que é 
importante, mas é importante, também, que a 
gente reconheça todas as outras atividades 
culturais que a gente tem de outras populações 
que estavam aqui no Espírito Santo. Então, 
basicamente é isso. 

Eu não montei um slide para trazer até 
porque eu não tive tempo, realmente, que a 
gente estava organizando uma série de coisas e 
tivemos várias atividades. Então, não deu tempo 
de eu montar um slide específico para aqui. E aí, 

o que eu gostaria de dizer é isso. Fiz até uma 
colinha.  

Ainda dá tempo de eu falar? Ainda estou 
com tempo? 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Pouquinho. 
 
A SR.ª LUCIANA SANTANA – Mas pegar 

aqueles quinze minutos, né? 
 Aí eu fiz uma colinha, mas tenho um 
problema: esqueci meus óculos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Quer o meu? Funciona! 
 
 A SR.ª LUCIANA SANTANA – Vamos ver. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Quem tem óculos aí? (Pausa)  

Esse é para estrabismo. Não? É para 
longe mesmo? Perto? Então, tá! (Pausa) 
 Melhorou, Luciana? Entrega meus óculos 
para ela, que vai ser bom, fazendo o favor, Luiz 
Claudio Casado. Vê se esse ali vai ser bom. Esse 
ali, olha! 
 
 A SR.ª LUCIANA SANTANA – Olha, muito 
bom. Posso levar, né? Muito obrigado. Este 
ficou ótimo. 
 Não dá para a gente estar em um espaço 
de fala e a gente perder a oportunidade de dizer 
que novembro para nós, população negra, é um 
mês de ativismo. É o Novembro Negro. 
 Aí eu vejo diversas propagandas na TV 
falando sobre Outubro Rosa, Novembro Azul e 
Setembro Amarelo, que é importante também 
falar de todas, ter todas essas políticas e essas 
propagandas. É muito importante! Mas o 
processo de escravização conta de quase 
quinhentos anos e a gente ainda não tem isso. A 
gente não tem um novembro, dedicado pelo 
poder público, a fazer essa conscientização, a 
dizer para as pessoas o seguinte: existiram essas 
pessoas que vieram para aqui e não foram a 
passeio, foram obrigadas. Mas essas pessoas 
construíram o país e a gente precisa dar 
visibilidade a elas: ao Cláudio Vilaça, ao Solano 
Trindade, ao Abdias Nascimento, que 
acompanho muito, e por quem sou apaixonada; 
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a Angela Davis, a Lélia Gonzalez, a Sueli 
Carneiro. 
  Então, quando a gente dá visibilidade 
para essas personalidades negras que 
constroem a nossa identidade, que nos 
representam, a gente começa, de fato, a dizer 
quem somos, onde estamos e o que queremos. 
Então, é essa a inclusão que a gente precisa. 
Que a gente possa sair daqui hoje desta 
comissão com um encaminhamento, espero.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Vai ter. 

 
 A SR.ª LUCIANA SANTANA – Que a gente 
consiga fazer também o Novembro Negro, o 
novembro de conscientização no nosso estado.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Só pode ser novembro?  
 
 A SR.ª LUCIANA SANTANA – Nós 
queremos o ano todo, porque eu não mudo de 
cor, graças a Deus.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Então, vamos fazer... 
  
 A SR.ª LUCIANA SANTANA – Fico até 
mais bronzeadinha, mais bonita, mas não mudo 
de cor. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Pode ficar tranquila. Tem que ser no 
verão. 
  
 A SR.ª LUCIANA SANTANA – Tem que ser 
o ano todo. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Que aí pega todo mundo bronzeadinho. 
Todo mundo faz parte da mesma cor. Todo 
mundo bronzeadinho, não é? 

 
 A SR.ª LUCIANA SANTANA – Isso, 
deputado, mas, como nós precisamos 
sensibilizar as pessoas, então, novembro é 
específico para que a gente tenha esse tipo de 
ação.  

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Por causa do Zumbi dos Palmares. 
 
 A SR.ª LUCIANA SANTANA – Isso! Zumbi 
dos Palmares, um grande guerreiro. Não só 
Zumbi. Tivemos vários outros, mas essa data foi 
em homenagem a Zumbi. Sou grata a ele por 
isso. 
 O Solano cita o caso do professor Jorge, 
aqui, que eu conheço, e recentemente também 
a gente está com uma polêmica nas redes 
sociais, onde uma menina universitária estava 
num espaço universitário e uma pessoa chegou 
para ela e perguntou: Você é faxineira? Ela 
disse: Não. Estou fazendo mestrado.  
 Fiz o compartilhamento dessa imagem e 
deu uma série de problemas e disseram: O que 
tem fazer faxina? Isso e aquilo. Eu disse: Eu acho 
normal fazer faxina. Você pode fazer, não tenho 
nada contra. Agora, no caso dela, que é uma 
pessoa negra, foi esse o papel que nos deixaram, 
mas não é esse que a gente quer mais. A gente 
pode, sim, fazer faxina, mas a gente quer estar 
no mestrado e no doutorado. (Palmas)  

O principal do coletivo é este: é 
encaminhar nossos jovens, mulheres ou anciãos, 
ainda que sejam, para a passarela das 
universidades. Vamos nos graduar, vamos fazer 
formação política e queremos, também, estar 
nesta Mesa, não só negras, como mulheres 
negras decidindo também por nós. 
 Vou encerrar aqui, com mais um frase 
também de outro negro que admiro muito, que 
é Bob Marley. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Is this love! 
 
 A SR.ª LUCIANA SANTANA – Isso! Num 
determinado período, Bob Marley ia fazer um 
comício e esse comício era pela paz e alguém foi 
lá e deu uns tiros nele. Dois dias depois, ele foi 
para o palco e começou a cantar e alguém 
perguntou por que ele, mesmo ferido, baleado, 
estava ali.  

Isso digo todos os dias quando as 
pessoas me perguntam por que faço todo esse 
enfrentamento em prol da população negra e 
por que também sofro um violação territorial 
muito grande. Sou, quase todos os dias, taxada 
como forasteira, mas me sinto parte do 

Identificador: 340036003000340030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



34 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 18 de novembro de 2019 

continente africano inteiro, do continente 
americano, do Brasil, principalmente, porque o 
Brasil começou na Bahia, então, tenho o direito 
de estar em todo lugar. 
  Aí Bob Marley disse o seguinte: 
As pessoas que tentam tornar esse 
mundo pior não tiram dia de folga. Como eu 
vou tirar? Então, eu também não vou tirar folga. 
Eu vou estar todos os dias... 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Para fazer dele cada dia melhor.  
 
A SR.ª LUCIANA SANTANA – Dele, cada 

dia melhor.  
E que os nossos pretos, pretas que 

vieram antes de mim, que estão aqui e os que 
vão vir depois, se sintam representados, assim 
como eu sou representada por todos os outros. 
E por esses dois que estão aqui do meu lado. 

 

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

 
A SR.ª LUCIANA SANTANA – Muito 

obrigada! 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Luciana Souza, coisa mais bela do Sul do 
estado, entre Cachoeiro de Itapemirim, Iriri. Não 
é? 

 

A SR.ª LUCIANA SANTANA – Muito feliz! 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Obrigado, viu Luciana, pela sua 
presença aqui.  

Manoel Góes. 
 Manoel Góes é do Instituto de Vila 

Velha, Instituto Histórico e Geográfico de Vila 
Velha. 

 

O SR. MANOEL GÓES – Bom dia a todos!  
Eu estou muito emocionado! Eu adoro 

meu povo preto. Os meus ancestrais 
desembarcaram no rio Cricaré. E, realmente, me 
toca muito este mês de novembro. E eu não 
tenho nem condições, nem emocionais e nem 
de fala, porque tudo já foi dito de uma maneira 
fantástica.  

Realmente, eu tenho muito orgulho do 
meu povo preto. Brigo por eles e vou continuar 
brigando.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Isso aí!  
 
O SR. MANOEL GÓES – E a questão do 

Dia da Consciência Negra, eu vou questionar 
sempre. Nós temos que ter, sim, o Dia da 
Consciência Humana em todos os trezentos e 
sessenta e cinco dias do ano.  

E, caros deputados, amigo Torino, Carlos 
Von, Delegado Bahiense, nós, a cada reunião 
que nós temos aqui, da Cultura, fica bem claro e 
evidente o quanto esta comissão tem para 
produzir, o quanto de trabalho esta Casa de Leis 
tem quanto à cultura, principalmente nossa 
cultura ancestral.  

Estou aqui, do lado, que eu nem consigo 
olhar.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Emoção. 

 
O SR. MANOEL GÓES – De emoção. 

Porque eu vejo, aqui, a minha avó.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Vou falar a verdade: eu também! 

 
O SR. MANOEL GÓES – É a coisa mais 

linda! Só nós, pretos, sabemos o que é ser 
preto. Então, estou muito feliz.  

Nós temos, deputados, esse 
compromisso com a nossa ancestralidade, com 
a nossa cultura, de realmente fazer o Espírito 
Santo cultural. Porque, o que nós temos de 
riqueza cultural, folclore e história... Está aqui o 
nosso querido Vilaça, que faz um trabalho 
brilhante de resgate da nossa história, da nossa 
ancestralidade. Então, temos tudo.  

E esta Casa tem o nosso apoio, como 
produtores de cultura, do Instituto Histórico e 
Geográfico de Vila Velha, do Instituto Histórico e 
Geográfico do Espírito Santo, do qual eu 
também faço parte, na diretoria, junto com o 
confrade Adilson e o confrade João Gualberto, 
que aqui estão presentes.  
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Então, só cumprimentar e agradecer por 
este momento preto, que é um momento de 
luz. Muito obrigado. (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Meu grande amigo Manoel Góes, 
obrigado pela sua participação e presença aqui.  

Antônio de Pádua Gurgel tem uma 
palavrinha também. Ele é escritor.  

 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – 

Isso aí.  
Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, 

cumprimentá-lo por estar dando essa 
visibilidade, essa vitalidade à Comissão de 
Cultura. Já é a segunda reunião que venho.  

Quero registrar que é um prazer e uma 
alegria estar na companhia de pessoas tão 
especiais. E percebo que boa parte das pessoas 
aqui presentes não é apenas negra, mas 
também pessoas negras envolvidas no processo 
de produção cultural, que duplamente, nesse 
caso, justifica o fato de ser em novembro, o fato 
de ser na Comissão de Cultura e ter esse 
momento especial.  

Eu estou querendo lembrar que, na 
reunião anterior desta comissão – que, aliás, foi 
uma reunião muito interessante, muito boa –, 
ficou mais ou menos definido que haveria uma 
movimentação – já que é a palavra que tem sido 
tão usada aqui – por parte da Comissão de 
Cultura no sentido de resgatar o projeto para a 
implantação de uma lei de incentivo à cultura 
no Espírito Santo.   

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Perfeito.   
 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – A 

Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E que, 
inclusive, para a próxima reunião, que seria 
esta, mas que tendo em vista o...  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – A demanda, né? O tema.  
 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – O 

tema. Também compreendo que não poderia 
ser.  

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Era pertinente também.   

O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – É, 
exatamente. Mas que, essa... Querendo saber se 
foi feita alguma gestão nesse sentido.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Já está no departamento jurídico, 
porque se tem todo um processo para saber 
legalidade de tudo. Mas pode ficar tranquilo 
que está no departamento jurídico. Depois, você 
pode até conversar com a minha assessoria 
aqui, com a própria Adelaide, para levar ele lá 
para ver como está o andamento do processo, 
Adelaide. Está bom? 

 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – É 

porque, inclusive, conforme eu falei aquele dia, 
já existe um anteprojeto que está sendo 
elaborado pela Findes, pelo Sesi Cultura. E que 
pelo que foi falado na sessão anterior, haveria 
um convite ao secretário Estadual de Cultura 
para que ele viesse debater o assunto, informar 
como é que está esse anteprojeto, quando que 
isso deve sair do papel, ser encaminhado ao 
governador, porque já existe esse anteprojeto 
que foi elaborado, como eu falei, no âmbito da 
Findes, do Sesi Cultura. 

Então, acho que é uma coisa muito 
importante. Todas as pessoas que estão aqui, ou 
grande parte delas que é envolvida na produção 
cultural, vai ser beneficiada com isso, inclusive 
no texto que se refere ao registro, ao resgate 
das nossas raízes culturais, seja negra ou de 
outras origens. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Legal. Obrigado, meu irmão. 

 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA GURGEL – 

Quero agradecer. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Obrigado a você por estar aqui 
também, Antônio de Pádua Gurgel. 

Elisa, você quer falar um pouquinho, 
rapidamente, antes de a nossa decana falar, né? 
Elisa Taveira, do Instituto Iphan. 

 
A SR.ª ELISA MACHADO TAVEIRA –   

Bom dia a todos, bom dia deputado! 

Identificador: 340036003000340030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



36 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 18 de novembro de 2019 

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

 
A SR.ª ELISA MACHADO TAVEIRA –  

Obrigada. É um prazer estar aqui com um tema, 
hoje, de extrema importância para ser discutido. 
Nós, do Iphan, temos o reconhecimento de 
vários bens.  

A Baiana – digo Baiana porque estou tão 
acostumada, né Baiana? – disse bem aqui, 
temos o jongo no Sudeste, o Espírito Santo 
possui hoje vinte e três grupos de jongo em 
atuação. Então, somos o estado do Sudeste que 
tem essa atividade com esse maior número de 
grupos e temos vários outros estudos sendo 
desenvolvidos com a cultura negra: Insurreição 
de Queimados na Serra, o Congo e vários 
outros.  

Então, é um tema de bastante 
importância. Parabenizo vocês, a Comissão de 
Cultura, por trazer todos eles para apresentar 
um pouquinho de cada um dos trabalhos. A 
literatura, a escrita, Adilson, Baiana, Manoel, 
Gurgel, João Gualberto. Então, é um prazer 
estar com todos aqui. Muito obrigada! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Obrigado, Elisa Lucinda! Elisa Taveira, 
desculpa! Falamos tanto da Elisa Lucinda hoje 
também aqui, né? Que bom! 

Agora, nós vamos falar com ela, Laura 
Felizardo. Laura, o sobrenome da senhora é 
Felizardo. Felizardos somos nós por recebê-la 
aqui. Dona Laura, noventa e dois anos, é 
considerada uma das últimas descendentes 
diretas de escravos do povo bantu aqui no 
Espírito Santo. Bom dia para a senhora! 

Tudo bem, dona Laura? 

 
 A SR.ª LAURA FELIZARDO – Tudo bem, 

graças a Deus. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Dona Laura, me conta aqui, a senhora 
pode falar um pouco sobre o povo bantu? 

 
O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES – Bom 

dia a todos! 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Bom dia! Você, como é o seu nome?  

O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES – Meu 
nome é Paulo Cesar Fernandes, sou filho único 
desta genitora, desta matriarca da cultura bantu 
do Espírito Santo. E por causa dela, e por ter 
nascido dela, ela me promoveu, proporcionou-
me a possibilidade de entender o que era a 
cultura bantu. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Então conta para nós. 
 
O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES – Que é 

um dos maiores grupos étnicos linguísticos que 
existe no mundo. Ele percorreu nove mil 
quilômetros quadrados na África durante três 
milênios e ele se espalhou no mundo. São mais 
de cem milhões, e o maior percentual existe no 
Espírito Santo.  

A palavra bantu significa ser humano no 
sentido plural, porque ele se expandiu não só 
em nível étnico, mas também numa perspectiva 
econômica, alimentar, como, por exemplo, o 
jiló, a melancia. Linguisticamente dizendo, mais 
de mil e oitocentas palavras, conforme Nei 
Lopes. A Lélia González, como foi citada, vai 
falar que a língua portuguesa teria que ser 
chamada pretoguês. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Pretoguês. Que legal! 
 
 O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES – Pela 
grande contribuição, não só no Brasil e no 
mundo reconhecido... E no Espírito Santo, ela se 
manifesta a partir do Congo, considerando que 
a dona Laura é matriarca porque o bisavô dela, 
Colodino Felizardo - conforme Guilherme Santos 
Neves, na página 50, do segundo tomo, do livro 
Coletânea e Registro de Estudos do Folclore do 
Espírito Santo, cita o bisavô dela, Colodino 
Felizardo - foi um dos primeiros africanos a 
trazer o congo e implantá-lo no estado do 
Espírito Santo, conforme as últimas pesquisas 
que a gente está fazendo, o levantamento, para 
que realmente seja constatada e datada essa 
inserção da cultura bantu.  

Dos bantus, uma das coisas mais 
importantes, é que eles contribuíram não só na 
estrutura linguística, não só na estrutura 
cultural, mas, também, na filosofia, chamada 
filosofia ubuntu, que é importantíssima, que 
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traz a questão da reunificação do homem com 
relação ao planeta Terra, ao cosmos e à 
natureza. 

Então, a visão negra tem essa 
persistência, esse empoderamento, porque ela 
reconhece em nível religioso, como o bakongo, 
que é uma religião que trabalha a relação 
homem/ser/natureza... Ela não está em 
momento algum desconectada, porque o 
homem absorve, por exemplo... Era muito 
comum, na infância da minha mãe, ela ser 
obrigada pela minha avó a comer, por exemplo, 
sopa de barro.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Hum?  

 
O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES – É. Por 

que sopa de barro? O barro, atualmente, foi 
registrado cientificamente de que contém várias 
substâncias, componentes químicos, como o 
Ferro e a maioria dos sais minerais que vão 
compor... Inclusive, tem o hidrogel, que é uma 
composição química que é constituinte do DNA 
da estrutura humana. Foi descoberto agora em 
três anos ou quatro anos.  

Então, os africanos já tinham isso há 
mais de dois mil anos. Inclusive a escrita - eles 
têm várias -, como Mandinga, que é uma escrita 
africana, da parte subsaariana, que é a região 
onde os bantus dominaram. A África toda é 
composta por cinquenta e quatro países, e eles 
dominaram quarenta e sete países e foram se 
desdobrando.   

Eles saem de Camarões, de Nigéria, ali 
no entorno onde estão os eurubanos, e vão até 
o Oceano Índico. Inclusive, construíram o muro 
de Zimbábue, as muralhas de Zimbábue; a 
cidade de Cártago, que é um assento árabe e 
uma parte influência dos povos árabes... Na 
verdade, eles se espalharam em cem milhões no 
mundo todo. E uma das grandes pertinências no 
Espírito Santo, e acho muito importante 
ressaltar e que fosse isso também uma condição 
de encaminhamento para que fosse 
reconhecido... Porque não só o congo, mas a 
variante sonora rítmica do congo vai desdobrar 
no ticumbi, no jongo, no folia de reis, bate-
flecha...  

 

O SR. MANOEL GÓES – Caxambu.  

O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES – 
Caxambu, e mais de dez expressões. Até bumba 
meu boi.  

As músicas brasileiras, nas cinco regiões 
do Brasil, xaxado, baião, frevo, a música 
popular, jazz, blues...  

 

O SR. MANOEL GÓES – O samba.   
 
O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES – O 

samba, óbvio. Samba de roda... 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – O rock não entra?  
 

O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES – O 
rock também.  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Também? 

 

O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES – A 
partir dos quatro ritmos, porque os quatro 
ritmos do congo são as quatro batidas do 
coração e essa sintonia entre o homem, o céu e 
a terra. Então, existe uma frase de um filósofo 
que fala o seguinte: Nós somos negros porque 
somos profundos como a terra, a profundeza da 
terra, e escuros como a profundeza do infinito 
dos céus.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Que lindo! 
Você é filho único da dona Laura?  
 
O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES – Sou 

filho único. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Repita seu nome, por favor.  

 
O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES – Paulo 

Fernandes. Paulo César Fernandes.  
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Paulo César Fernandes.  

Parabéns, pela sua sapiência... 
O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES – 

Obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – ...pelo estudo que você mostrou para 
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nós aqui, da profundidade que tem a negritude 
neste nosso Brasil, que tem que ser respeitada a 
cada dia.  

Enquanto você falava, todos aqui ficaram 
vidrados, no que você falou. 

Parabéns e muito obrigado.  
 
O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES – Só 

queria deixar uma ressalva de grande 
importância.   

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Pode.  
 
O SR. PAULO CÉSAR FERNANDES – Há 

uma grande necessidade de que se reconheça o 
negro muito além da pele e da cor. É 
exatamente o significado da palavra bantu, que 
dizer essa pluralidade, ser plural. 

É importante que se tenha no Espírito 
Santo a preservação. Falo não só por ela, mas 
pelas suas descendências, seus antepassados, e 
pela construção da formação e da identidade 
afro-capixaba, o patrimônio vivo. Para que uma 
pessoa como ela não vá... Como diz Salir Bocar, 
a escrita é uma geografia do saber, e o saber é 
uma essência - como a potência que tem a 
semente do baobá - que está nos antepassados. 
E com essa frase, eu fecho e dedico à dona 
Laura Felizardo. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Legal! (Palmas) 
 Dona Laura, obrigado pela sua presença 
aqui.  
 Quero deixar aqui um presente que a 
minha equipe preparou para a dona Laura. Um 
mimo. Gostaria de dar um mimo desses para 
todos vocês, mas a dona Laura... 
 
 O SR. ADILSON VILAÇA – Dona Laura nos 
representa. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Representa. 
 Queria entregar para dona Laura, mas, 
deixa-me primeiramente... Deixa para o final. Só 
para deixar registrado, que está aqui o mimo. 

Aos telespectadores, são 10h08min. 
Estamos ao vivo na TV Assembleia. Muito 
obrigado pela sua audiência neste exato 
momento. 

 Hoje é dia 11. Temperatura 28º na 
capital do Espírito Santo. 
 Presença também da Carla Siqueira, 
hoje, nesta Comissão de Comunicação Social e 
Cultura. Carla, levanta a mão! Oi, Carla! (Pausa) 
Por isso você estava sorridente. Estava falando 
seu nome aqui e você sorridente. Carla Siqueira, 
Coletivo de Negras e Negros Empoderados. É 
isso mesmo? (Pausa) 
 Paulo Fernandes, cadê o Paulo? (Pausa) 
Paulão está ali, filho da dona Laura. Paulo 
Fernandes, pesquisador cultural. 
 Luciana Souza. Oi, Luciana! (Pausa) A 
mulher do Sul do estado. Espetáculo! (Pausa) 
Baiana, não é? (Pausa) Baiana que dominou o 
Sul. Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, 
Piúma, Iriri, Itapemirim. Está certo! 
 Helena da Vitória, obrigado também pela 
sua presença aqui. Nossa convidada mais que 
especial. A Helena da Vitória que botou pilha 
para esta reunião acontecer. Obrigado, viu, 
Helena! (Pausa) 
 Victor Lamha de Oliveira. É Lamha? 
(Pausa) Lamha. Tudo bem? (Pausa) Os cabelos 
estão caindo, hein? Victor é assessor de 
Comunicação e Turismo e Desporto. Obrigado 
pela participação aqui também! 
 Leonardo Lares. Cadê o Leo? (Pausa) Ali 
o Leo. Leo, você estava aqui agorinha mesmo, 
não é? (Pausa) Leo está ali agora. (Pausa) 
Presidente da ABBTur. Hoje não veio a... (Pausa) 
A Berenice não veio hoje, não é? (Pausa) Ah, 
está certo! 
 Adilson Vilaça, obrigado! 

 
 O SR. ADILSON VILAÇA – Tenho uma 
saudação dos Mestres do Ticumbi. Estive nesse 
fim de semana lá, no primeiro ensaio para 
atividade de janeiro, do início do ano, agora, e 
trouxe uma saudação deles aqui. Um minutinho. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Depende do presidente da próxima 
comissão, porque já estou há dez minutos 
comendo a comissão dele. 

 
 O SR. ADILSON VILAÇA – Não. Não... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Depende do Carlos Von. (Pausa) 
 Autorizado?  
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 O SR. ADILSON VILAÇA – Autorizado? 
(Pausa) 
  

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Autorizado, Danilo Bahiense? (Pausa) 

Então, beleza. 
 
O SR. ADILSON VILAÇA – Então, vamos à 

saudação! 
 
 (É executado o áudio da 

saudação) 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Opa! 
 
O SR. ADILSON VILAÇA – Jesus Cristo se 

encontra com São Benedito. (Palmas) É disso 
que eles estão falando, mas eles estão cantando 
para dentro. São quatro vozes com mais de 
oitenta anos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – É o cantar para dentro. Está certo. 
Adriana Bôas, que também teve 

participação nesta comissão, mas teve que dar 
uma saída. 

João Gualberto, ô João! Vamos continuar 
essa comissão, essas reuniões, para a gente dar 
a palavra para algumas pessoas que não... A 
gente não tem mais tempo, não é? São 
10h12min. Na próxima reunião, o João 
Gualberto, ex-secretário de Cultura do Espírito 
Santo. O Maxwell, também, escritor, queria uma 
palavra, mas, Maxwell, vamos deixar para a 
próxima, está bom? Na próxima reunião vamos 
falar sobre isso tudo. 

Roque Ronquetti – Roque! A festa dos 
radialistas, ontem, lá, foi no Recreio dos Olhos. 
Foi um espetáculo de festa, o Dia do Radialista 
aconteceu no dia 7, agora, de novembro, foi o 
Dia dos Radialistas. Então, no domingo, o 
Sindicato dos Radialistas fez uma festa 
maravilhosa, regada a muito churrasco e 
refrigerante, para todo mundo manter a linha, 
não é? Eu sei disso. Não vou dizer que tinha oito 
barris de chope, porque não tinha. Não tinha. 
Estava muito calor, está certo.  

A Carla Siqueira já falei, acabou. 
Chegamos aqui o final e obrigado, mais 

uma vez, à Elisa Taveira, ao Antônio de Pádua 

Gurgel, ao Manoel Góes, o querido amigo, 
Manoel Góes, e muito obrigado pela presença 
de todos vocês aqui, nesta Comissão de 
Comunicação Social e Cultura, que hoje nós 
demos um show falando da atuação do cidadão 
afrodescendente na cultura capixaba. 

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 25 de 
novembro de 2019, às 9h da manhã, no Plenário 
Deputada Judith Leão Castello Branco. 

Obrigado, Delegado Danilo Bahiense, 
pela sua presença, mais uma vez. Dá um bom 
final de dia para as pessoas. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Obrigado a todos, dentro de alguns 
minutos estaremos também lá na Comissão de 
Segurança. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Opa! 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Começa agora mesmo a nossa reunião, 
às 11h. Um bom dia a todos e que Deus 
continue nos abençoando. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Com o Danilo Bahiense temos 
segurança, com certeza. 

Deputado Carlos Von. 
  
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Obrigado, presidente, por mais uma reunião 
muito especial, de grande aprendizado. E quero 
finalizar com uma frase do Bob Marley, que foi 
citado aqui: Não preciso ter ambições. Só tem 
uma coisa que eu quero muito: que a 
humanidade viva unida... negros e brancos 
todos juntos. 

 Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Passo a palavra, agora, às 10h14min, 
para a nossa repórter bela, sorridente e 
afrodescendente também, Silvia. Valeu! Tchau, 
pessoal. Encerrados os trabalhos hoje. 

 

 (Encerra-se a reunião às 
10h12min) 
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VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 06 DE 
NOVEMBRO 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, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Delegado 
Danilo Bahiense, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, 
Engenheiro José Esmeraldo, 
Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, 
Gandini, Hudson Leal, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Raquel Lessa, 
Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Há quorum  para a abertura da sessão 
de acordo com o painel eletrônico. 
 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o deputado Danilo 
Bahiense para proferir um versículo da Bíblia. E 
antes que V. Ex.ª profira um versículo da Bíblia 
vou passar a presidência neste exato momento 
para Marcelo Cariacica Santos, às 9h33min. 

 

(Assume a 1.ª secretaria o 
senhor deputado Luciano 
Machado e a 2.ª secretaria o 
senhor deputado Dr. Emílio 
Mameri) 
 
(Registram presença os 
senhores deputados Capitão 
Assumção e Carlos Von) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Antes de passar a palavra ao Delegado 
Danilo Bahiense para que possa proferir um 
versículo da Bíblia, solicito a todos que se 
coloquem em posição de respeito. 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 
100:01,02) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Muito obrigado, Delegado Danilo 
Bahiense.  

Em meu nome e em nome de todos os 
colegas deputados, parabenizo também pela 
quantidade de bandido que V. Ex.ª colocou na 
cadeia. 
 Dispenso neste momento a leitura da 
ata, amparado pelo Regimento Interno desta 
Casa.  
 Consulto o meu 2.º vice-presidente e o 
meu 1.º secretário se existe algum Expediente a 
ser lido. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 
MACHADO – PV) - Não há nenhum Expediente a 
ser lido, senhor presidente Marcelo Cariacica 
Santos.  
 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – Não 
há nada a ser lido, além de V. Ex.ª falar, neste 
exato momento. 
 

(Registra presença a senhora 
deputada Janete de Sá) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Não havendo Expediente a ser lido, 
passamos imediatamente à Ordem do Dia.  
 Item 1. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 916/2019, 
oriundo da mensagem governamental que abre 
crédito especial no valor de dois milhões, 
quinhentos e cinquenta mil reais. 
 Convoco a Comissão de Finanças, 
deputado Enivaldo Euzébio dos Anjos.  
  

(Registra presença o senhor 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) –  Senhor 
presidente, é a Comissão de Finanças que V. Ex.ª 
convocou? (Pausa) 

Então, eu estou aqui a postos e assumo a 
Comissão de Finanças. Na verdade, deveria ser 
eu mesmo o presidente.  
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PDT) – Concordo. 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Pr. Marcos Mansur) 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) –  Avoco a 
matéria para relatar e, de acordo com o 
entendimento dos deputados que já analisaram 
este assunto, eu sou pela aprovação da matéria. 

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

coloco em votação. 
Como vota o deputado Fabrício Gandini? 

(Pausa)  
Com o relator. 
Deputado José Esmeraldo? (Pausa)  
Com o relatório. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa)  
Com o relatório. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Luciano Machado?  
 
O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) – Com 

o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) – Aprovado na 
Comissão de Finanças por unanimidade, senhor 
presidente.  

Devolvo à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Coloco a 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 a extração dos 

autógrafos. 
 
Item 2. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
55/2019, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 207, que altera a Lei Complementar n.º 420, 
de 29 de novembro de 2007, para conceder aos 
militares ocupantes de cargos de secretário e 

subsecretário do Estado tratamento 
remuneratório isonômico. 

Neste momento, eu convoco e consulto 
os membros das comissões se podemos fazê-la 
reunida. (Pausa)  

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

Senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Pois não, deputado Enivaldo dos Anjos. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 

Não tem acordo, não, para fazer em conjunto? 
(Pausa)  

Gostaria de pedir ao deputado Gandini 
que pudesse relatar e agradecer tanto ao 
deputado Pazolini como ao deputado Vandinho, 
porque esse texto de lei complementar veio 
meio confuso, mas foi explicado que é o caso de 
policiais que vão exercer o cargo de secretário 
ou de subsecretário e não recebem o salário 
atualmente. Então, essa modificação é para que 
eles possam receber o salário integral com essa 
modificação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Então, há acordo para as comissões 
reunidas?  

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

acordo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PDT) – Então, convoco as Comissões de Justiça, 
de Cidadania, de Segurança e de Finanças.  

Designo para presidir Fabrício Gandini. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Tendo número 
suficiente de membros das comissões, eu avoco 
a matéria e dou pela constitucionalidade e 
aprovação da mesma.  

Coloco a matéria em discussão. 
Deputado Vandinho Leite para discutir a 

matéria. 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) – 

Senhor presidente, senhores deputados, 
senhoras deputadas, público que nos assiste 
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através das galerias e também da TV 
Assembleia, agradecer ao deputado Enivaldo 
dos Anjos, líder do Governo. 

A ementa do projeto diz que tem como 
principal objetivo alterar a Lei Complementar 
n.º 400, de 29 de novembro de 2007, para 
conceder aos militares ocupantes de cargos de 
secretário e subsecretário de Estado tratamento 
remuneratório isonômico com relação aos 
demais servidores públicos. 

O que isso quer dizer? Isso quer dizer o 
seguinte: hoje, os militares não se encontram 
nas mesmas condições que os demais servidores 
quando assumem cargos de subsecretário e 
secretários de Estado. E aí o Governo, neste 
caso, na minha opinião, corrige esse problema. 
Não faz sentido algum.  

Nesse caso específico o que qualquer 
servidor público estatutário efetivo recebe é 
sessenta e cinco por cento do valor do cargo 
comissionado de secretário ou de subsecretário 
de Estado, algo que não ocorria com os 
militares, deputado Capitão Assumção, o que, 
no meu entendimento, não faz sentido 
realmente algum, é uma correção. Por que os 
militares têm que ficar fora? Os militares 
também têm competência sim para serem 
secretários de Estado e subsecretários, e muita 
competência. Eu vejo que os militares, inclusive, 
em nível nacional, têm vários deles que estão 
fazendo boas gestões no Governo Federal e, 
historicamente, nós sempre tivemos aqui 
também ocupando cargos de primeiro escalão 
policiais civis, militares, claro que de acordo com 
a carreira de cada um, nas mais diversas fases. 

 
Então, eu vejo que essa é uma matéria 

importante, relevante, um projeto realmente de 
Estado, que vai perdurar por vários Governos, e 
acredito ser uma decisão acertada do Governo 
do Estado em corrigir incluindo os militares, na 
mesma situação dos demais servidores efetivos, 
quando esses forem assumir cargos de 
secretários e subsecretários de Estado. Então, 
essa é a minha contribuição na Comissão de 
Justiça e, desde já, vou adiantar o meu voto 
favorável tanto nas comissões quanto também 
na votação final do Plenário, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Pazolini. 

  O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(Sem partido) – Senhor presidente, senhoras e 
senhores parlamentares, público que nos 
assiste, que nos acompanha através da TV 
Assembleia, servidores desta Casa, estagiários, 
nosso cordial bom-dia nesta manhã de quarta-
feira. 

Nós estamos analisando aqui na 
Comissão de Justiça, Finanças, Cidadania e 
Segurança o projeto de lei que chegou a esta 
Casa de Leis, através da Mensagem n.º 
207/2019, o Projeto de Lei Complementar n.º 
55/2019. 

Senhor presidente, eu me debrucei sobre 
este assunto durante esta semana, desde 
segunda-feira, e confesso aqui, até conversando 
com o líder do Governo, o deputado Enivaldo 
dos Anjos, que tive uma dificuldade em alcançar 
o objetivo da matéria e compreender, 
efetivamente, do que se trata. Em conversa, 
agora, em diálogo com a assessoria da Casa 
Civil, alguns pontos foram esclarecidos, mas eu 
queria principalmente deixar destacado e 
registrar aqui porque diz a alteração: 

 
Art. 1.º - O § 1.º e os incisos I e II 
do art. 21, da Lei Complementar 
n.º 420, de 29 de novembro de 
2007, que dispõe sobre a 
modalidade de remuneração por 
subsídio para os militares do 
Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências, passam a 
vigorar com as seguintes 
alterações: 

 
E aí vêm as alterações, o art. 21,§ 1.º, 

essa é a redação proposta: 
 

§ 1.º - Excluem-se do disposto no 
caput deste artigo, as atribuições 
inerentes às funções de 
Comandante e Subcomandante 
Geral, no âmbito da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar, que serão remuneradas 
por meio de Funções Gratificadas 
de Chefia, nos seguintes valores: 
 
I - de Comandante Geral R$ 

3.000,00 (três mil) reais; e 
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II - de Subcomandante Geral R$ 
2.000,00 (dois mil) reais. 
 
O primeiro ponto que eu destaco, em 

razão da relevância do cargo e da importância 
da Polícia Militar para o Estado do Espírito 
Santo, eu, sinceramente, considero até que os 
valores são baixos porque o ônus de ser 
comandante-geral de uma instituição secular e 
que garante a segurança dos capixabas, dos 
quatro milhões de capixaba, é um ônus 
terrivelmente oneroso e excessivamente difícil 
para quem se dispõe, para quem tem 
capacidade de ser comandante-geral da briosa 
Polícia Militar do Espírito Santo. Então, o 
primeiro registro que eu faço é a gratificação, 
que é uma gratificação que poderia até ser um 
valor um pouco mais elevado. A iniciativa 
privada gratifica em melhores condições quem 
exerce, por exemplo, uma função de tamanha 
relevância.  

O segundo ponto que eu queria deixar 
registrado, senhor presidente, é que a redação, 
com todo respeito a quem a fez, me parece um 
pouco truncada. Ela induz em erro, ela leva o 
intérprete aqui, quem está lendo, a diversas 
interpretações equivocadas que, na verdade, 
não traduzem o objetivo do texto. Então, o 
nosso sentido e o nosso pedido é que as 
redações sejam, talvez, elaboradas com um 
pouco mais de cuidado, um pouco mais de 
técnica e um pouco mais de calma, para que, 
efetivamente, esta Casa, quando for se debruçar 
e analisar os projetos ela tenha segurança no 
que analisar.  

Nós estamos analisando, aqui, com total 
boa vontade, tanto que adianto que votarei a 
favor, mas a redação e a justificativa que vieram 
na mensagem não colaboram para a 
interpretação do texto. Então, fica aqui o nosso 
registro sobre a necessidade de produzirmos leis 
com um pouquinho mais, com todo respeito, de 
cuidado, um pouquinho mais de qualidade de 
redação e técnica legislativa. No mais, no 
mérito, eu acompanho a matéria e faço esse 
registro devido aos esclarecimentos que foram 
prestados em Plenário.  
 Eu agradeço, senhor presidente, e 
devolvo a palavra a V. Ex.ª.  
 

(Registra presença o senhor 
deputado Theodorico Ferraço) 

 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Não tendo mais 
deputados que gostariam de discutir a matéria, 
vou passar a colher os votos.  
 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? (Pausa) 
  
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Com o relator.   
  

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcelo 
Santos presidindo.  

Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator.  
Aprovado na Comissão de Justiça.  
 
Passo à Comissão de Cidadania.  
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini? 

(Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa) 
Deputado Carlos Von? (Pausa) 
Com o relator.  
Aprovado na Comissão de Cidadania.  
 
Passo à Comissão de Segurança.  
Como vota o deputado Delegado Danilo 

Bahiense? (Pausa) 
Com o relator.  

Identificador: 340036003000340030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



44 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 18 de novembro de 2019 

Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
(Pausa) 

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

(Pausa) 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Com o relator.   
  

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Luciano 
Machado? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Aprovado na Comissão de Segurança.  
  

Passo à Comissão de Finanças. 
 Como vota o deputado Luciano 
Machado? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Enivaldo dos Anjos, 
novamente? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Delegado Lorenzo Pazolini? 
(Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Aprovado na Comissão de Finanças.  
 Devolvo à Mesa para prosseguimento.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
 Não havendo orador inscrito, encerrada 
a discussão.  
 Coloco a matéria em votação.  
 Informo se tratar de matéria de lei 
complementar carecendo de quorum 
qualificado. A votação vai ser no painel 
eletrônico.  
 Está aberto o painel, ou seja, iniciada a 
votação.  

 Os deputados que votarem SIM aprovam 
o PLC; os que votarem NÃO, rejeitam. (Pausa)  
 
  (Procede-se ao registro dos 
votos) 
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Pela ordem, senhor presidente!  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Estamos no processo de votação e 
neste momento eu recebo, pela ordem, o 
deputado e líder do PSDB, Marcos Mansur.  
 
  O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Como líder do PSDB eu quero orientar a nossa 
bancada, que é base do Governo, a votar SIM, 
por favor.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – O líder do PSDB orienta a sua bancada, 
unânime, pelo voto SIM. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Pela ordem, líder do Governo, Enivaldo 
dos Anjos. 

 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 
Ex.ª pode me informar o andamento? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Nós já temos vinte votos. 
 Vinte e um votos.  
 Vamos, então, aguardando a votação do 
líder do Governo. Aguardando mais um votante.  
 

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

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

Finalizando, então, a votação, 
totalizando vinte e quatro votos, uma 
abstenção. 

 
 Vinte e três SIM, zero NÃO. 
 Fica, assim, aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
  
 3. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
56/2019, oriundo da mensagem governamental 
que dispõe sobre a atuação da Procuradoria-
Geral do Estado na representação judicial e 
extrajudicial da Consultoria Jurídica do DER. 
 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, essa matéria também é uma 
matéria que está relacionada a consertar uns 
equívocos, que as procuradorias dos órgãos 
estavam sendo próprias. Ela agora tem que ser 
um procurador que poderá atuar no DER, dando 
parecer pela Procuradoria.  

 Então, gostaria, havendo 
entendimento aqui do Plenário, que as 
comissões fossem feitas em conjunto, 
inclusive, com a concordância de V. Ex.ª, 
para que ela fosse feita conjunta e o 
deputado Gandini relatasse em nome de 
todas as comissões. 
 Agradeço a V. Ex.ª ter me dado um 
tiquinho da sua atenção. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - V. Ex.ª podia chegar aqui um 
pouquinho, à Mesa? 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Vou fazer, porque lógico V. Ex.ª não entendeu. 
 As comissões aprovarem conjuntamente. 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Neste momento, convoco a Comissão 
de Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Vou solicitar, senhor 
presidente, vista do processo, para a gente 
apurar melhor. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - É regimental. Passamos, assim, então, 
ao item 4. 
 4. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 559/2019, do 
deputado Luciano Machado. 
 Convoco, em conjunto, as comissões. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 
Ex.ª acho que pulou projeto aí. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Está vendo? Perguntei ainda se estava 
certo ou errado. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - É o 
item 4. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PDT) - Agora é qual? (Pausa) 
 4. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 857/2019, da 
deputada Janete de Sá. 
 Convoco e consulto os deputados 
presidentes das comissões de Justiça, Meio 
Ambiente e Finanças se podem fazer em 
conjunto. 
 Não havendo Rafael, deputado Marcos 
Garcia. (Pausa) 
 Concorda. 
 Designo, então, o deputado presidente 
da Comissão de Justiça para presidir as 
Comissões reunidas. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Vou avocar a matéria. 
Considerar a emenda da própria deputada 
Janete ao projeto.  
 A emenda da deputada troca um termo. 
Coloca as colônias resultantes de multiplicação 
e não de divisão. Tem a justificativa de forma 
colocada aqui. 
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 Vou avocar a matéria, dar pela 
constitucionalidade e aprovação da mesma com 
a emenda. Ok? 
 Vou passar a matéria em discussão. 
(Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, vou 
passar a colher os votos da Comissão de Justiça. 
 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Coronel Quintino? (Pausa) 

Com o relator. 
 Deputada Janete de Sá. (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Dr. Rafael Favatto. (Pausa) 
 Dr. Emílio Mameri.  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - E deputado Marcos 
Mansur. (Pausa) 
 Cadê? Está aqui? 
 Com o relator. Não vi, desculpa-me. 

Aprovado na Comissão de Justiça. 
 
Passo à Comissão de Meio Ambiente.  
Como vota o deputado Vandinho Leite? 

(Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
 Deputado Sergio Majeski. (Pausa) 

Com o relator.  
Aprovado na Comissão de Meio 

Ambiente.  
 

Passamos à Comissão de Finanças.   
Como vota o deputado Enivaldo dos 

Anjos? (Pausa) 
 Deputado Enivaldo? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
 Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
 Deputado José Esmeraldo, com o relator. 
  
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa)  

Com o relator.  
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini? 

(Pausa)  

Com o relator.  
Deputado Marcos Garcia? (Pausa)  
Com o relator.  
Aprovado na Comissão de Finanças. 

Devolvo à Mesa, aprovado em todas as 
comissões pertinentes, com emenda.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Em discussão.  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Os deputados que o aprovam 

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

Aprovado.  
Convoco a Comissão de Justiça, para 

fazer a redação final, tendo em vista... Tendo 
em vista emenda...  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) - Quero 

justificar o voto.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Aprovada, à CCJ.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor presidente! Vou pedir à deputada Janete 
para justificar o voto depois da aprovação do 
outro projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Do último projeto.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Há quorum, na 
Comissão de Justiça. Como relatei a emenda, já 
é simplesmente a troca de um termo. 
Precisamos fazer a redação final.  

Eu avoco a matéria, dou pela aprovação 
da mesma e colho os votos.  

Deputado Vandinho Leite? (Pausa)  
 Com o relator.  

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

(Pausa) 
Com o relator.  
Deputada Janete de Sá, autora da 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Com o relator.  
Deputado Pr. Marcos Mansur? (Pausa)  
Com o relator.  
Aprovada a redação final.  
Devolvo à Mesa, para prosseguir.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Coloco em votação a redação final.  
Em discussão. (Pausa)  
Votação.  
Os deputados que a aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa)  
Aprovada a redação final.  
À Secretaria para extração de autógrafos.  
Com a palavra a deputada Janete de Sá.  
 
A SR.ª  JANETE DE SÁ - (PMN) – Senhor 

presidente, eu vou estar justificando o meu 
voto. Porém, a pedido do deputado Enivaldo, eu 
vou esperar o próximo projeto, mas tendo 
garantia da justificativa de voto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Item 05.  
5. Projeto de Lei n.º 559/2019, do 

deputado Luciano Machado, que obriga as 
escolas públicas e privadas, no âmbito do 
Estado, a disponibilizar cadeiras em locais 
determinados aos portadores de Transtorno de 
Déficit de Atenção.  

 
(5. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
559/2019) 

 
Convoco a Comissão de Finanças e 

Justiça, em conjunto.  
Deputado presidente da Comissão de 

Justiça, para presidir as comissões reunidas. 
Fabrício Gandini. (Pausa)  

Já passou na Justiça? (Pausa)  
Comissão de Finanças. A Justiça vai se 

manifestar no final.  
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Ok. Já 

passou, mas eu posso... Quem vai relatar? Eu 
posso relatar, também.  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Deputado Enivaldo dos Anjos. 

V. Ex.ª, na Comissão de Finanças, para 
oferecer parecer oral à matéria e às emendas.   

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Senhor presidente, pela ordem!   
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Pela ordem, deputado.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – V. Ex.ª, no momento, não 
estava no exercício da presidência. Então, só 
estou reavivando a memória de V. Ex.ª. Não que 
precise, pela juventude, competência e 
capacidade técnica. Mas houve um pedido de 
desapensamento, de desapensação, dos dois 
PLs: o meu, que está, ainda, no seu início, em 
sua gênese. Eu queria, só, reavivar V. Ex.ª, que 
foi deferido, para que a matéria volte a tramitar 
lá no seu início. 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Dr. Rafael Favatto) 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Eu deferi. Deferi o pedido.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Isso. Obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Ok. Foi deferido.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Agradeço, presidente. 
Obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Tendo acabado o prazo, com a palavra, 
agora, o deputado Enivaldo dos Anjos, para 
assumir a Comissão de Finanças.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ENIVALDO DOS ANJOS – PSD) – Senhor 
presidente, estamos assumindo, novamente, a 
Comissão de Finanças, que deveríamos já ter 
assumido definitivamente, mas o regimento 
impede.  

Vou convidar o deputado... 
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V. Ex.ª já foi relator da comissão de... 
(Pausa)  

Mas ele pode relatar. (Pausa) 
Então, designo o deputado Vandinho 

Leite para relatar, se ele concordar. É o projeto 
do deputado Luciano Machado. (Pausa) 

Vou pedir permissão para trocar o 
relator em face de que o deputado Vandinho já 
foi relator na Comissão de Justiça. E solicitar ao 
deputado Gandini que possa prestar esse 
serviço a Guaçuí. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – A 

Guaçuí, a Caparaó e adjacências.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ENIVALDO DOS ANJOS – PSD) – Não, só a 
Guaçuí. Não vou te dar muita liberdade, não. 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 

presidente, vou relatar a matéria na Comissão 
de Finanças, acolhendo as duas emendas. Uma 
substantiva, do próprio autor da matéria, e uma 
supressiva, de autoria do deputado Doutor 
Hércules, que tira corretamente o termo 
portadores, da matéria, acertando o texto final. 
Então, vou acatar as duas emendas e dar pela 
aprovação das mesmas. 

Passo a palavra ao presidente, deputado 
Enivaldo dos Anjos, com o relato feito. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ENIVALDO DOS ANJOS – PSD) – Passo a colher 
os votos da Comissão de Finanças, contando 
com a assessoria do Marquinhos que tem uma 
vista melhor do que a minha. 

Deputado Luciano Machado? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com 

o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ENIVALDO DOS ANJOS – PSD) – Deputado José 
Esmeraldo? (Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Com o relator. 

Acompanho o relator. 
Senhor presidente, a matéria foi 

devidamente aprovada à unanimidade na 
Comissão de Finanças. 

Devolvo a matéria a V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PDT) – Convoco a Comissão de Justiça, por ter 
tido acolhimento de emenda na Comissão de 
Saúde. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Vou passar a 
relatoria ao Coronel Quintino, tendo em vista 
que já relatei na Comissão de Finanças. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente, após análise, 
acolho a emenda apresentada pelo Doutor 
Hércules Silveira na Comissão de Saúde. 

Devolvo a palavra ao presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Vou colocar, então, a 
matéria em discussão. (Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, vou 
passar a colher os votos na Comissão de Justiça.  

Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Aprovado à 
unanimidade na Comissão de Justiça. 

Devolvo à Mesa para prosseguir. 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

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

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

Aprovado. 
 Convoco a Comissão de Justiça para a 
redação final. 
 Com a palavra o deputado Fabrício 
Gandini. 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Vou assumir a 
relatoria da redação final, tendo em vista que é 
outra fase, dar pela aprovação da mesma e 
colher os votos. 

Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Enivaldo dos Anjos? (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)  
 Com o relator.  

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Com o relator. 
 Aprovado. 

À redação final.  
 Devolvo à presidência. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Terminada a votação da redação final, 
coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
 Com a palavra, Luciano Machado.  
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Quero encaminhar a votação, senhor 
presidente.  

Primeiro, agradecendo a todas as 
comissões, a todos os membros presentes e 
também ao deputado Pazolini que havia 
proposto um projeto que começaria como novo 
projeto e teve a ideia, na Procuradoria, de ser 
apensado. E ele, elegantemente e gentilmente 
preferiu pedir a retirada desse apensamento, 

para que esse projeto pudesse ser votado com 
mais agilidade e não ser prejudicado no seu 
teor.  

Sendo que o projeto dele é muito 
interessante também, de antemão, considero 
como um projeto muito importante e que deva 
ser colocado em prática. Mas, quero agradecer 
porque esse projeto vem beneficiar os alunos 
com transtorno de déficit de atenção e com 
hiperatividade. E isso vai fazer com que o 
rendimento desses alunos seja melhor.  

É um projeto que não criará custos para 
o Governo, mas criará condições especiais de 
manter concentração na aula e ter o 
rendimento adequado. 

Agradeço a todos.  
Encaminho pelo voto SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Coloco a matéria em votação. 
Tendo sido encaminhada pelo deputado 

autor, os deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa) 

Aprovada.  
À Secretaria para extração de autógrafos.  
Concedo a palavra, neste momento, à 

deputada Janete de Sá, para justificação de 
voto. 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 

presidente, pela ordem! Pedir ao deputado Dary 
Pagung... Desde sexta-feira, dia 1.º, em Santa 
Leopoldina, o sinal da Vivo parou novamente. 
Por várias vezes isso tem acontecido. 

É bom solicitar ao Procon Assembleia 
também para tomar ação, mas que a Comissão 
de Defesa do Consumidor também possa, tendo 
em vista que a interrupção do sinal ocorre 
diversas vezes em Santa Leopoldina. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pela 
ordem, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Pela ordem, deputado Enivaldo dos 
Anjos.  

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Queria que V. Ex.ª garantisse a palavra da 
deputada Janete...  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PDT) – Está garantida. 
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O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – ... 
já que V. Ex.ª errou, porque ela foi a primeira a 
pedir a palavra para justificação de voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – O acordo era de que ela falasse ao 
final. Não tinha um acordo com o Luciano...  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Não. Mas falasse primeiro. O deputado Luciano 
passou por cima, e as mulheres têm preferência 
nesta Casa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Sempre tiveram, mas não tinha acordo 
com o deputado Luciano.  

Com a palavra a deputada Janete de Sá.  
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Então, deputada Janete, antes que comece a 
contar o tempo de V. Ex.ª, gostaria de dizer que 
o nosso querido Ronaldo Cohin, pai de um aluno 
autista, que vai apresentar aqui um aplicativo 
criado por ele, já chegou.  

Após a fala da deputada Janete, gostaria 
de pedir anuência para que ele possa usar os 
dez minutos.  

Obrigada, deputada. Obrigado a todos.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PDT) – Vou por em deliberação.  
Com a palavra a deputada Janete de Sá.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Quero 

cumprimentar todos os deputados presentes, o 
pessoal da Abelha Nativa que está aqui, os 
polinicultores que se encontram aqui conosco 
nas galerias. 

Peço ao Luciano que, antes que eu inicie 
a minha fala, passasse um vídeo sobre as 
abelhas nativas. 
 

(É exibido o vídeo) 
 

 Prossegue nas cinco espécies. 
 
  (Continua a exibição do vídeo) 
 
 Bom, o vídeo é um pouquinho maior e a 
gente não conseguiria dar sequência. Mas, por 
que trouxemos essa matéria para esta Casa e 
fizemos uma legislação - que acabou de ser 

votada e que agora depende da sanção do 
governador - que visa disciplinar e regulamentar 
o uso e o manejo de abelhas nativas sem ferrão, 
bem como os procedimentos para a autorização 
de meliponários e suas atividades correlatas, 
visando atender às atividades socioculturais de 
pesquisa científica, educação ambiental, 
conservação, exposição, manutenção, criação, 
reprodução e comercialização de produtos e 
subprodutos das abelhas nativas? Por que a 
gente fez essa legislação? Porque em nosso 
estado temos, inclusive, uma associação, criada 
desde 2016, de meliponicultores. Inclusive, a 
Seag fez uma câmara técnica e um grupo de 
estudo que identificou que sem essa 
regulamentação não há viabilidade econômica e 
haverá o extermínio das abelhas nativas no 
Espírito Santo.  
 
 O Sr. Alexandre Xambinho – (REDE) – 
Um aparte, deputada! 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Por 
gentileza. 
 
 O Sr. Alexandre Xambinho – (REDE) – 
Parabéns, deputada Janete de Sá! Quero te 
parabenizar por esse projeto e cumprimentar 
dois amigos criadores de abelhas sem ferrão: 
Adailton, ex-presidente da Comunidade de 
Laranjeiras e que hoje tem um sítio em Santa 
Teresa, um dos maiores criadores de abelha 
sem ferrão do estado, e o amigo Wilton Teté, 
mais conhecido como Teté, também 
incentivador da criação de abelhas sem ferrão. 
 Conversamos, eu e o Teté, sobre esse 
projeto de lei. E a senhora entrou com esse 
projeto, então quero te parabenizar e os 
parabenizar, eles que fazem esse trabalho 
importante no cultivo, na criação das abelhas 
sem ferrão. E fazem um trabalho de educação 
ambiental também nas escolas e nas creches do 
Estado, que é muito interessante.  
 Parabenizar todos vocês, criadores de 
abelhas sem ferrão no estado do Espírito Santo. 
Que Deus abençoe a vida de vocês.  

Parabéns, deputada Janete de Sá, pela 
matéria! 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Obrigada, deputado Xambinho! 
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 Voltando...  
E pediria, inclusive, que a Mesa me desse 

mais um tempinho porque esperamos; 
poderíamos ter usado os nossos dez minutos e 
abrimos mão para que o projeto passasse com 
mais celeridade. Mas preciso estar falando aqui 
que essa legislação se faz necessária porque visa 
trazer a educação ambiental para a preservação 
das abelhas, visa com que haja mais estudos 
científicos no sentido de aprimorar essa 
produção de mel e favorece a comercialização, 
ou seja, disciplina o setor e a gente não corre o 
risco de perder essas abelhas; são muitas 
espécies no Espírito Santo. Temos aqui, no 
Espírito Santo, as abelhas mirins, a guaraipo, a 
uruçu, a mandaçaia, a iraí, a jataí, a mandaguari, 
a arapuá, a abelha-cachorro, a lambe-olhos, a 
papa-terra e outras. Porém, todas elas são 
responsáveis por relevantes serviços na 
polinização. 

Como disse aqui o próprio vídeo, e 
preferi que passasse o vídeo porque ele é mais 
educativo e esclarecedor, as abelhas são 
fundamentais para a polinização. Se não tem 
abelhas, vamos ter dificuldades na produção de 
sementes boas e na produção de alimentos. E 
isso impacta em tudo. Impacta na produção da 
grama, que acaba gerando os pastos; na 
produção de café, que também precisa da 
polinização; do maracujá e de tantas outras 
frutas, legumes, leguminosas e produtos 
essenciais à alimentação humana. 

Por isso se fez necessário trazermos essa 
matéria aqui, porque o Espírito Santo está 
dependendo de outros estados. O grupo de 
estudo das câmeras técnicas desse setor já 
observou que esses produtos vêm do 
Amazonas, da Bahia, do Maranhão, do Paraná, 
do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São 
Paulo e de outros estados. E nós, aqui, com uma 
flora enorme e com várias espécies dessa abelha 
não fazemos o cultivo, não preservamos e não 
atuamos de forma comercial neste setor. Por 
isso apresentamos a matéria. 

Quero agradecer aos meus colegas pela 
sensibilidade e pela votação. 

Quero parabenizar o setor de produção 
de mel, especialmente das abelhas nativas de 
nosso estado, porque através deles, através 
desse estímulo, a gente conseguiu estudar o 
tema e trazer aqui. 

Hoje, vamos conversar também com o 
governador do estado; assim que ele chegar de 
Portugal vamos ter uma pauta com ele, para 
que sancione essa lei importante para nós do 
Espírito Santo. 

Quero agradecer aos colegas pela 
sensibilidade e ao setor por ter nos procurado e 
nos confiado matéria tão importante e que vai 
impulsionar a economia, especialmente no 
interior do estado; ter trazido para a gente e a 
gente poder estar apresentando aqui, nesta 
manhã. 

Obrigado a todos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – 10h17min. Vinte e nove graus na capital 
do Espírito Santo. 

Antes de passarmos para a fase das 
Comunicações, vou passar a palavra e também a 
presidência para o deputado Luciano Machado, 
neste exato momento, que vai fazer uma 
homenagem. E, logo depois, uma homenagem 
também do Doutor Hércules. 

Luciano Machado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Bom dia a todos. 
Na verdade, não é uma homenagem. 
Que seja conduzido o senhor Ronaldo 

Cohin, para ocupar a tribuna. Ele vai apresentar 
a plataforma digital Jade – Jogo de Associação 
do Desenvolvimento Educativo.  

Acreditamos que a inovação por meio da 
tecnologia pode mudar profundamente a vida 
das pessoas, especialmente as que mais 
precisam. 

O Jade é um aplicativo que ajuda no 
desenvolvimento de crianças com autismo. Foi 
idealizado pelo estudante de Ciência da 
Computação, da Universidade de Vila Velha, e 
desenvolvedor do software, Ronaldo Cohin, que 
agora está em nossa tribuna para usar a palavra 
por dez minutos. Ele é pai de uma criança 
autista. 

Ronaldo idealizou o Jade Austin por ter 
sentindo na pele o vácuo que é o serviço de 
aplicativo de qualidade para pais de crianças 
autistas. Com o auxílio de terapeutas e 
profissionais especialistas no tratamento do 
Transtorno do Espectro do Autismo - TEA, da 
Apae, parceira desde o início, desenvolveu um 
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aplicativo baseado em jogos de associações de 
cores, números, letras, bichos e objetos. 

Com a palavra Ronaldo Cohin. 
 
O SR. RONALDO COHIN – Muito 

obrigado. Bom dia a todos. 
É um prazer estar falando aqui na Casa 

do Povo. 
Queria agradecer, primeiramente, ao 

deputado Luciano Machado, militante desde 
sempre da nossa causa, da causa do autismo no 
estado e no Brasil. 

Vou ter a oportunidade de apresentar o 
Jade e contar um pouco da minha história e de 
como a gente está transformando a vida de 
pessoas, não só no Espírito Santo, mas no 
mundo todo. 

A gente tem uma apresentação, pode 
trocar de slide, por favor. 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Esse é meu filho Lucas. Ele é testador da 
minha plataforma desde o início. 

Como o deputado... 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Só, Ronaldo, gostaria de 
pedir uma atenção especial nesse tema tão 
importante aos deputados e a todos que estão 
presentes. 

Continue, por favor. 
 
O SR. RONALDO COHIN – Obrigado! 
Como eu vinha dizendo, a gente, como 

pai, tem todo esse sentimento, esse feeling dos 
problemas ocorridos com famílias de autistas. E 
a realidade é que hoje em dia os aplicativos que 
ajudam esse tipo de coisa são aplicativos 
extremamente caros, onde a maioria das 
pessoas que tem baixa renda não tem condição 
de usar, não tem condição de ter acesso a esse 
tipo de aplicação. Então, em 2017 a gente 
começou um estudo onde a gente pudesse 
desenvolver esse aplicativo de forma que fosse 
gratuita e pudesse também, como negócio, 
parar em pé. E a gente está nesse 
desenvolvimento até hoje. 

Os problemas que a gente achou dentro 
dessas aplicações que a gente colocava, 

primeiro era a falta de interação com o 
profissional; muitas vezes os pais, que muitas 
vezes não têm instrução, acabavam baixando os 
aplicativos, não sabiam como digerir aqueles 
resultados; o próprio profissional não tinha 
ajuda tecnológica para fazer esse tipo de 
tratamento, observava apenas de forma visual, 
o que é totalmente subjetivo para tratamento 
dessas crianças, o que ocasionava, muitas vezes, 
diagnósticos e tratamentos errados, e muitas 
famílias perdiam tempo, perdiam dinheiro nesse 
tratamento. Então, a gente tentou fazer uma 
forma tecnológica que a gente pudesse resolver 
esses dois problemas principais de uma forma 
que fosse inovadora dentro não só do estado e 
do Brasil, mas também do mundo.  

Esse é o aplicativo, Jade. Como o 
deputado falou, ele é dividido em categorias. 
São jogos terapêuticos que estimulam 
cognitivamente as crianças e, dessa forma, as 
crianças conseguem fazer associações desse 
jogo para sua vida, no dia a dia. Então, por 
exemplo, quando ele vê o desenho de uma 
porta escrito pare e não pode abrir aquela porta 
no jogo, os estudos apontam, nossos estudos, 
nossa comprovação aponta que ele pode levar 
essa identificação para a vida real. Esse é só um 
exemplo, tem vários outros exemplos de 
identificação que ele consegue fazer com esse 
tipo de associação, e ele leva para essa evolução 
cognitiva. 

A gente conseguiu fazer algoritmos no 
nosso estudo que a gente conseguisse ler dados 
terapêuticos da criança, dados de prognóstico 
de desempenho. Dessa forma, o profissional 
consegue ter uma luz, com os dados que 
consegue ter em mãos, para conseguir guiar o 
tratamento da criança dentro das maiores 
dificuldades que ela tem. Isso, realmente, é 
inovador no mundo. Tanto que a gente, hoje, 
em pouco mais de um ano de lançado o 
aplicativo e a plataforma, já tem cinquenta mil 
usuários no mundo e está, neste momento, em 
todas as Apaes do Espírito Santo e crescendo 
para outros estados também, Minas Gerais e 
São Paulo, entrando neste momento, inclusive, 
no serviço de saúde pública da Inglaterra. 

Um fato importante, no ano de 2020, em 
agosto, entra em vigor no Brasil a lei LGPD, que 
é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai 
trazer muitos benefícios para os usuários e 
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muitos problemas para empresas que não 
estiverem adaptadas a esse serviço, uma vez 
que toda proteção dos dados recolhidos dos 
usuários precisa ter um tratamento especial, 
principalmente nesses pacientes de cuidados 
específicos, como é, no nosso caso, de crianças 
autistas, com síndrome de Down, com TDAH. E a 
gente está totalmente de acordo já com essa lei 
que entra em vigor somente em agosto. 

Neste momento, temos cinquenta mil 
famílias utilizando o Jade. É uma plataforma 
cem por cento capixaba, cem por cento 
desenvolvida aqui dentro do estado. A gente 
está em todas as Apaes do Espírito Santo, como 
eu falei, e nosso planejamento é até o fim de 
2020 completar todas as Apaes do Brasil usando 
a nossa plataforma. E tem muitos países. Para 
vocês terem uma noção, só quarenta por cento 
hoje dos usuários são do Brasil; sessenta por 
cento são espalhados por todos os lugares do 
mundo. Então, realmente, foi uma coisa muito 
rápida e muito trabalho dedicado, o que 
realmente trouxe frutos. 

A gente, no mês de julho, entrou em um 
programa do Governo da Inglaterra, do Reino 
Unido, chamado Global Entrepeneur 
Programme. Então, nós estamos agora, neste 
momento, levando o Jade para o serviço público 
da Inglaterra; e em breve nós teremos uma 
startup capixaba, uma plataforma totalmente 
produzida aqui dentro, sendo usada por todo o 
serviço público da Inglaterra, muito em breve! E 
nós estamos também no StartOut Brasil 
Toronto, que é um programa da Apex Brasil, 
com o Governo de Toronto, no Canadá, em que 
nós fazemos parte agora também de uma 
internacionalização dessa plataforma. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – E, 

nessa plataforma, você fez parte dela, na 
construção? 

 
O SR. RONALDO COHIN – Eu sou pai de 

uma criança autista, eu sou o idealizador e o 
construtor dessa plataforma. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PDT) – 

Parabéns! Muito legal! 
 
 O SR. RONALDO COHIN – Muito 

obrigado! Nós ganhamos alguns prêmios neste 

último ano. O primeiro foi o Campus Mobile, na 
Universidade de São Paulo, na USP. Eu coloquei 
aqui os mais relevantes, nós ganhamos, no ano 
passado também, este ano na verdade, o 
BioInnovation Challenge, da Feira Hospitalar, em 
São Paulo. Acabamos de ganhar, há duas 
semanas, o Anuário Tele.Síntese, que é o maior 
prêmio da área de telecomunicações do Brasil, 
como o melhor desenvolvedor de Apps e 
conteúdos do Brasil. E nós estamos em um 
reality show na Bandeirantes, chamado Planeta 
Startup. Nós estamos lá, quem puder ver, toda 
quinta-feira, dez e quarenta e cinco da noite. É 
uma oportunidade muito boa de aprendizagem! 

Essa é a nossa equipe. É muito 
importante falar: além de mim, eu sou formado 
em Ciência da Computação e também sou pai 
de uma criança autista, nós temos talvez um dos 
maiores neurologistas do estado, o doutor 
Marcelo Masruha, ex-presidente da Associação 
Brasileira de Neurologia Infantil, e temos aí 
muitos outros profissionais de peso – não vou 
me alongar muito, por causa do tempo. Mas, 
todas as áreas da nossa empresa, a gente 
encara com bastante seriedade, há pessoas 
muito capacitadas para fazer o desenvolvimento 
de cada área do que a gente precisa para fazer o 
serviço para essas famílias com autistas. 

Eu vou, nesses últimos dois minutos, 
usar para fazer algumas considerações. Eu 
normalmente estaria usando outra roupa, que 
condissesse mais com a ocasião aqui da Casa, do 
plenário, mas eu achei importante usar essa 
camisa. É uma camisa que a gente desenvolveu 
com uma empresa de roupas capixaba. A gente 
vende essa camisa, e todo o lucro é destinado 
para Apae. Então, a gente escolhe uma Apae 
que tenha mais dificuldade financeira e a gente 
a gente destino todo o lucro da venda dessa 
camisa para a Apae. Então, a Apae usa o nosso 
serviço, mas a gente também ajuda a Apae. É 
muito importante você saber receber, mas 
também saber dar. 

E outra oportunidade, de que eu não 
posso perder de falar, aqui na Câmara, é a 
questão... Até parabenizo novamente o 
deputado Luciano Machado, pela atenção que 
ele sempre dá, mas a atenção da Casa 
principalmente às famílias dessas crianças. É um 
problema muito grande! A gente tenta ajudar o 
máximo que pode. Mas muitas vezes a gente se 
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sente apagando o fogo com um conta-gotas, 
pela falta de instrução dos pais, pela falta de 
ajuda muitas vezes. 

Acredito que algumas instituições, como 
a Apae, a Pestalozzi, entre outras, fazem o 
máximo que elas podem dentro do estado para 
ajudar essas famílias, mas ainda assim, em 
muitos casos, é ineficiente! Eu já ouvi casos 
chocantes, em que às vezes dá vontade de a 
gente até fazer alguma coisa, que a gente não 
sabe o quê, de mães que se sentem às vezes tão 
desesperadas pela condição do seu filho que 
cogitam a possibilidade de matar o seu filho e se 
matar, devido à gravidade dos problemas da 
família, e que ela não sabe resolver. Então, isso 
é muito grave! Eu peço a atenção de todos para 
que a gente possa ter uma atenção para as 
famílias das crianças autistas e também para 
esses pacientes que, em muitos casos, o trato, o 
dia a dia é muito complicado realmente. 

Eu agradeço a todos pela oportunidade! 
Foi um prazer falar aqui! 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Ronaldo, eu estou comovido 
com o que eu ouvi! Eu sinto que todos que 
prestaram atenção também se comoveram, 
porque a tecnologia é um instrumento 
espetacular quando bem usado. E neste 
momento nós falamos em inovação, em ciência 
e tecnologia. Você usou realmente todo o seu 
potencial, a criatividade... Tudo que a 
universidade te deu, você está devolvendo para 
a sociedade em grande quantidade. Eu acredito 
que isso vai ainda proliferar muito mais. E, com 
certeza, é um instrumento espetacular. Eu 
conheço bastante essas questões, e acho que 
todos conhecem, com certeza, eu vejo que a sua 
missão aqui na Terra é uma missão muito 
especial. Deus te deu a inteligência, a sabedoria 
e foi usada de uma maneira muito eficaz e de 
muita produção para as pessoas que necessitam 
e que podem produzir para o nosso país. Esse é 
um instrumento que vai fazer com que essas 
pessoas, realmente, produzam. 

Quero informar a todos que, amanhã, 
todas as Apaes do Espírito Santo estarão 
participando do treinamento do aplicativo Jade, 
aqui no plenário Hermógenes, das 9h às 15h. 
Então, amanhã, aqui na Assembleia, no 
auditório Hermógenes, das 9 às 15h, todas as 

Apaes do Espírito Santo e todas as pessoas que 
aderem a essa causa tão especial, que possam 
estar presente aqui.  

Mas te parabenizar e te agradecer muito. 
Você hoje trouxe um conteúdo espetacular, 
transmitido pela TV Assembleia, muitos 
capixabas estão vendo, está gravado e nós 
vamos, também, colocar nas redes sociais. É 
importante que quem puder colocar em suas 
redes sociais este momento tão produtivo, tão 
especial onde a ciência e a tecnologia foram 
colocadas aqui, foram passadas pelo nosso 
querido Ronaldo Cohin, como instrumento 
necessário, eficaz e útil na vida das pessoas.  

Muito obrigado pela presença, por você 
ter trazido este momento especial para todos 
nós. Muito obrigado.  

 
 O SR. RONALDO COHIN – Muito 

obrigado, deputado. Eu que agradeço e 
parabenizo o senhor, também, pela posição que 
sempre tem para conosco. Muito obrigado a 
todos! 

 
O SR. PRESIDENTE - (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Agradeço a todos os 
deputados, ao presidente Erick, que já tinha de 
maneira assim muito extemporânea conseguido 
que pudéssemos ter este momento especial, 
aqui, hoje. 

Quero convidar o Doutor Hércules para 
assumir a presidência. No momento posterior à 
fala do nosso presidente Erick Musso, ele vai 
fazer também aqui uma sessão. Então, eu 
convido Doutor Hércules a assumir a presidência 
e o deputado, presidente desta Casa, Erick 
Musso, a usar a palavra. 

 
O SR. ERICK MUSSO – (PRB) - Queria só 

pedir ao deputado... Quer falar Janete? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Pode 

falar, presidente. Em seguida vou falar sobre o 
Diego, um jovem que nós ajudamos aqui nesta 
Casa e que ganhou, é campeão estadual e 
brasileiro da categoria de caratê. 

  
O SR. ERICK MUSSO – (PRB) - Está joia. 

Então, bom dia a todos e todas, deputados e 
deputadas, público presente, imprensa, público 
que nos assiste de suas casas.  

Identificador: 340036003000340030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, segunda-feira, 18 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 55 

Eu queria iniciar com um vídeo. Nós 
teremos, daqui meia hora, a inauguração da 
Defensoria Pública. E eu vou passar um vídeo 
institucional deles, que foram cinco relatos da 
Defensoria Pública. A ideia desse vídeo é 
mostrar o quanto a instituição, cuja função 
constitucional é garantir o direito, pode trazer 
diferença na vida das pessoas. Esse vídeo é a 
forma que nós temos de demonstrar o que nós 
teremos na Assembleia Legislativa, a partir 
dessa inauguração, hoje, às 11h. Pode soltar 
Luciano, por favor.  

 
(É exibido o vídeo) 

 
 É isso! A Defensoria Pública é uma 
instituição essencial na função jurisdicional do 
estado e tem como objetivo prestar orientação 
jurídica e defesa dos mais necessitados em 
todos os graus de jurisdição.  

Em matéria na Folha de São Paulo de 
hoje consta informações de que a maioria das 
decisões do STF e do STJ são de recursos de 
Defensoria Pública. Não tem como falar em 
cidadania sem garantir direitos, logo a 
Defensoria Pública possibilita que o cidadão 
possua assistência jurídica integral e gratuita. E 
é isso que nós passaremos a oferecer a partir de 
hoje no espaço da Assembleia Cidadã. 

O núcleo contará com o apoio de dois 
defensores públicos em revezamento, realizará 
a triagem e encaminhamento para todos os 
outros núcleos em todas as áreas da Defensoria, 
em todas as áreas que a Defensoria possuir 
atendimento. A pessoa já sairá da Assembleia 
com a relação de documentos, com data de 
atendimento agendada. Além do mais, serão 
feitos aqui atendimentos na área de saúde, 
tanto judicial quanto extrajudicial, para que esse 
direito fundamental seja garantido de forma 
rápida e eficaz. Será ainda inaugurado um 
projeto-piloto, aqui dentro da Assembleia, de 
atendimento às vítimas de furto e roubo para 
que elas sejam orientadas sobre as medidas a 
serem tomadas judiciais, administrativas, 
evitando-se o aumento ainda mais de seus 
prejuízos. 

Oitenta por cento da população capixaba 
é potencial assistido da Defensoria. Só em 
agosto e setembro foram atendidos mais de 
trinta mil pessoas com petições e processos. Por 

isso, amigos, amigas, deputados, deputadas, 
servidores, enfim, eu quero convidar todos para 
que agora, 11h, daqui a vinte minutos, nós 
possamos estar juntos nessa inauguração que 
me honra, que me deixa emocionado porque 
esse núcleo será o núcleo de atendimento aos 
capixabas, mas sobretudo dos capixabas mais 
pobres, mais humildes, aqueles que não têm 
dinheiro para pagar um advogado, aqueles que 
não têm dinheiro para fazer um recurso, uma 
petição. 

Então, é a Assembleia Legislativa 
cumprindo além do seu papel constitucional, 
legislativo, de aprovar projetos, de debater 
legislações. Está prestando um serviço para a 
população mais humilde desse estado porque 
do mais humilde cidadão ao mais poderoso e 
rico capixaba, todos indistintamente pagam o 
nosso salário. E a nossa retribuição neste 
momento é de dar em serviço, em prestação de 
serviço, em prestação de serviço de qualidade, 
um retorno aos mais de quatro milhões de 
irmãos e irmãs nossas capixabas que nos 
confiaram, e estamos representando aqui por 
quatro anos neste Parlamento as suas ideias, os 
seus ideais, rompendo os seus desafios, lutando 
pelos seus objetivos.  

E essa inauguração da Defensoria com 
certeza absoluta dará muita robusticidade a 
esse projeto pioneiro que a Assembleia tem há 
um ano e meio, que é o espaço Assembleia 
Cidadã. 

 
O Sr. Vandinho Leite – (PSDB) - Senhor 

presidente, queria... 
 
O SR. ERICK MUSSO – (PRB) - Deputado 

Vandinho, pode ficar à vontade. 
 
O Sr. Vandinho Leite – (PSDB) - Queria 

um aparte. 
Eu acho que posso falar sobre esse 

momento e sobre esses espaços públicos da 
Assembleia, atendendo ao cidadão, com muita 
propriedade. É o meu terceiro mandato, mas eu 
fiquei um mandato fora, deputada Janete, fui 
candidato a deputado federal na eleição 
passada e o coeficiente eleitoral não me 
permitiu ir para a Câmara Federal e retornei 
para Assembleia nesse mandato. 
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A diferença, deputado Erick, presidente 
desta Casa - do que era a Assembleia quatro 
anos atrás e eu retorno para esta Casa nesse 
momento - é enorme! Agora, sim, a Assembleia 
tem se tornado a cada dia o espaço da 
população e do povo. Conversei um pouquinho 
contigo ontem, presidente, sobre a importância 
da Defensoria Pública aqui na Casa.  

No meu mandato, eu, por diversas vezes 
eu tenho colocado aqui algumas decisões 
judiciais de gente pobre que, às vezes, deveria 
ter que pagar, por exemplo, inclusive multas 
exorbitantes.  

Eu não estou falando só de matéria de 
defesa do consumidor, mas no geral, que boa 
parte das decisões que eu trago aqui é feita por 
defensores públicos, formato como a gente 
orienta. Mas a população mais carente tem, 
realmente, dificuldade de ter acesso à Justiça, e 
a Defensoria aqui na Assembleia Legislativa vai 
contribuir e muito, tanto em processos 
individuais quanto também em processos 
coletivos. Muitas vezes ações coletivas podem 
minorar o sofrimento de parcelas da sociedade. 
 Então, a Defensoria, que já tem o meu 
apoio incondicional, – sempre afirmo isso a eles 
– nesse caso agora, essa parceria com a 
Assembleia Legislativa torna essa relação ainda 
mais próxima. E eu gostaria, muito, de dizer a V. 
Ex.ª que, apesar de jovem, está deixando um 
marco importante aqui na Assembleia 
Legislativa. Falo isso como deputado de terceiro 
mandato, que ficou quatro anos fora. 
 Não tenho necessidade nenhuma de 
ficar fazendo bajulação, mas a Assembleia que 
eu conheci antes, nos meus dois primeiros 
mandatos, e a Assembleia que eu conheço 
agora teve uma evolução significativa. 
Parabéns! 
 

 O SR. ERICK MUSSO - (PRB) – Muito 
obrigado! 
 Devolvendo, então, a palavra ao 
deputado Doutor Hércules, já agradecendo pelo 
tempo disponível, e convidando, mais uma vez, 
todos para a inauguração agora às 11h. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Pela 
ordem, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Deputada Janete, antes que 

V. Ex.ª fale – vou ceder a palavra para V. Ex.ª –, 
eu só quero colocar em votação – o quorum vai 
ficar diminuto, porque muitos irão para a 
inauguração da Defensoria Pública – a 
prorrogação da sessão por mais uma hora. 
 Quem for favorável permaneça como 
está. (Pausa)  
 Aprovado por unanimidade. 
 Deputada Janete. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Eu 
gostaria que V. Ex.ª permitisse que entrasse ao 
plenário o jovem Diogo Souza Lopes, de 
dezesseis anos, que era o campeão nosso 
estadual e brasileiro da categoria quinze e 
dezesseis anos de caratê. Ele é do bairro de 
Porto Novo, da academia Team Guerreiros, 
conquistou o primeiro título internacional e foi 
ajudado por nós aqui. Nós fizemos aqui, 
passamos um pedido por vários deputados, que 
contribuíram para que ele pudesse se 
apresentar no mundial que teve e que, na 
categoria dele, ele ficou o terceiro melhor do 
mundo, competindo com cinquenta e seis 
países. 
 Então, eu gostaria que ele entrasse, 
deputado Hércules, e desse só uma palavrinha. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Pois não! 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Ele quer 
agradecer aos deputados que contribuíram. Ele 
vai precisar de mais ajuda, porque são 
oportunidades como essa que a gente pode 
fazer um campeão. E o Diogo, aqui de Cariacica, 
é um exemplo disso na categoria quinze e 
dezesseis, campeão de caratê, estadual, 
brasileiro e, agora, internacional. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Pois não; autorizado. Peço à 
deputada Janete também – vou suspender a 
sessão por alguns minutos – que ela possa 
assumir a presidência nesses minutos em que o 
homenageado dará entrada ao plenário. (Pausa)  
 

 (A sessão é suspensa às 
10h48min e reaberta às 10h52min) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Reiniciando a sessão, 
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vamos passar, então, à fase das Comunicações, 
conforme ficou acordado. 

O primeiro orador inscrito é o deputado 
Carlos Von. (Pausa)  

Carlos Von, ausente. O segundo é o 
deputado Coronel Alexandre Quintino. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) – Deputado! 
 
  O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Pois não. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Eu estou aguardando a hora da 
Comunicação, porque aqui está difícil falar. A 
verdade é essa. Entendeu? Então, gostaria que 
V. Ex.ª que está presidindo, deputado Hércules, 
nos desse a oportunidade para que nós 
entrássemos na hora da Comunicação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Deputado, é o que nós 
estamos fazendo agora. Foi chamado o primeiro 
inscrito, o Coronel Alexandre Quintino. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
(MDB) - Por isso que eu digo que V. Ex.ª é o 
cara. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – V. Ex.ª é o nono e vai falar 
também, se Deus quiser. 

Deputado José Esmeraldo, devo lembrar 
a V. Ex.ª também que a sessão foi prorrogada 
por mais uma hora. Ok? 

Coronel Alexandre Quintino. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) – Senhor presidente, demais deputados 
que integram esta Casa, venho aqui, com muita 
satisfação, levar ao conhecimento e agradecer a 
todos os deputados desta Casa pela aprovação 
da Lei n.º 11.066, que foi publicada hoje, no 
Diário Oficial, na data de hoje, 6 de novembro 
de 2019. Esta lei nomina o 14.º Batalhão, traz o 
nome, homenageia o nome do policial militar 
Paulo Sérgio Torquato Lepre. 

Este deputado vem à tribuna desta Casa 
de Leis falar justamente sobre essa publicação 
da lei que dá nome ao 14.º Batalhão da PMES, 

que foi criado e inaugurado no ano de 2010, 
tendo como sede o município de Ibatiba e área 
de circunscrição, além da sede, o município de 
Ibatiba, os municípios de Iúna, Ibitirama, Irupi, 
Brejetuba e Muniz Freire. 

O 14.º Batalhão, presidente, tem como 
responsabilidade a execução das atividades de 
polícia ostensiva e de preservação da ordem 
pública no âmbito de sua circunscrição, visando 
à diminuição dos índices de violência e de 
criminalidade nos municípios, distritos e 
comunidades. 

Até no momento de sua partida esse 
guerreiro demonstrou dignidade e honra. O 
policial militar Paulo Sérgio Torquato Lepre, 
nascido na divisa com o Rio de Janeiro, 
ingressou na PMES em 1990, iniciando sua 
carreira em Alegre, como soldado. 
Posteriormente, ele foi transferido para Iúna, 
onde conheceu sua esposa, Márcia Madeira 
Ferreira Torquato Lepre, e com ela teve dois 
filhos, Paulo Vitor Ferreira Torquato Lepre e 
Eduardo Ferreira Torquato Lepre. Marido e pai 
muito amoroso, ele era devotado pela família e 
pela comunidade.  

Profissionalmente, Paulo Sérgio 
Torquato Lepre sempre foi um exemplo de 
competência e dedicação. Independentemente 
de estar atuando na atividade operacional e na 
atividade administrativa, desempenhava tudo 
com maestria e excelência as suas atribuições. 

Com a instalação do 14.º Batalhão, no 
ano de 2010, devido a sua extrema 
responsabilidade e profundo conhecimento na 
legislação policial militar, dentre outras 
qualidades natas, trabalhou na Seção de Pessoal 
e na Seção Correicional daquele batalhão. No 
ano de 2011, ele foi promovido a cabo e, em 
2013, foi promovido a sargento. Paralelo à 
carreira policial, graduou-se como tecnólogo em 
gestão comercial e como docente em ensino 
superior.  

O policial militar sargento Paulo Sérgio 
Torquato Lepre sempre foi o ponto de equilíbrio 
do 14.º Batalhão. Sua partida prematura deixou 
um vácuo na unidade. Sua ausência até hoje faz 
muita falta, pois sempre foi amigo, parceiro e de 
uma sensatez muito peculiar. Impossível 
esquecer-se de tão grande homem que foi o 
nosso grande amigo Paulo Sérgio Torquato 
Lepre. 
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O acidente fatal ocorreu em Ibitirama, 
numa tarde de domingo, em julho de 2018, 
quando ele, a esposa e o filho de dois anos 
sofreram um acidente automobilístico e o 
veículo caiu em um rio, ficando submerso. 
Mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis, 
o sargento Paulo Sérgio Torquato Lepre reuniu 
força, resgatou sua esposa, resgatou seu filho 
pequeno salvando-os da morte. Entretanto, não 
lhe restaram forças para salvar a si mesmo, 
sendo arrastado pela correnteza. E dessa forma 
heroica se despediu da vida, aos quarenta e 
cinco anos de idade.  

Seu ato heroico foi reconhecido pelos 
seus pares e pela comunidade, onde era querido 
e respeitado, sendo promovido post mortem, 
por ato de bravura à graduação de subtenente 
da Polícia Militar. Hoje, o 14.º Batalhão 
Subtenente Paulo Sérgio Torquato Lepre, assim 
denominado a partir dessa lei proposta por este 
deputado, mais do que homenageia um policial 
militar, eternizará um verdadeiro herói, que 
perdeu a vida por sua família num ato de 
extremo amor e coragem! 
 Quero agradecer a todos os deputados 
que aprovaram essa lei, sancionada e publicada 
hoje pela governadora em exercício Jaqueline 
Moraes, contribuindo todos para este momento 
ímpar, que enobrece e enaltece a memória do 
subtenente Paulo Sérgio Torquato Lepre, e a 
família policial que compõe o 14.º Batalhão. 
 Concluo as contidas palavras que estão 
na placa a ser descerrada na entrada do 14.º 
Batalhão, que assim ficará:  
 

Fica decretado que o décimo 
quarto Batalhão da Polícia Militar 
do Espírito Santo  recebe a 
honrosa designação de Batalhão 
Subtenente PM Paulo Sérgio 
Torquato Lepre. (In Memoriam) 
  
Combateu o bom combate, 
levando ao 14.º BPM o que de 
melhor possuía. Demonstrou, até 
no momento de sua partida, a sua 
dignidade e o seu caráter.  A 
perda de alguém tão especial nos 
atinge pessoalmente, pois não 
somos ensinados a dizer adeus às 
pessoas que amamos. Entretanto 

podemos dizer:  obrigado 
subtenente Paulo pela presença 
em nossas vidas e por tudo que 
fez por nós com muito esmero e 
amor. 
Que o teu trabalho seja perfeito. 
Para que,(...) mesmo o depois da 
sua morte, ele permaneça. 
(Leonardo Da Vinci) 

 
Muito obrigado, presidente.  
Devolvo a fala à Mesa. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito obrigado, deputado Coronel 
Alexandre Quintino. 

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

Danilo Bahiense, futuro prefeito de Vila Velha. 
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Bom dia, presidente; bom dia senhores 
deputados; bom dia, funcionários; bom dia 
telespectadores da TV Assembleia. 
 Presidente, desde o primeiro momento 
em que assumimos o nosso mandato nesta 
Casa, nós estamos aqui defendendo a Polícia 
Civil com relação aos meios para o trabalho, 
bem como com relação a efetivo. 
 Uma das situações graves que a Polícia 
Civil enfrenta na Superintendência de Polícia 
Técnico Científica, é com relação aos médicos 
legistas.  
 Nós temos dito aqui que a carência é 
imensa não somente com relação aos médicos 
legistas, como também com os auxiliares de 
Perícia Médico Legal, que, em 1990, nós 
tínhamos noventa e nove servidores e hoje 
temos apenas trinta para atender a toda 
demanda do estado do Espírito Santo. 
 Anteontem, aliás, ontem, o deputado 
Theodorico Ferraço nos procurou ali, narrando 
os problemas que está enfrentando em 
Cachoeiro de Itapemirim. Ele tem sido 
procurado constantemente pela população, 
inclusive relatando que anteontem familiares 
estavam desesperados, com corpo de vítima 
para ser liberado e não havia médico legista. 
 Deputado Theodorico, temos passado 
por situações semelhantes em Cachoeiro, em 

Identificador: 340036003000340030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, segunda-feira, 18 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 59 

Colatina, em Linhares. Hoje, novamente 
Cachoeiro está sem médico legista. Essa noite, 
recebi ligação de algumas pessoas me pedindo 
uma ajuda no Norte do estado, porque Linhares 
também está sem médico legista. 
 Então, hoje, deputado Ferraço, todos os 
presos que forem autuados em Linhares têm 
que ser levados a Colatina, para realizarem 
exames. Dois corpos foram encaminhados agora 
pela manhã, para Colatina, para serem 
examinados, para que as famílias possam, 
obviamente, fazer o funeral posteriormente. 
 E mais grave ainda, todas as vítimas, 
deputado Ferraço, todas as vítimas de qualquer 
tipo de violência, inclusive de crimes contra o 
costume, de estupro e outros tipos de crimes, 
têm que ser conduzidos para Colatina para 
serem submetidos a exames de lesões 
corporais. 
 Nós achamos uma saída momentânea 
para isso. Fizemos uma indicação ao Governo do 
Estado para que coloque nos SMLs do interior, 
Colatina, Linhares e Cachoeiro, médicos da 
Secretária de Saúde, que, com isso, minimizaria 
a situação da população capixaba, não somente 
com relação às mortes violentas, mas também 
com relação às supostas mortes naturais, já que 
nós temos SVO somente em Vitória. E não são 
poucos os corpos que são trazidos para Vitória. 

No ano passado, aproximadamente três 
mil e setecentos corpos deram entrada no SVO. 
E o senhor vê: se uma pessoa falecer, por 
exemplo, em Mucurici, se for de morte violenta, 
o estado é responsável por fazer o transporte. 
Mas, se for morte natural, a família tem que 
bancar vinda e volta, que dá mais de setecentos 
quilômetros.  

Com a palavra, deputado Ferraço.   
 
O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) - 

Deputado Danilo Bahiense, quero cumprimentar 
V. Ex.ª, e dizer que todo o Espírito Santo é 
testemunha da luta de V. Ex.ª, que sempre foi 
um policial exemplar, em favor da segurança do 
Espírito Santo, e honra e dignifica esta Casa, 
com o seu trabalho, particularmente em 
Cachoeiro de Itapemirim. E V. Ex.ª já esteve lá, 
fazendo uma audiência, que impressionou os 
vereadores e toda a população, pelo gesto de 
carinho que V. Ex.ª teve para com o nosso povo 
de Cachoeiro.  

E quero confirmar que, ontem, 
realmente, nós conversamos sobre esse 
assunto. É uma calamidade pública. Não vamos, 
aqui, querer atingir o Governo, ou o secretário 
de Segurança, que eu, inclusive, nem o conheço, 
nem culpar a ninguém. O problema existe, e nós 
sabemos que o mais interessado dessa situação 
pode ser o próprio Governo, que tem falta de 
médicos legistas. Essa é a verdade. Mas V. Ex.ª 
está apresentando uma ideia, uma solução 
emergencial, que merece os nossos aplausos, 
porque não é um discurso de oposição. Como V. 
Ex.ª não é um discurso de oposição. O meu 
também não é. Mas é um discurso de solução.  

V. Ex.ª apresenta ao Governo uma 
medida emergencial, até que ele possa fazer 
concurso público. E o concurso público, para 
médico legal, para médico...  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Legista.  
 
O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – É 

difícil. Não é fácil. O sistema, o problema 
salarial. Tem problema judicial; tem problemas, 
aí, de responsabilidades, que muitos desses 
médicos estão até correndo dessa profissão.  

Mas a emergencial, que V. Ex.ª propõe, 
nos motiva a dizer aqui, em alto e bom som, ao 
Governo do Estado, para discutir com V. Ex.ª, 
com a maior urgência possível, porque é triste 
uma família ver um filho, ali, morto, esperar por 
um dia, uma noite, ter que se deslocar do 
interior para Vitória, pela falta de médico ou em 
Linhares, ou em Colatina, ou em Cachoeiro de 
Itapemirim.  

Então, eu quero cumprimentar V. Ex.ª. 
Dizer da minha satisfação, do seu trabalho, que 
representa esta Casa, que representa a vontade 
da população. E fazer, aqui, um alerta, e uma 
mensagem ao Governo, para chamá-lo para 
conversar, para discutir, porque V. Ex.ª 
representa os interesses desse povo, na 
qualidade de deputado, brilhante como V. Ex.ª 
é, honrado como V. Ex.ª é, e representando a 
imagem do próprio Poder Legislativo, para 
encontrar uma solução. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Muito obrigado, deputado Theodorico 
Ferraço. 
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Já estivemos conversando pessoalmente 
com o governador. Ele gostou muito da ideia, e 
ficou de implantá-la.  

Certamente, nós estamos com 
dificuldade com relação ao legista, tendo em 
vista os baixos salários. O salário de um legista é 
pouco mais de cinco mil reais, enquanto o 
médico da Secretaria de Saúde ultrapassa os dez 
mil.  

Presidente, eu gostaria de falar, aqui, 
sobre outro assunto, que é o Estatuto do 
Desarmamento.  

Até 1981, os registros de armas do 
Estado do Espírito Santo, aliás, do Brasil, do 
território nacional, eram revalidados 
anualmente. E a competência era das polícias 
civis, das Delegacias de Armas, Explosivos e 
Munições. Em 1982, passou a ser o registro 
definitivo, sendo renovado somente por ocasião 
da transferência de armas. Quando uma arma 
era vendida, quando era transferida para outra 
pessoa.  

Em 1997, surgiu a Lei n.º 9.437, que é o 
Estatuto do Desarmamento. Naquela ocasião, o 
Governo Federal anistiou as pessoas que tinham 
armas de fogo em casa, que não tinham 
registro, para que pudessem fazer o registro, 
sem ter que comprovar a procedência, desde 
que não fossem, obviamente, roubadas. Mas o 
Governo deu um prazo de noventa dias, 
prorrogável por mais noventa dias. A divulgação 
não foi o suficiente para que todas as pessoas 
fizessem o registro das suas armas.  

Em 2003, foi editada a Lei n.º 10.826, 
passando a competência do registro de arma e 
da concessão de porte para a Polícia Federal. Foi 
novamente dada uma anistia, para o registro 
das armas, pelo mesmo prazo de noventa, 
prorrogável por mais noventa. Só que não 
houve a devida divulgação e as pessoas 
achavam, às vezes as pessoas do interior, que 
tinham que vir trazendo a arma até a Polícia 
Federal para fazer o registro e ficavam com 
medo de ser presas no trajeto, coisa que não 
precisava. Era ir ao sistema no computador, 
entrar na página da Polícia Federal e formalizar 
o registro.  

Com isso, milhares e milhares de armas 
deixaram de ser registradas e estão nas mãos de 
cidadãos de bem, não somente no nosso estado, 
como também no Brasil, sem que essas pessoas 

tenham condições de fazer o registro e 
regularizar para que o Estado tenha o controle 
efetivo. 

Nós fizemos agora, recentemente, um 
ofício para todos os dez deputados federais e os 
senadores do nosso estado sugerindo uma 
alteração na legislação, para que nós 
pudéssemos trazer para o controle do Estado 
todo o acervo de armas que estejam nas mãos 
de pessoas que queiram registrar. Inclusive, se 
fosse da vontade do Governo Federal, que fosse 
cobrada uma taxa para o registro, para que as 
pessoas regularizassem, até mesmo porque 
muita gente tem o registro da arma na Polícia 
Civil, mas não tem o registro na Polícia Federal. 

Então gostaria de, aqui, de público, 
agradecer e parabenizar o nosso deputado 
federal Ted Conti, que foi o único deputado que 
apresentou um projeto de lei fazendo a 
alteração no Estatuto do Desarmamento, na Lei 
10.826, propiciando que todo cidadão que 
tenha uma arma em casa possa regularizar o 
registro, quer seja que essa arma esteja 
registada na Polícia Civil ou até aquelas que não 
têm registro em nenhum local e que desejam 
regularizar. Assim, o Estado teria o controle. 

Então gostaria mais uma vez aqui de 
parabenizar o nosso deputado federal Ted 
Conti, que apresentou esse projeto de lei. 

Presidente, muito obrigado. Um bom dia 
a todos! Que Deus continue nos abençoando! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Deputado Danilo, por 
gentileza, eu gostaria que em um minuto V. Ex.ª 
pudesse responder.  

Nós já fizemos reunião, eu, você, o 
deputado Euclério e o deputado Rafael Favatto, 
em algum projeto para Vila Velha. V. Ex.ª, na 
parte da segurança, com a experiência que tem 
junto com o Euclério, e eu e o Rafael falamos 
sobre a questão da Saúde. E naquela ocasião, já 
discutíamos essa questão para Vila Velha.  

Antes de ontem, quatro assassinatos da 
Região 5. V. Ex.ª tem algum projeto assim para 
Vila Velha, da área de segurança? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Presidente, Vila Velha – não somente 
Vila Velha, mas toda a Grande Vitória e por que 
não dizer o estado do Espírito Santo – ela 
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precisa de uma atenção maior, inclusive com 
relação à Polícia Judiciária. 

A carência de efetivo, Doutor Hércules, é 
muito grande. A Polícia Civil deveria ter três mil 
oitocentos e cinquenta homens e ela só têm 
dois mil e cinquenta, ou seja, faltam mil e 
oitocentos homens. Dos dois mil e cinquenta 
homens, duzentos e oitenta estão no abono 
permanência, trabalhando com certidões, 
aguardando a aprovação da reforma da 
Previdência para que deem entrada nas suas 
aposentadorias. Ou seja, ficaremos com um 
efetivo defasado em mais de dois mil homens. 

No município de Vila Velha, Doutor 
Hércules, nós temos várias delegacias que foram 
desativadas e outras que nem sequer foram 
implantadas. No passado, antes da Constituição 
de 1988, nós tínhamos um volume muito grande 
de delegacias porque existiam as subdelegacias: 
Santa Rita, Vila Garrido, Itaparica e outras. Hoje 
a delegacia de São Torquato foi fechada, não 
temos mais delegacia de São Torquato.  

Tiroteios durante dia e noite. Eu tenho 
recebido ligações, inclusive vídeos lá de São 
Torquato, onde tiroteios duram mais de vinte 
minutos na porta da casa de um delegado que 
reside ali na Avenida Leopoldina. 

A delegacia de Vila Velha está fechada há 
mais de cinco anos. A delegacia de Terra 
Vermelha, Região 5, nem sequer chegou a ser 
instalada. A delegacia de Novo México, Doutor 
Hércules, atende precariamente a população 
porque se transformou em um presídio. A 
delegacia de Parque das Gaivotas nem sequer 
foi instalada. Então, se não houver repressão, 
certamente o cidadão, com a certeza da 
impunidade, continua a praticar crimes.  

Mas outro fator que é muito importante, 
Doutor Hércules, para citar com relação à 
segurança de Vila Velha, seria a questão da 
Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Vila 
Velha é referência nacional, no entanto, ela não 
tem meios para trabalhar. 
 Há pouco tempo agora, nós tivemos uma 
reunião com o pessoal da Guarda, são mais de 
duzentos e noventa e cinco homens, salvo 
engano, duzentos e noventa e oito homens, só 
havia nove viaturas funcionando. Somente nove 
viaturas!  
 Para auxiliar e minimizar o problema da 
Guarda Municipal, nós fizemos uma solicitação à 

Justiça de Vila Velha. Estivemos lá com o doutor 
José Augusto Farias, que é titular da 1.ª Vara 
Criminal. Estivemos também com o doutor 
Flávio Jabour Moulin, que é o titular da 7.ª Vara 
Criminal, solicitando, Doutor Hércules, que 
sejam disponibilizados os recursos das penas 
pecuniárias para a Guarda Municipal. Também 
parte do recurso das fianças arbitradas, para a 
Guarda Municipal, porque eles fazem um 
trabalho maravilhoso, mas precisam de meios. 
 Nós temos algumas outras sugestões que 
depois, nas reuniões que teremos 
posteriormente, serão apresentadas para o 
grupo. 

Muito obrigado, Doutor Hércules.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado, deputado 
Delegado Danilo Bahiense.  

Vou chamar o próximo orador, Delegado 
Lorenzo Pazolini. (Pausa) 
 Ausente. 
 O próximo é o deputado que vos fala.  

Peço que o deputado José Esmeraldo 
assuma a presidência para que eu possa falar.  
  

O SR. PRESIDENTE – (ENGENHEIRO JOSÉ 
ESMERALDO – MDB) – Para fazer uso da 
palavra, Doutor Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, prezados colegas, quero, 
inicialmente, pedir desculpas pela demora ao 
nosso professor que está aguardando para fazer 
sua apresentação de um trabalho importante 
para o estado e para o país.  
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 

Quero, neste momento, falar sobre 
aquela foto ali. Parabenizar o presidente e todos 
os deputados. Uma indicação nossa que 
fizemos, para colocar a iluminação azul neste 
mês de novembro. Então, ali, tem a foto em que 
estou no primeiro dia deste mês. 

Também, quero lembrar que, por pedido 
nosso, um ofício ao nosso comandante do 38.º 
BI, também o 38.º BI está iluminado em azul.  

Outra foto também, ainda no 38.º BI; 
outra foto também no forte, também lá dentro 
do 38.º BI.  
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Nós queremos lembrar a importância do 
exame de próstata neste mês do Novembro 
Azul, que é importante. Estou de gravata azul 
não é por caso, é de propósito. Este lacinho 
também agradeço ao pessoal do meu gabinete, 
que faz esse lacinho todo ano, assim como 
fizemos vários do Outubro Rosa.  

Muito bem! Segundo o Instituto Nacional 
do Câncer – Inca, este ano devem ser 
diagnosticados sessenta e nove mil novos casos 
de câncer de próstata no Brasil.  

A outra foto é: Você sabia que um a cada 
seis homens pode ter câncer de próstata durante 
a vida? Então saiba que nove a dez casos têm 
chance de cura quando diagnosticados cedo.  

A outra foto, também estamos 
iluminando vários prédios. O próprio CRM, pedi 
ao presidente e ele também iluminou o 
Conselho Regional de Medicina com a luz azul. 

Quero mostrar aqui agora, no dia 30 do 
mês passado, de outubro, quarta-feira, nós 
estivemos na Secretaria da Fazenda, com o 
secretário Rogélio Pegoretti, que nos recebeu 
muito bem, com vários representantes do 
terceiro setor, com o deputado Adilson 
Espindula, que tem feito um trabalho muito 
bom na sua Comissão de Assistência Social.  

Ali, estamos com a Pollyana Paraguassú, 
tem o José Siqueira, enfim, vários atores, a 
representante do nosso secretário Bruno Lamas, 
também, nesse momento.  

Aí, no dia 30, nós fizemos um debate 
com Dario Sergio Coelho e também com a 
colega infectologista Sandra Fagundes e demais 
pessoas presentes. Estamos vendo ali a Viviane, 
na cadeira de rodas, e a Rosilda também, ali em 
baixo, que tem uma luta muito grande.  

Ainda sobre essa luta, o passe livre, que 
é direito da população. Precisamos que o 
pessoal vivendo com HIV tenha direito ao passe 
livre.  
 Ali estamos com a doutora Sandra, da 
Sesa, e também com o representante da OAB na 
área de saúde, e foi muito importante a sua fala.  
 A outra foto, também, é o pessoal 
participando desse momento importante. 
 Ali, já em Vila Velha, na quinta-feira, dia 
31, quando estive visitando a Apae de Vila 
Velha. Aliás, o único político presente era eu, 
nesse momento, com os professores e com as 

mães, nessa integração; um projeto de inclusão 
muito lindo que a Apae de Vila Velha faz. 
 Ali, com a dupla Jéssica e Dionísio, que 
fez uma apresentação muito interessante.  
 Ali, na quinta-feira, dia 31, à noite, com a 
nossa querida, a primeira, de vestido 
estampado, Zezé Roque, procuradora federal 
aposentada. Foi minha assessora na Câmara de 
Vila Velha quando fui presidente em 89 e 90. E 
também com Cristina Pupim e outras amigas na 
inauguração da sede nova do Movive. 

A outra foto, ainda com Cristina Pupim, 
que faz um trabalho muito bom, voluntário, 
muito interessante. 

E sobre a separação de lixo, um trabalho 
maravilhoso. 
 E no dia 1.º, agora, estivemos eu, o Dr. 
Emílio da Comissão de Saúde, o deputado Carlos 
Von e a diretoria, o engenheiro e a engenheira 
daquele projeto do Hospital Materno Infantil 
Cidade Saúde, em Guarapari. Fomos lá sexta-
feira, de manhã, olhar a obra do hospital. 

Ainda continuando essa foto, uma visita 
técnica que fizemos no hospital. 
 Depois fomos para a Câmara de 
Guarapari. Essa foto é na câmara. Fomos falar 
uma queixa com relação à atenção primária, 
que foi muito importante. 
 Mandei um ofício para o prefeito porque 
não consegui falar com ele, meu amigo Edson 
Magalhães. Reclamei com o meu amigo 
Theodorico Ferraço porque não consegui falar 
com ele desde sexta-feira. Mas fiz por escrito. 
Sugestão que não tem no projeto. Porque quem 
falou que não tem no projeto foi a engenheira, e 
está com a foto dela ali. Volta a foto, por favor, 
Luciano. 

Aquela moça com capacete entre mim e 
Emílio é a engenheira. Não tem projeto de 
tratamento de esgoto, não tem captação de 
água da chuva, não tem captação e utilização de 
água da pia, de banheiro, de lavanderia. Não 
tem projeto para energia fotovoltaica... Tudo 
isso fiz por escrito porque a engenheira 
respondeu que não tem.  

Na câmara foi discutida, com o deputado 
Carlos Von também, a questão da atenção 
primária. 

Já no dia 05, portanto ontem, na 
Comissão de Saúde, recebemos dois 
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representantes do Conselho Regional de 
Enfermagem, Coren. 

A outra foto, por favor, Luciano. 
Estavam representando o Conselho 

Regional de Enfermagem, Jussara Sardenberg e 
Jaciglei, enfermeiro também e assessor de 
fiscalização do Conselho Regional de 
Enfermagem. 

O que é isso? As ambulâncias que muitos 
municípios usam são pequenas, não têm 
condição básica de dar o conforto mínimo para 
o acidentado ou paciente transportados 
naquelas ambulâncias tipo Fiorino. 

Ainda nesse mesmo dia, tivemos a visita 
do doutor André Cordeiro falando sobre a 
questão da dor. Ele tem uma clínica 
especializada de dor, e é muito importante a 
gente saber que existe. Ele é anestesista e hoje 
faz, praticamente, só essa questão da dor. 

Então, é o nosso registro de hoje. 
Daqui a pouco teremos a presença do 

nosso professor da Ufes, que mostrará toda a 
técnica que está desenvolvendo, um trabalho 
muito importante. 

Obrigado, deputado José Esmeraldo! 
Ainda sobraram dois minutos, mas não 

vou falar mais porque o professor está, 
pacientemente, esperando desde dez horas da 
manhã aqui. 

Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENGENHEIRO JOSÉ 

ESMERALDO – MDB) – V. Ex.ª agora ocupará o 
seu posto, de onde não deveria ter saído. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – O próximo orador, 
deputado Emílio Mameri. (Pausa) 

Ausente. 
O próximo orador, deputado Dr. Rafael 

Favatto. (Pausa) 
Ausente. 
O próximo, deputado José Esmeraldo. 

(Pausa)  
Entrou agora. Estava do lado de fora. 
Vamos ouvir o deputado Dr. Rafael 

Favatto e depois o deputado José Esmeraldo. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Bom dia a todos. 

Deputado Doutor Hércules, eu estava 
prestando atenção na sua fala ali fora porque 
pela televisão o senhor fica mais jovem. (Pausa) 

Mais bonito é um pouco difícil, mas mais 
jovem um pouco... Na televisão de HD dá para 
ver até uns fios de cabelo nascendo.  

Bom dia a todos e a todas, a todos os 
deputados presentes, ao deputado José 
Esmeraldo, ao deputado Theodorico Ferraço e 
ao deputado Doutor Hércules, a todos que nos 
assistem também pela TV Assembleia e aos 
nossos funcionários. 

Hoje, gostaria de falar um pouquinho de 
um assunto que fez até o deputado Doutor 
Hércules acionar a Comissão de Meio Ambiente, 
que é a mancha de óleo que está chegando aqui 
no estado. E a chegada da mancha se aproxima, 
cada vez mais, do nosso litoral capixaba. 

Nesse final de semana, a mancha já 
atingiu o Parque Nacional de Abrolhos, no Sul da 
Bahia, que fica cerca de cem quilômetros do 
estado. Ontem, a mancha já chegou à Nova 
Viçosa, que fica a cinquenta quilômetros de 
nosso estado. E as estimativas mostram que o 
óleo vai chegar ainda esta semana em nosso 
estado, mas em menor proporção se comparado 
ao Nordeste. Ou seja, apenas vestígios dessa 
mancha estão previstos para chegar aqui. 

O Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, o Inpe, que está monitorando o óleo 
por satélite, afirma que a hipótese é de que haja 
muito mais óleo em oceano aberto e há 
possibilidade desse material avançar pela costa 
brasileira, até chegar aqui. 

Esse é o maior desastre ambiental já 
registrado em costa brasileira. O anterior, o 
desastre de Mariana, em que a lama dos rejeitos 
atingiu a costa do Espírito Santo, de Regência 
subindo para o Nordeste, fez o caminho 
contrário da mancha de óleo. 

Equipes já foram treinadas e já estão 
prontas para atuarem na limpeza no litoral 
Norte do estado, de acordo com o Governo do 
Estado.  

Quero aqui também parabenizar o 
deputado Doutor Hércules, a Comissão de Meio 
Ambiente e o Governo do Estado. Na quarta-
feira passada, quando discutimos aqui, 
Deputado Hércules, o Governo do Estado se 
prontificou, o secretário de Meio Ambiente, o 
Fabrício, prontamente nos atendeu e atendeu a 
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solicitação da Comissão de Meio Ambiente, 
reuniu equipes e fez um treinamento. 

Ele tem dado entrevistas, ao longo da 
semana, demonstrando o que fazer e o que 
pode ser feito para minimizar os impactos 
ambientais no estado do Espírito Santo. Além 
disso, empresas - de Linhares, de São Mateus - 
se uniram para doar equipamentos de 
segurança para possível intervenção nas praias 
do litoral norte capixaba. 

Isso é muito importante demonstrando a 
união, não só do Estado e dos Municípios, mas 
da classe empresarial, preocupada com essa 
mancha de óleo aqui no estado. As empresas de 
limpezas também se prontificaram a estarem 
presentes nessas ações que serão 
implementadas aqui no estado. 

O Corpo de Bombeiro da Polícia Militar 
disponibilizou cento e vinte militares para 
atuação, somente o Corpo de Bombeiro, cento e 
vinte militares para a atuação; ONGs, como 
acontece em outros estados, também estão se 
mobilizando para ajudar na limpeza, e a Seama 
pede para que elas procurem os órgãos que 
compõem o plano de ação do estado. 

Então, aqui um aviso para todas as 
ONGs, pessoas, voluntários que queiram agir 
também na limpeza desses locais, que procurem 
os órgãos que compõem o plano de ação do 
Estado. Técnicos do Ibama e do Instituto Chico 
Mendes, entre outros órgãos ambientais, 
começam a treinar os servidores da região da 
Grande Vitória, que serão deslocados para a 
região. 

De acordo com a Seama serão treinados 
servidores do meio ambiente e da Defesa Civil 
dos municípios de Vitória, Serra e Vila Velha, e 
eles serão os multiplicadores do conhecimento 
para possíveis voluntários que queiram atuar na 
eliminação do óleo. 

Também estão sendo treinados 
servidores de Aracruz e Fundão. E hoje será a 
vez da equipe da Marinha e do Exército 
brasileiros. Ou seja, uma força tarefa composta 
por aproximadamente mil integrantes, 
considerando órgãos federais, estaduais e 
municipais e até voluntários, estará de 
prontidão. Vale lembrar que, diferente de 
outras regiões e segundo o Ministério da 
Agricultura, não há orientação sobre a proibição 
do consumo de pescados, até porque se diluiu 

muito a concentração desse rejeito em nossa 
costa litoral. 

Uma equipe que trabalha no plano de 
ação do Governo também ressaltou que estão 
atentos aos manguezais e aos rios e que se for 
necessário redes de proteção serão utilizadas. 
Temos que lembrar que a captação da água para 
a região de São Mateus é feita no Rio Cricaré. 
Recentemente, deputado Ferraço, com a seca 
na região, a água do mar estava adentrando 
cerca de cinco quilômetros o Rio Cricaré. Então, 
é importante salientar nessa hora que a água do 
mar pode também entrar no Rio Cricaré, 
levando esses rejeitos para o rio e o manguezal 
daquela região. Mas lembre-se de que tudo isso 
vai depender da quantidade de óleo a que será 
exposta ou terá contato. 

Aqui na Assembleia vamos realizar junto 
com a Comissão de Saúde uma audiência 
pública para debater o tema, acabei de falar 
isso, do deputado Hércules. Precisaremos de 
uma força tarefa montada para que quando 
esse óleo chegar aqui todo voluntário possível e 
disponível possa ajudar, caso seja necessário. 
Estamos em um momento de extremo alerta. 

Tem um vídeo programado, Luciano. 
Você podia passar o vídeo da mancha de óleo, 
falando dos voluntários e do cuidado do contato 
com esse óleo. É importante alertar sempre 
desse contato porque em alguns dos outros 
estados esses voluntários tiveram dor de 
cabeça, enxaqueca severa até, náusea, enjoo, 
vômito, e não queremos que isso se repita aqui 
no estado do Espírito Santo. 

 
(É exibido o vídeo) 

   
É importante lembrar que o desastre 

está sendo investigado e a empresa grega Delta 
Tankers, dona do navio Bouboulina, apontado 
como o responsável pelo vazamento do óleo 
que atingiu o litoral brasileiro, pode ser 
condenada a pagar uma multa de até cinquenta 
milhões de reais aos órgãos ambientais 
brasileiros, por crime ambiental. Esse dinheiro 
será revertido para pagar todos esses custos, 
que toda essa gente, de mobilização... Aqui no 
Espírito Santo, mil pessoas estão sendo 
mobilizadas e treinadas. Então, isso tem um 
custo, e essas multas serão revertidas para 
esses custos. 
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E é importante, então, lembrar: não 
pegar, não ficar próximo, sem os equipamentos 
de segurança. Muito obrigado! Bom dia a todos! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Cumprimento o Dr. Rafael 
Favatto. 

Deputado Engenheiro José Esmeraldo. 
Enquanto o José Esmeraldo encaminha, 

peço mais um pouquinho de paciência ao 
doutor Athelson, que está esperando desde 10h 
também para fazer a sua apresentação. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

(MDB) – Senhor presidente, deputados, saudar 
o nosso querido Ferraço, o Dr. Favatto e o 
Doutor Hércules! 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Senhor presidente, venho a esta tribuna 

para me reportar a uma viagem que fiz a Muqui. 
É um município importante, mas que precisa de 
apoio. Estive com o prefeito, um prefeito 
capacitado, competente, jovem, engenheiro. 
Fomos muito bem recebidos pelo senhor 
prefeito Renato Prúcoli, e lá também estava, e 
eu gostaria de citar, da esquerda para a direita: 
o Genésio; Renato Prúcoli; o deputado que fala 
da tribuna, José Esmeraldo; Marcelino; e 
também o Gilberto, que foi prefeito várias vezes 
na região de Muqui. 

A prefeitura, pelo que nós vimos e 
observamos, apesar dos esforços, que são 
grandes, e o município vai bem, mas é 
importante que o Estado também venha dar a 
cobertura necessária para a sobrevivência, não 
digo do prefeito, mas da população que mora 
em Muqui.  

Lá, eu fui abordado por essas pessoas no 
que tange ao museu. É importante falar isso 
aqui em alto e bom som, museu de Muqui. Esse 
museu são duas casas que foram 
desapropriadas pelo Governo do Estado e 
entregues, deputado Ferraço, para a associação 
dos ex-alunos do colégio de Muqui, repito, ex-
alunos do colégio de Muqui, para ser a sede do 
Museu Dirceu Cardoso, que todos nós tivemos o 
prazer e a honra de conhecer. Porém, o prédio 
encontra-se em total abandono, e a Secult, e eu 

quero aqui chamar atenção do secretário de 
Cultura, senhor Fabrício Noronha, repito 
Fabrício Noronha.  

Foi contratado um projeto pela Secult, 
mas que não contempla a parte estrutural do 
prédio e corre o risco de desabar. Estou falando 
aqui não é como deputado, como engenheiro de 
carreira da Prefeitura de Vitória. Fui lá, junto 
com o nosso amigo Gilberto, que eu já citei e 
está ali junto conosco.  

Então, fica aqui o nosso pedido. E, 
quantas vezes necessário for, eu voltaria aqui à 
tribuna, porque tenho um apreço muito grande 
aos moradores de Muqui. Espero que ninguém 
venha atrapalhar, porque se atrapalhar eu vou 
dar o nome aqui da tribuna da Assembleia que a 
Secult, ela tome as providências necessárias 
com relação ao museu, também na questão 
financeira e cultural com a perda do prédio. 
Quer dizer, o prédio pode desabar, essa casa 
pode desabar. 

O Renato, na verdade, precisa conversar 
com o secretário Fabrício Noronha. E eu, seu 
Fabrício, que te conheço pouco, que vou muito 
pouco a essa secretaria, mas nós temos que ter 
responsabilidade para com o município de 
Muqui. Eu tomei a liberdade de citar aqui em 
alto e bom som, a associação dos ex-alunos do 
colégio de Muqui, são pessoas realmente que 
representam Muqui, para que aquela sede seja 
o Museu Dirceu Cardoso. Fica o nosso pedido ao 
secretário de Cultura, da Secult. Fica o nosso 
pedido aqui. 

Convide, e se houver a possibilidade, se 
necessário for, eu vou junto com Renato para 
ver como é que a secretaria, que tem a verba, 
vai resolver o problema. Vamos deixar tudo 
cair? Tudo desmoronar? Secretaria tem que ter 
responsabilidade e o secretário mais ainda tem 
que ter responsabilidade. O que não pode é um 
espaço desse, tão importante não só para o 
povo de Muqui, mas para o Estado do Espírito 
Santo, ali vai ser vista e recordada a vida 
daquelas pessoas, de tudo que foi feito na 
região de Muqui, nesse museu. E a gente lembra 
muito bem o que representou para o estado do 
Espírito Santo, e por que não dizer para o Brasil, 
Dirceu Cardoso, grande homem público, homem 
que honrou ser morador de Muqui; nasceu em 
Muqui.  
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Por isso, nós tomamos a liberdade e 
vamos fazer uma indicação também para que 
esse museu seja construído, seja reformado. 
Agora, é importante porque eu tomei a 
liberdade de falar aqui que o prédio encontra-se 
em total abandono e a Secult contratou um 
projeto que não contempla a parte estrutural do 
prédio, tanto é que esse prédio está sendo 
escorado - eu digo porque eu fui lá - por 
madeiras. Quer dizer, é uma casa antiga, que foi 
adquirida, aquele espaço foi adquirido e ali é 
para ser construído esse museu; então depende 
da Secult. Por isso eu tomo a liberdade de fazer 
este pedido da tribuna da Assembleia.  

Eu sou da base do Governo e tenho todo 
direito de vir aqui e defender os interesses do 
município de Muqui - Fabrício Noronha, seu 
Fabrício Noronha - até mesmo porque V. S.ª 
deveria convidar o prefeito e não deixar o 
prefeito ficar esperando, porque aí eu vou 
entrar junto também. Não te conheço. Agora, 
comigo tem que ser as coisas certas. Nós não 
podemos deixar o povo de Muqui ao deus-dará. 
Hoje eu estou entrando friamente, mas eu 
posso entrar quentemente.  

Nós não podemos deixar a população de 
Muqui sem o apoio devido do senhor secretário 
Fabrício Noronha.  

Ali na foto estão alguns representantes, 
pessoas de bem, moradores. E gostaria de citar 
o Genésio, o prefeito Renato juntamente com 
Gilberto, que é irmão do Genésio, que foi 
prefeito por alguns mandatos, e o Marcelino 
estava conosco lá também.  

Por isso, eu tomo a liberdade de pedir ao 
secretário Fabrício que convide o Renato, para 
que seja resolvida essa questão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Próximo orador é o 
deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa)  

Ausente.  
Deputado Erick Musso. (Pausa)  
Ausente.  
Deputado Euclério Sampaio. (Pausa)  
Ausente.   
Deputado Freitas. (Pausa)  
Ausente.  
Deputado Gandini. (Pausa)  
Ausente.  
Deputado Hudson Leal. (Pausa)  

Ausente.  
Deputada Iriny Lopes. (Pausa)  
Ausente.  
Deputada Janete de Sá. (Pausa)  
Ausente.  
Deputado Luciano Machado. (Pausa)  
Ausente.  
Deputado Marcelo Santos. (Pausa)  
Ausente.  
Deputado Marcos Garcia. (Pausa)  
Ausente.  
Deputado Pr. Marcos Mansur. (Pausa)  
Ausente.  
Deputada Raquel Lessa. (Pausa)  
Ausente.  
Deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa)  
Ausente.  
Deputado Professor Majeski. (Pausa)  
Ausente.   
Deputado Theodorico Ferraço. O 

deputado tem dez minutos.   
Daqui a pouco o professor doutor, nosso 

querido Athelson, estará fazendo sua 
apresentação. Doutor Athelson Stefanon 
Bittencourt. Mais dez minutos de paciência só, 
professor.  

Com a palavra o deputado Theodorico 
Ferraço.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Gostaria, antes de mais nada, de registrar a 
presença do vereador João Bechara, que está 
com a comitiva tratando de interesses do 
município de Itapemirim. Ele que é um dos 
vereadores guerreiros, que sabe defender 
aquele povo e grande vereador da Câmara 
Municipal do nosso Itapemirim. Seja bem-vindo 
a esta Casa, vereador João Bechara. 

Senhor presidente, meu querido 
deputado José Esmeraldo, na administração 
anterior do prefeito Edson Magalhães, em 
Guarapari, eu tive a honra de participar 
juntamente com alguns vereadores e membros 
da comunidade, médicos. E ouvi ali uma palavra 
muito importante do prefeito Edson Magalhães: 
quero realizar dois sonhos na minha terra além 
do que já estamos fazendo em favor dessa 
cidade. A Segunda Ponte de Guarapari e um 
hospital municipal na cidade saúde, mas 
preferencialmente o hospital, a grande bandeira 
do prefeito Edson Magalhães. 
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E a primeira reunião em Brasília, eu 
participei com o deputado, com o prefeito e 
com o senador Ricardo Ferraço numa audiência 
com o ministro da Saúde, quando ali o ministro, 
então ministro no Governo ainda de Dilma 
Rousseff, abriu as portas para um convênio 
entre a prefeitura e o Ministério da Saúde. A 
partir daí, o grande trabalho do prefeito foi a 
desapropriação de um hospital em construção 
com recursos próprios, quer dizer, o dinheiro 
que ele teria para diversas obras, a preferência 
que ele deu total à saúde pública. Em 
entendimento com médicos que estavam 
também sonhando com a construção do 
hospital, cuja construção estava parada, 
paralisada, por falta de recursos e de uma 
atenção governamental maior, foi possível o 
prefeito fazer a desapropriação, a compra, com 
recursos próprios por preço muito inferior ao 
avaliado por comissão especial da prefeitura e 
pelo próprio interesse daqueles construtores 
naquela grande obra. 

A partir daí deu início, então, à 
assinatura do convênio com o Ministério da 
Saúde. Teve que fazer um novo projeto, uma 
remodelação, e eu me lembro que eu falei 
naquela ocasião, como fez Norma lá em 
Itapemirim, lembrando para fazer um heliporto 
em cima do Hospital da Criança, ali em Itaoca e 
Itaipava, já esperando pelo progresso e 
desenvolvimento da extração do petróleo e da 
possível construção de portos ali em Itaoca e 
também em Kennedy. 

Deu início então à obra do hospital. Os 
recursos destinados à Caixa Econômica, com 
dificuldades permanentes de liberação, muito 
serviço para a Caixa Econômica na liberação dos 
recursos. Era uma etapa dificílima para medição 
da obra, a remodelação do projeto que teve que 
ser feito tudo novamente, até que uma 
liberação, de pouco mais de cinco milhões de 
reais, ficou encalhada na Caixa Econômica na 
espera do desenvolvimento de um novo 
projeto. Terminou a administração do senhor 
Edson Magalhães, quatro anos depois ele volta à 
prefeitura municipal e coloca novamente como 
de importância fundamental a construção de 
um hospital na cidade saúde. Tudo vinha para 
Vitória, era ambulância para baixo e para cima, 
gente morrendo na estrada, um deus-dará. Crise 

permanente na saúde, internamentos às pressas 
a procura de UTI.  

Aí o Edson, novamente, foi a Brasília e 
tivemos o prazer de acompanhá-lo para uma 
audiência com o então ministro da Saúde no 
Governo Temer ainda, e agora, recentemente, 
com o ministro da Saúde do Governo do Jair 
Bolsonaro. E se reativou um novo projeto, 
quando a Norma tem o prazer de comunicar ao 
povo do Espírito Santo, particularmente de 
Guarapari, já o fez ao Edson Magalhães, que o 
Governo Federal assume total responsabilidade 
pela conclusão das obras, e o mais importante 
depois: todo o aparelhamento moderno, 
necessário para a sua construção. 

E a Vigilância Sanitária está cuidando de, 
naturalmente, fazer daquele projeto uma 
estrutura moderna, como disse aqui o deputado 
Hércules. Eu quero fazer um elogio pessoal a 
ele. Lá atrás, nós também participamos juntos 
com uma organização que estava querendo 
fazer um hospital, financiado pelo Bandes, e que 
acabou não dando certo. E a sua recente visita 
foi um prazer imenso, porque, além de ele ser 
um médico da saúde, como nós hoje estamos na 
presidência de uma comissão especial, para 
verificar in loco todos os problemas da saúde 
pública do Espírito Santo. E os problemas são 
terríveis para a população e terríveis para o 
próprio Governo. O hospital, hoje, está na sua 
fase final de elaboração e de ajustamento do 
processo. 

Ouvi dizer que, há pouco, o deputado 
Hércules notou, não através do prefeito, nem 
através do secretário de Saúde, mas através 
apenas do engenheiro da obra, que não tinha 
ainda o projeto de esgoto, que é fundamental 
ao projeto, mas que o prefeito está 
providenciando e vai chegar o momento 
oportuno – porque nós estamos mexendo agora 
somente na infraestrutura – de fazer um 
processo dos mais modernos de tratamento do 
esgoto, para ser entregue na porta ao 
esgotamento com a Cesan, que é responsável 
pelo serviço de água e esgoto da cidade. 

Portanto, eu quero registrar aqui que o 
prefeito colocou como questão de honra para a 
sua administração, junto com a deputada 
federal Norma Ayub Alves, que tem sido uma 
representante do prefeito e da Prefeitura de 
Guarapari junto ao Ministério da Saúde, através 
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do nosso ministro Mandetta, que estará 
visitando Guarapari, já no próximo mês, e 
também inaugurando a UTI do Hospital 
Evangélico Litoral Sul, no antigo Santa Helena, 
de Itapemirim e Marataízes. 

Essa obra, eu quero dizer que me 
congratulo com o povo de Guarapari pelo 
prefeito que tem, pela sua responsabilidade de 
dar à saúde pública o melhor caminho. E ele já 
está preocupado com a administração do 
hospital, que espera, até agosto ou setembro, a 
sua inauguração, de fazer uma concorrência 
pública para que seja administrado por uma 
organização hospitalar que tenha credibilidade 
com a saúde pública e possa dar praticamente 
cento e cinquenta leitos com UTI e todo 
equipamento mais moderno existente na 
Medicina, conforme comprometimento do 
ministro Mandetta, ilustre ministro da Saúde do 
Governo de Jair Bolsonaro. Uma obra 
importante, de vital importância, e que vai, 
inclusive, aliviar os hospitais da Grande Vitória.  

Vamos registrar aqui que existe hoje o 
Hospital Infantil prestando o serviço materno-
infantil de primeiro mundo, de primeira 
qualidade e que, hoje, se apresenta em 
Guarapari como um anexo do Hospital Infantil 
de Cachoeiro de Itapemirim, prestando serviços 
fantásticos e haverá de prestar a continuidade 
se feliz for no processo de licitação que o 
prefeito estará abrindo a qualquer momento. 

Com essas palavras, eu quero aqui 
também me congratular com a Prefeitura de 
Guarapari que, em contato com o Ibama, 
através do superintendente Diego Libardi, está 
promovendo, nos próximos dias, nesta semana 
ainda, uma importante reunião de prevenção 
contra esse maior de todos os desastres 
ecológicos vindo do mar através do vazamento 
do óleo, que já está bem próximo às nossas 
fronteiras, mas não poderemos deixar aqui 
nunca de esquecer que o Exército, a Marinha, a 
Secretaria de Meio Ambiente do Governo do 
Espírito Santo, unida com o Ibama, o Governo 
Federal, os prefeitos municipais, estão unidos e 
integrados preventivamente à espera da 
chegada do óleo em nossas praias. Nós aqui 
proclamamos e temos fé que ela possa chegar 
bem aliviada e, talvez, nem chegar ao Espírito 
Santo, que é o desejo maior, para que o verão 
que se aproxima possa receber aqui os mineiros, 

os goianos, todos os brasileiros que se banham 
nas águas limpas de Guarapari, do litoral Norte, 
do litoral Sul, enfim. Existe problema, existe 
ameaça, mas existe a grande esperança que 
Deus, Nossa Senhora da Penha coloque a mão 
nessa tragédia e que o Espírito Santo não o 
receba. São os nossos desejos, é a nossa 
profissão de fé que temos que ter a todo o 
momento. 

Senhor presidente, está terminando o 
horário, está na hora de terminar a sessão. 
Deixo aqui o meu abraço a V. Ex.ª, como esse 
grande lutador pela saúde pública do Espírito 
Santo, o Doutor Hércules; e esse extraordinário 
deputado José Esmeraldo, uma das vozes 
maiores que tem nesta Casa e que falou muito 
bem sobre Muqui. Congratulo-me com V. Ex.ª, 
deputado. Estamos juntos. Muqui precisa 
realmente da presença do Governo para a 
cultura, e o discurso de V. Ex.ª, inclusive, 
enaltecendo uma pessoa aqui, o doutor Dirceu 
Cardoso, um dos maiores homens públicos que 
eu conheci como deputado e ele como senador, 
um dos homens mais sérios, mais honrados e 
honestos desta nação. 

Muito obrigado. Que Deus abençoe a 
todos e que Deus coloque a mão nos mares do 
Espírito Santo para que essa praga do óleo, que 
foi jogado no mar espontaneamente ou 
criminosamente, não chegue até nós. Muito 
obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Muito bem, deputado 
Theodorico Ferraço. 

Vamos chamar os próximos oradores 
ainda, o Torino Marques. (Pausa) 

Ausente, Vandinho Leite. (Pausa) 
Ausente, deputado Adilson Espindula. 

(Pausa) 
Ausente, deputado Alexandre Xambinho. 

(Pausa) 
Ausente, e o último é o deputado 

Capitão Assumção. (Pausa) 
Também ausente. 
Quero lembrar a você que está em casa 

que muitos deputados não estão aqui porque o 
presidente está inaugurando, desde as 11h, o 
espaço da Defensoria Pública aqui na nossa 
Casa. 

Nós vamos passar, então, agora, ao 
Grande Expediente. O Grande Expediente, 
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conforme previsto no art. 112, do Regimento 
Interno, o restante da presente sessão será 
destinada para que o professor e doutor 
Athelson Stefanon Bittencourt, diretor de 
gestão de Expansão e coordenador do Museu de 
Ciência da Vida e do laboratório de Plastinação 
da Ufes, possa explanar sobre o Museu de 
Ciência da Vida, da Universidade Federal do 
Espírito Santo, conforme requerimento de 
autoria deste deputado. 

Peço, então, que o segurança traga aqui 
para nossa Casa, para a nossa tribuna, o nosso 
querido professor e doutor. Inicialmente, 
pedindo desculpa pelo tempo que ele esperou. 
Ele está aqui desde as 10h. Então, nós queremos 
aguardar a presença do nosso querido 
professor.  

Enquanto o professor se encaminha para 
a tribuna eu quero lembrar que nós temos que 
continuar com a campanha Novembro Azul. 
Muito importante a prevenção de câncer de 
próstata. Não é possível nós continuarmos 
assistindo homens morrendo com câncer de 
próstata por um preconceito idiota não querer 
se submeter ao exame. 

Então, agora, nosso querido professor 
doutor Athelson, por gentileza, pode assumir 
nossa tribuna. 

 
O SR. ATHELSON STEFANON 

BITTENCOURT – Doutor Hércules, deputado, 
demais deputados, demais presentes. 

A Universidade Federal do Espírito Santo 
agradece muito esta oportunidade dada pela 
Casa de apresentar esse projeto do Museu de 
Ciências da Vida, da Universidade Federal do 
Espírito Santo, que é a realização de um sonho 
da população do estado do Espírito Santo e do 
Brasil. 

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
O Museu de Ciências da Vida começa 

com um projeto na Universidade Federal. Sou 
professor de Anatomia, diretor de gestão de 
extensão da universidade e coordenador do 
Museu de Ciências da Vida, que começou com o 
projeto Corpo Humano que visava, lá atrás, e 
continua com esse ideal, de difundir o 

conhecimento do corpo humano para a 
população levando informação, qualidade de 
vida e saúde para população.  

Esse projeto... 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – TV Assembleia, por 
gentileza, dá para botar ao vivo para quem tá 
vendo em casa? (Pausa) 

Professor, só um minutinho. (Pausa) 
Nós estamos falando ao vivo para quase 

o Espírito Santo inteiro. Ok? Mesmo que tenha 
pouco deputado aqui, que foram para a 
inauguração do espaço da Defensoria Pública, 
mas o senhor está falando para muitos. 

 
O SR. ATHELSON STEFANON 

BITTENCOURT – Eu agradeço. Agradeço a 
atenção de todos os ouvintes também. 

Então, através desse projeto do Corpo 
Humano o museu inicia seus trabalhos, lá em 
2007, e recebendo escolas de todo o estado do 
Espírito Santo para levar conhecimento à 
população. Trabalhando com os alunos da 
universidade – aqui minha primeira equipe, em 
2007, alunos da Medicina. Hoje nós temos uma 
equipe bem diversa e maior atuando conosco.  

Uma exposição em Venda Nova do 
Imigrante iniciou nossa trajetória itinerante pelo 
estado e pelo Brasil. Esse resultado dessa 
exposição que nos deu mais de três mil visitas 
num pequeno estande lá na Feira de Ciências foi 
uma energia de ativação para tudo que os 
senhores vão ver a partir de agora que nasce 
com esse ideal de criação de um grande projeto 
que é o Museu de Ciências da Vida. 

Trabalhando com pouco recurso a gente 
foi iniciando recuperando o material da 
universidade para criar um projeto que fosse 
mais acessível e disponibilizasse mais 
oportunidade. Aqui já em 2010, num espaço do 
museu, ainda muito improvisado, mas fazendo 
resultado e recebendo as escolas do estado, 
produzindo conhecimento, material, acervo 
para o museu. Graças a parceiros que a gente 
tem na universidade e de fora da universidade a 
gente pode realizar projetos muito importantes 
como o da evolução humana patrocinado pela 
CDV Facitec... (Pausa) 

 
(É exibido um vídeo)  
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  Essa fala dessa professora do interior do 
estado mostra o quão importante esse trabalho 
é para a educação da nossa população. 
 Este material que temos aqui está em 
grandes museus pelo mundo afora, como no 
Museu de História Natural de Nova York, na 
Dinamarca, no Canadá. Essa exposição rodou o 
estado. Nós fomos à Santa Teresa, ao Museu 
Mello Leitão. Estivemos na Praça do Papa, num 
grande projeto, com uma área dispositiva bem 
no centro de toda a feira aqui, com trezentos 
metros quadrados, apresentando uma nova 
exposição, tendo apoio do Estado, através da 
Secretaria de Educação, da Secretaria de 
Cultura, através da Fapes e também do 
Ministério da Ciência e Tecnologia. Temos o 
governador prestigiando nossa exposição, o 
professor Ildeu de Castro, que é o criador da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e 
sempre participando com os alunos, realizando 
atividades itinerantes e recebendo todo o 
público para ter acesso ao conhecimento sobre 
o corpo humano, sobre a vida. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 

 O grande sonho era realizar um projeto 
no Palácio Anchieta. Em 2015, então, 
inauguramos uma grande exposição, de grande 
sucesso: Corpo Humano: da célula ao homem, 
onde a gente teve quarenta e três mil visitas em 
dois meses. 
 Aqui um laboratório foi montado dentro 
do palácio e essa exposição belíssima pôde 
receber a comunidade capixaba, pôde capacitar 
professores da rede pública de ensino e 
oportunizar acesso à ciência de qualidade sobre 
a vida e o corpo humano. 
 A plastinação, os senhores vão, talvez, se 
espantar em se dar conta de que nós temos isso 
aqui no Espírito Santo. A plastinação é uma 
invenção do doutor Gunther von Hagens. É um 
médico alemão que criou essa técnica de 
preservação de corpos, tecidos biológicos. Ele 
fez isso em 1978, quando teve a sua primeira 
patente. 
 Após a queda da patente, essa 
tecnologia se espalhou por outros países e 
graças ao doutor Carlos Batista, um americano, 
diretor do maior laboratório de plastinação dos 

Estados Unidos, brasileiro também, mas ele já 
está lá há mais de trinta anos. Ele abriu a 
oportunidade para nós e nós pudemos 
participar de um curso lá, na universidade de 
Toledo, em Ohio, aonde retornei em 2012 e 
estive como professor visitante, trabalhando 
naquele laboratório e aprendendo essa 
tecnologia para trazer para o Brasil. E por 
incrível que possa parecer, apenas quatro anos 
depois, estava eu, 2015, presidindo uma 
conferência aqui, em Vitória, no Espírito Santo, 
uma conferência internacional, que trouxe os 
maiores plastinadores do mundo para cá, onde 
a gente pôde oferecer aos participantes de sete 
países, três continentes, dezessete estados do 
Brasil, professores, pesquisadores e técnicos, 
oportunidade de acesso a essa tecnologia. Aqui 
a foto oficial em 2015. 
 Em 2017, realizamos outro evento 
internacional e hoje temos a honra aqui, neste 
ano, em 2019, um evento que o Museu de 
Ciências da Vida da Universidade Federal do 
Espírito Santo realizou em São Paulo, na USP. É 
uma parceria nossa com a Faculdade de 
Medicina Veterinária. Esse foi um evento 
internacional com mais de cem pesquisadores.  

Hoje, nós temos a honra, a satisfação, o 
orgulho de saber que mais de dez laboratórios 
pelo Brasil estão plastinando. Aprenderam aqui, 
conosco, na Universidade Federal do Espírito 
Santo.  

Bem, a plastinação é uma técnica – bem 
resumidamente falando – ela substitui toda a 
água do tecido do corpo por um polímero. 
Desse modo esse tecido, esse corpo, fica 
preservado para sempre.  

Então, aqui é uma imagem do Museu de 
Ciências da Vida, aqui em Vitória. E nós 
podemos utilizar o silicone, como nessa peça. É 
um feto que teve o sistema nervoso central 
dissecado para mostrar todas as estruturas, a 
inervação. É uma obra fascinante.  

Há também outro polímero, o epóxi, que 
pode ser usado para lâminas do corpo. Então, 
além do epóxi, o poliéster também é utilizado, 
principalmente para o sistema nervoso. Ele 
apresenta algumas propriedades.  

Aqui, nós temos uma imagem que 
representa os alunos da universidade, 
trabalhando na dissecção, preparando o 
material para o museu, que vai ser exposto à 
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população, levando conhecimento. E esse aluno, 
ao mesmo tempo em que está aqui, 
trabalhando, ajudando na preparação, ele 
também está aprendendo e se qualificando. 
Então, eu tenho, aqui, alunos de Terapia 
Ocupacional, de Medicina, de Odontologia, 
trabalhando na dissecção e se formando 
melhor, dessa forma. 

 Então nesse processo, um tecido, um 
órgão ou o corpo, ele precisa ser desidratado, 
como a gente vê nessa figura acima, à esquerda: 
é o sistema nervoso central mergulhado na 
acetona. A desidratação é feita em acetona. E, 
depois de quatro banhos, esse tecido não tem 
mais água. Então, pode-se proceder à etapa 
seguinte, que é a impregnação do polímero. 

A gente precisou fazer adequações, 
adaptações, para reduzir o custo da implantação 
do laboratório de plastinação, porque esse 
laboratório tem que ser à prova de explosão, 
porque lida com material altamente inflamável 
e explosivo. As medidas de concentração são 
contínuas, de acetona. E, depois do processo de 
medida, essa acetona é reciclada. Depois que 
você utiliza a acetona, ela não é descartada: ela 
é reciclada, e ela volta para o processo.  

Publicações científicas produzidas pelas 
nossas pesquisas, em revistas internacionais, 
contribuindo com o desenvolvimento científico 
do país, e das pessoas, a formação de pessoas e 
profissionais aqui.  

 Aqui, uma imagem importante do Von 
Hagens, com uma de suas peças, em uma de 
suas exposições, na Alemanha. A câmara de 
vácuo construída por nós, aqui, à esquerda, as 
duas da direita foram importadas da Alemanha, 
mas funcionam perfeitamente. Inclusive, é 
produzida aqui, com tecnologia nossa. Nessa 
câmara de vácuo, então, é colocado silicone e, 
aí, o corpo – ou o órgão ou o tecido – submerso 
no silicone, para ser submetido ao processo.  

Então, a gente vê a câmara com o 
silicone, aqui. E ali, embaixo, submerso nesse 
silicone, está o material que nós pretendemos 
plastinar.  

Essa câmara é fechada. Silicone líquido. 
Essa câmara é fechada. É um vidro especial, 
para suportar a pressão do vácuo. A pressão do 
vácuo, quando chegamos próximo do vácuo 
máximo, é em torno de dez de toneladas por 

metro quadrado de área! Então, toda a câmara 
tem que ser dimensionada para isso.  

Aqui, a bomba de vácuo, que está 
gerando vácuo dentro da câmara. E, através do 
vácuo, a acetona, que foi trocada pela água, ela 
agora é extraída e, no lugar da acetona que é 
retirada, entra o silicone. Aquelas bolhas que a 
gente observou são bolhas de acetona que 
estão sendo extraídas e agora, depois do fim do 
processo de impregnação, esse tecido ou órgão 
ou o corpo, então, é retirado desse silicone 
líquido, que vai passar para a próxima etapa, 
que é uma etapa de cura. 

Aqui a gente vê umas bolhinhas no 
silicone, que é a acetona sendo extraída pelo 
vácuo, aqui também.  

Aqui a gente tem um exemplo de dois 
alunos da universidade, da Farmácia, agora já 
formados, já estão fazendo mestrado e 
publicaram, numa revista de plastinação 
internacional, um trabalho feito aqui na nossa 
universidade. 

O que os senhores veem aqui são peças, 
são fatias do corpo humano que foram 
preparadas para um estudo diferencial. Você 
imagina um aluno de Medicina que precisa 
estudar na radiologia uma imagem tomográfica 
e ele tem que interpretar aquela imagem que 
não tem uma riqueza de detalhe, como um 
corte natural do corpo! Então esse material vai 
ser utilizado agora na universidade e no museu 
para o ensino na área médica e também para 
contemplação dos visitantes do museu que 
queiram conhecer o corpo humano com 
detalhes. 

Aqui é uma câmara de vácuo para 
cadáver inteiro que foi produzida aqui em 
Vitória por nós. É um projeto nosso também e 
deve entrar em funcionamento a partir do 
próximo ano, mas nós podemos pensar grande 
também. 

Aqui é na China, numa conferência em 
que eu estive, para vocês ter ideia do tamanho 
de uma câmara de vácuo que eles têm lá, onde 
produzem material, peças de maior porte. 

Aqui, no laboratório deles.  
Voltando para o nosso laboratório, o 

equipamento que fica do lado de fora da área 
que é à prova de explosão. 

Aqui a gente observa um processo de 
limpeza e remoção do excesso de silicone de 
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uma pele humana, para ser aplicado no fim do 
processo, que é a cura. Após a aplicação de um 
reagente, esse silicone que, antes era líquido, se 
torna sólido e essa peça agora está finalizada e 
pronta para ser exposta. 

Então aqui é outra imagem. A primeira 
peça que o alemão produziu o corpo inteiro está 
aqui e hoje, com toda a tecnologia 
conhecimento, ele já produz algo com aspecto 
muito mais informativo, estético e é o que nós 
estamos buscando nos nossos estudos aqui na 
universidade. 

Algumas experiências que nós 
escolhemos na visita ao laboratório na China e 
estamos trazendo para cá, para universidade. 

Outra proposta são lâminas do corpo 
com coloração. Isso é uma pesquisa nossa da 
universidade. 

Aqui uma professora da universidade, a 
Fabíola Menezes, que é artista plástica e está 
fazendo doutorado comigo. Estou orientando-a 
através da USP, mas no nosso laboratório aqui. 
Ela vai pesquisar a pintura de corpos humanos e 
de animais plastinados por nós aqui, dando mais 
qualidade àquilo que é apresentado, não só em 
aula, mas também nos museus. Então a 
plastinação tem uma gama de possibilidades.  

Aqui, o sistema nervoso. 
Na nossa prática aqui, na conferência 

onde a gente teve a participação de figuras 
ilustres como o presidente da Sociedade 
Internacional de Plastinação, Latorre, que é da 
Espanha. 

A cura pelo ultravioleta que o poliéster 
sofre, para você então ter uma peça pronta que 
é uma fatia do sistema nervoso central, aqui 
numa lâmina, que pode ser colocado em 
exposição e manipulado. 

Aqui é o preenchimento de uma câmera 
com poliéster para então a gente finalizar o 
processo e ter agora uma placa curada com 
lâminas do corpo para serem estudadas e 
contempladas. Produto publicado em revistas 
de impacto internacional.  

O que você pode fazer com um trabalho 
desse! Então, esse é um corpo inteiramente 
fatiado, como se estivesse saindo de um 
tomógrafo. Imagina a capacidade informativa 
que um produto desse tem na formação na área 
médica ou também para a população que queira 
conhecer e explorar seu próprio corpo! Isso é 

algo que está em todos, todos querem. 
Conhecer o corpo humano é se conhecer.  

O que podemos fazer com isso, além do 
ensino, é a divulgação científica, o 
entretenimento e a cultura. Então, os senhores 
estão vendo uma baleia plastinada no museu lá 
na China; um touro também plastinado; essa é 
uma imagem na Alemanha do doutor Gunther 
Von Hagens; um jogador de vôlei aplicando, 
segurando suas vísceras. Tem um componente 
artístico em torno disso. 
 Aqui no nosso laboratório, esse animal, 
um bicho preguiça, parece estar vivo! Está 
plastinado! Ele foi vítima de atropelamento na 
BR-101, em Sooretama. Hoje, ele está 
plastinado e serve para educação, educação 
científica, educação ambiental.  

O que podemos fazer? Alguns exemplos. 
Então no Museu de Ciências da Vida, a gente 
acredita que a arte de comunicar a ciência para 
a população desfaz o preconceito. A plastinação 
democratiza o conhecimento da anatomia e do 
corpo humano. Isso foi dito por Von Hagens. 

Aqui, nós temos, em 2016, a primeira 
exposição de plastinados feita no Brasil, que 
foram produzidos no Brasil. Foi aqui em Vitória, 
produzidos em nosso laboratório.  

Essa exposição correu alguns estados do 
Brasil, no Rio Grande do Norte e no interior do 
estado também, com o nosso projeto itinerante.  

Acessibilidade é uma preocupação 
constante. Se a gente olhar alguns exemplos, a 
gente se dá conta de quanto é medíocre não 
pensar naquelas pessoas que, por alguma 
limitação, não têm oportunidade de ter acesso 
ao conhecimento. E elas podem, sim, contribuir 
com a transformação e a melhoria do mundo. 

Então, a gente sempre pensou, no 
espaço museal nas nossas exposições, em todos 
aqueles que tinham dificuldade.  

Aqui um depoimento.  
 
 (É exibido um vídeo) 
 
A gente percebe o quanto a gente 

precisa fazer pequenas ações que abram 
oportunidade para essas pessoas que, por 
alguma limitação, têm dificuldade de acesso ao 
conhecimento científico. Hoje, a plastinação traz 
uma oportunidade que de outra forma não seria 
possível. Então, através do material plastinado, 
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o deficiente visual pode enxergar uma peça do 
corpo humano ou uma peça de um animal, ou 
um órgão, porque ele pode tocar e, ao seu 
modo, enxergar. Se isso estivesse preservado no 
formol, ele teria que estar dentro de um vidro 
fechado, porque o formol é tóxico, é irritante. E, 
com a plastinação, isso não existe mais, esse 
material agora está disponível para o acesso a 
essas pessoas também.  

Além do entretenimento, a plastinação 
traz uma inovação que é dar acessibilidade ao 
deficiente visual no estudo, na área médica. 
Então, ele pode manipular um órgão, um corpo, 
sem problema de toxidez com os preservantes 
químicos.  

Aqui, é uma aluna, a Cintia, tendo uma 
aula sobre o sistema cardiorrespiratório, 
tocando um pulmão, um coração, lá no 
laboratório de Anatomia da Ufes.  
 Aqui ela fazendo uma prova. Está com 
um encéfalo nas mãos e eu estou fazendo uma 
pergunta para ela. E tocando o encéfalo, ela vai 
me respondendo. E a prova que ela está 
realizando é exatamente a prova que os colegas 
videntes dela fizeram. 
 Então, para inaugurar o museu num 
espaço permanente e confortável, conseguimos 
aprovar o projeto pelo CNPQ, em 2017, A 
Matemática está em Tudo. 
 E pensei: por que não o corpo humano? 
Por que não a Matemática estar no corpo 
humano? E propusemos a métrica do corpo 
humano. E com esse projeto, que teve o apoio 
de várias pessoas - vários professores, alunos, 
técnicos -, realizamos esse projeto, conseguimos 
esse recurso e inauguramos o museu. 
 Aqui temos um protótipo do projeto 
inicial. 

A universidade restaurou um espaço 
antes abandonado para que o museu pudesse 
se instalar de forma permanente em 2011. Em 
2013, iniciou uma reforma que foi abandonada 
pela empresa. Em 2017 retomamos, depois de 
relicitação, a obra. A obra seguiu em 2017. Em 
outubro, como estava; a gente já tinha ganho o 
recurso do CNPQ e eu tinha até o início do ano 
para inaugurar o museu, pelo prazo do recurso. 
Novembro de 2017. Janeiro de 2018, a reforma 
seguia e a gente já entrou instalando o museu. 
Eu tinha o prazo até 09 de março para a 
inauguração do espaço. Eu estava de férias, e a 

família participou também. 19 de janeiro, 10 de 
fevereiro, 02 de março. Era 09 de março a 
inauguração. Nós, no dia 06 de março. No dia 09 
de março tudo estava ok e pudemos inaugurar o 
Museu de Ciências da Vida, de forma 
permanente, na Universidade Federal do 
Espírito Santo. 

Agora, esse equipamento de divulgação 
científica, de entretenimento, de educação e 
saúde, está funcionando e atendendo a 
população capixaba.  

Assim, à esquerda, em cima, era o 
projeto, e as outras imagens, o real. À esquerda, 
em cima, o projeto, e à direita, embaixo, o real.  

Em 2018, vinte e sete mil visitantes 
recebidos; quinhentos e vinte e três grupos 
escolares recebidos; uma visita guiada, sendo, a 
maior parte, ensino básico, fundamental e 
médio. 

E o museu, hoje, é vivo e realiza diversos 
projetos. 

Aqui, um projeto de ensino, Desenhando 
no Museu, é um projeto que a comunidade 
aprende a desenhar com técnica as peças do 
corpo humano. E desse projeto, que a gente 
observa funcionando aqui... 

O museu está funcionando, os visitantes 
estão visitando o museu, e os participantes do 
curso estão ali também trabalhando. Então, 
esse visitante pode contemplar o museu e 
contemplar o projeto Desenhando no Museu, 
que agora virou também uma exposição com as 
obras desses artistas. 

Além disso, a gente desenvolve um 
trabalho de ensino e extensão na área de saúde, 
então, são alunos da Universidade de 
Farmacologia ensinando como os 
medicamentos funcionam no organismo; uso de 
drogas, de abuso e as consequências, e etc. 

São várias atuações, várias abordagens, 
conduzidas pela professora Ana Paula 
Bittencourt, com alunos de diversos cursos. 

Eventos científicos que estão 
acontecendo também no espaço do museu. 

Aqui a exposição Desenhando no Museu, 
que é produto já daquelas oficinas de desenho.  

E o público também pode contemplar a 
arte, a ciência, o corpo humano e a saúde. 

Além disso, estamos, agora, com esse 
grande projeto de plastinação de animais 
vítimas de atropelamento, na Reserva de 
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Sooretama, lá na BR-101. A gente coletando 
animais que foram atropelados. Estão indo para 
o laboratório e lá estão sendo processados para 
serem plastinados. Então, uma nova exposição 
para divulgar a ciência, para divulgar o 
conhecimento da diversidade, a preservação e a 
educação ambiental. 

Aqui é um livro publicado recentemente. 
Temos um capítulo do museu nele, patrocinado 
pela Secretaria de Educação do Estado. 

Aqui é um professor atuando no museu. 
 

(É exibido vídeo)  
 
Isso é fantástico, porque temos um 

professor do interior do estado levando a sua 
turma ao museu e protagonizando a visita de 
sua turma dentro do espaço. Ele está se 
apropriando desse equipamento, que a gente 
espera que seja um laboratório das escolas do 
nosso estado; que os professores se apropriem 
desse conteúdo. 

Recentemente, inauguramos essa 
exposição na Biblioteca Nacional, no Rio de 
Janeiro: A Alma do Mundo – Leonardo 500 anos. 
A comemoração dos quinhentos anos da morte 
de Leonardo da Vinci. Estamos lá participando 
com peças do museu plastinadas. 

Esse foi um convite do presidente da 
Academia Brasileira de Letras; professor Marco 
Lucchesi, à esquerda. Foi indicação nossa pelo 
presidente da SBPC. 

Então, o museu de ciências da vida, ele 
traz essa tecnologia para o Espírito Santo, de 
plastinação. E, hoje, ele é um laboratório que 
está à disposição da comunidade capixaba para 
atender no que diz respeito à divulgação 
científica, educação e saúde, ao entretenimento 
e todo conhecimento em torno. 

Gostaria de agradecer a oportunidade de 
estar aqui apresentando esse projeto e trazer 
uma demanda para esta Casa para que a gente 
possa pensar um mecanismo de apoiar esse 
projeto que é da sociedade capixaba, que é para 
a sociedade capixaba, que é o Museu de 
Ciências da Vida. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Professor, parabéns pela 
apresentação, pela dedicação. 

Quero fazer a seguinte pergunta: tem 
mau cheiro?  

O SR. ATHELSON STEFANON 
BITTENCOURT – Nenhum, porque não tem mais 
água. O material plastinado virou um material 
plástico. E trouxe um exemplar para o senhor 
matar essa curiosidade, que é de todos. Então, 
ele pode, sem problema nenhum, estar em 
qualquer ambiente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Com relação a essa 
plastinação, as vísceras também são 
plastinadas? 

 

O SR. ATHELSON STEFANON 
BITTENCOURT – Tudo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – O corpo inteiro. 

 
O SR. ATHELSON STEFANON 

BITTENCOURT – O senhor pode olhar essa 
imagem, que é muito impressionante - deixa eu 
retornar aqui. Isso é um coração de uma baleia 
de cinquenta toneladas. Esse coração tem mais 
de dois metros e meio de altura, inteiramente 
plastinado. Está em exposição no museu, no 
Canadá. 

Aqui, crianças no museu tocando um 
material plastinado, experimentando e 
conhecendo. Aqui, temos um cérebro e um rim 
platinados. Essa mesa é uma mesa interativa, 
que todo mundo tem curiosidade de tocar e 
saber como é. As crianças são nossos melhores 
visitantes no museu. 

Só para finalizar, felizmente temos uma 
grande equipe de voluntários, porque os nossos 
recursos são muito limitados, e conseguimos 
realizar a recepção de muitos visitantes no 
museu. Só para terminar, gostaria de dizer essa 
frase do Albert Pine: O que fazemos para nós 
mesmos morre conosco. O que fazemos pelos 
outros e pelo mundo permanece e é imortal. O 
Museu de Ciências da Vida agora é imortal. A 
gente passa, mas ele vai permanecer aqui e 
atendendo à sociedade capixaba. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Parabéns, 
professor, por essa aula importante. Estou 
recordando aqui meus tempos de anatomia, no 
primeiro ano, o cheiro horrível de formol. A 
gente ficava quase chorando o tempo todo. 
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O SR. ATHELSON STEFANON 
BITTENCOURT – Se me permite, vou pedir a 
maletinha preta, que acho que está ali perto do 
computador, e vou mostrar ao senhor uma peça 
plastinada. Muita gente assiste, vê através da 
mídia ou de uma palestra nossa, e fica muito 
impressionado em saber que temos isso aqui 
em Vitória. E tem gente que fica impressionado 
em saber que existe um Museu de Ciências da 
Vida aqui em Vitória. Mas é com muita honra 
que a gente apresenta isso e fala sobre a 
qualidade do que temos aqui em Vitória. Não 
existe outro museu no Brasil com o nível do que 
temos aqui. Espero que tenhamos em pouco 
tempo, com os laboratórios que estão surgindo. 

Estou aqui segurando na mão um 
hemiencefálo de humano. O cheiro é de 
plástico, mas ele é absolutamente real. 
Exatamente como era antes do processo ele 
está agora.  

Um rim. (Pausa) 
Aqui temos uma lâmina de dois 

milímetros de espessura da coxa humana. Posso 
ver nervo, vasos, o fêmur, os vários músculos, 
pele, gordura, com nível de detalhe absoluto. Se 
eu pego uma imagem, uma radiografia ou uma 
imagem tomográfica, de um corte desse, não 
tenho essa riqueza de detalhe. Mas imagina que 
um estudante, podendo parear isso aqui, a 
capacidade de aprendizado e retenção dele no 
que se refere ao conhecimento anatômico que 
vai aplicar no dia a dia, é fantástico. 

E para a população, de forma geral, é 
fantástico porque quem vai a uma exposição do 
corpo humano vai para quê? Vai para se 
conhecer. E quando ele chega lá ele se 
identifica: esse é o meu cérebro, esse é o meu 
coração. Então, todo mundo tem muita 
curiosidade de conhecer o corpo, o seu próprio 
corpo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Com certeza! Fantástico, 
conforme você disse. Muito bom! 

Professor, naturalmente o pessoal que 
está nos assistindo em casa está muito 
orgulhoso do que temos aqui no Espírito Santo, 
em Vitória. Agradecemos o seu estudo, a sua 
dedicação. Importante. Fico vendo, lembrando 
meu tempo de professor Hildegardo. 

 

O SR. ATHELSON STEFANON 
BITTENCOURT – Sim. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Professor Musso. 
 
O SR. ATHELSON STEFANON 

BITTENCOURT – Musso. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Dando aula… 
 
O SR. ATHELSON STEFANON 

BITTENCOURT – Professor Musso, na verdade, 
as peças, outros professores também, mas o 
professor Musso era muito dedicado à 
preparação de uma peça, à dissecção, colocar 
no vidro, porque ele queria que aquele 
conhecimento ficasse e seguisse para outros. 
Então, quando cheguei lá, foi com as peças que 
ele tinha preparado. Não só ele, mas que ele 
cuidava muito e que comecei esse trabalho. 
Então, o que ele deixou lá foi a energia de 
ativação desse processo. Sou muito grato, 
somos muito gratos a ele e a todos que também 
prepararam e contribuíram com material para o 
museu. E ainda hoje eu ouço professores. O 
professor Sarmento, que também era da Neuro 
e que era um dissecador exímio, também deixou 
um material belíssimo para o museu. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bom! Lembrar, 
então, inclusive, professor, que o doutor 
Andreas Vesalius, pai da anatomia... Que a igreja 
o proibia de fazer estudo de cadáveres; ele 
roubava cadáveres à noite, no necrotério, para 
poder estudar anatomia. Olha a dificuldade... 

 
O SR. ATHELSON STEFANON 

BITTENCOURT – Exato! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Que começou lá, com 
Andreas Vesalius, pai da anatomia.  

Lembrar também que o professor 
Delgado, no primeiro ano, mandava explicar, 
para a gente treinar os colegas, os ossos da 
mão. Muita gente não sabe que nós temos 
muitos e muitos ossos na mão. E ele mandava a 
gente botar os ossos no bolso do jaleco e pedia: 
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Me dá o osso tal! Então, a gente fechava os 
olhos, no tato, e entregava o osso. Quando a 
gente tivesse aprendido pelo menos os ossos da 
mão, a gente já estava preparado para aprender 
os outros ossos. Então, isso serve para ilustrar e 
ver hoje como que evoluiu o ensino da 
anatomia. 

 
O SR. ATHELSON STEFANON 

BITTENCOURT – Exato! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu quero dar os parabéns a 
você! E dizer que é um orgulho muito grande 
para esta Casa tê-lo aqui, mostrando, para o 
estado inteiro, a riqueza que nós temos aqui tão 
próxima, mas que muita gente não sabe. 
Inclusive, eu confesso que, com mais de 
quarenta anos de Medicina, não conhecia esse 
museu tão importante. Com certeza estarei lá, 
fazendo uma visita e, mais uma vez, trazendo 
para a nossa Casa essas informações. 

 
O SR. ATHELSON STEFANON 

BITTENCOURT – Será um prazer recebê-los!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Parabéns! 
Obrigado!  

E a importância também da inclusão, 
vendo ali o cego, no contato... Vendo ali, 
detectando o giro do cérebro.  

 
O SR. ATHELSON STEFANON 

BITTENCOURT – Sim! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – É muito importante isso 
para eles! E nós estamos em uma luta aqui de 
inclusão muito grande também. O nosso 
presidente, este ano ainda, já vai contratar 
intérpretes de Libras, para poder também o 
deficiente auditivo saber o que você falou até 
agora, através de linguagem de sinais, ou 
melhor, de Libras. 

 
O SR. ATHELSON STEFANON 

BITTENCOURT – Isso aí! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Isso é inclusão! E o 

presidente Erick já me prometeu, ainda ontem 
conversamos sobre isso, que, este ano ainda, 
terá interprete de Libras para transmitir as 
sessões, pela televisão, para o pessoal deficiente 
auditivo. 

 
O SR. ATHELSON STEFANON 

BITTENCOURT – Obrigado pela oportunidade! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Professor Athelson 
Stefanon Bittencourt, muito obrigado! 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
comunico que a pauta da próxima sessão 
ordinária será a mesma, exceto as matérias 
votadas na sessão de hoje, e mais: discussão 
única, em regime de urgência, dos Projetos de 
Lei n.os 618/2019 e 686/2019. 

Convido os senhores deputados e as 
senhoras deputadas para próxima, que será 
solene, hoje, às 19h30min, em homenagem aos 
radialistas, conforme requerimento do 
deputado Torino Marques, aprovado no 
plenário. 

Está encerrada a sessão. Muito obrigado 
a todos! 

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, hoje, às 
19h30min, conforme 
requerimento do senhor 
deputado Torino Marques, 
aprovado em plenário, em 
homenagem aos radialistas, 
Expediente: o que ocorrer, e 
comunicamos que haverá sessão 
ordinária dia 11 de novembro de 
2019, cuja Ordem do Dia é a 
seguinte: discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 
87/2019; discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 618/2019 e 686/2019; 
discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 56/2019; 
discussão única do Projeto de Lei 
n.º 132/2019; discussão, se 
houver recurso, na forma do 
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artigo 277, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, dos Projetos 
de Lei n.os 566/2019 e 629/2019; 
e discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
786/2019) 

 
Encerra-se a sessão às doze horas e 

quarenta e oito minutos. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, não registraram presença os 
senhores deputados Euclério Sampaio, Freitas 
e Iriny Lopes.  

 
*As inserções em negrito referem-se às 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão.  
 

 
QUINQUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

SOLENE, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
  ÀS DEZENOVE HORAS E TRINTA E OITO 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO TORINO 
MARQUES OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Boa noite! Satisfação imensa recebê-los 
aqui, nesta Casa de Leis.  

Queria estar aí, embaixo, para apertar e 
abraçar cada um de vocês, porque minha 
história de vida está, querendo ou não, atrelada 
ao sucesso de vocês.  Fazemos parte dessa 
história no Estado do Espírito Santo.  

Agradecer a presença do Luiz Cláudio, 
Fábio Pirajá, Andersen Dourado, Saul Josias, 
Renan, Clayton Silvério, Kazinho. Tem muita 
gente bacana aqui, muita gente que... Waguinho 
Ito; tem muitos. Leandro Costa.  

São 19h38min. Às 19h40min vamos 
entrar ao vivo, porque é uma sessão solene de 
radialistas e aqui também tem pessoas que 
trabalham com televisão e não poderiam ficar 
de fora.  

Só queria avisar, antes de a gente entrar 
no ar, ao vivo, que gostaria demais de ter todos 
os locutores do Estado do Espírito Santo 
presentes nesta sessão hoje. Mas, infelizmente, 

tenho que selecionar alguns. Tenho quatro anos 
de mandato e este é o primeiro ano de mandato 
apenas. E, com certeza, os que estão aqui, não 
vão estar no ano que vem; vão ser outros a 
serem homenageados. Por isso que falo: todos 
são homenageados a partir do momento que a 
gente abre esta comenda.  

Então, só para vocês avisarem. Vi 
algumas pessoas reclamando hoje: Poxa, você 
não me chamou. Acho um absurdo. Mas o 
reclamar é normal; o que cabe a mim é avisar.  

Vamos começar, agora, um comercial 
com o Erick Musso. 

A Nicolle Expósito, nossa repórter, que 
está ali, belíssima, vai dar o boa-noite e vai abrir 
ao vivo.  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Senhoras e senhores, 
senhor deputado Torino Marques, senhor 
deputado Coronel Alexandre Quintino, senhor 
deputado Capitão Assumção, ilustres 
autoridades e telespectadores da TVAssembleia, 
boa noite! 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo recebe todos para a 
sessão solene em homenagem ao Dia do 
Radialista. 

Já se encontra compondo a Mesa de 
honra, para os procedimentos regimentais de 
abertura da sessão, o senhor deputado Torino 
Marques. 

Convidado a compor a Mesa de honra o 
deputado estadual Coronel Alexandre Quintino, 
já à Mesa; o deputado Capitão Assumção; o ex-
deputado estadual Sandro Locutor; a diretora da 
Rede Gazeta, Letícia Lindenberg; Edson Araújo; 
Magno Santos; o secretário de Gestão de 
Pessoas da Assembleia, Joel Rangel.  

Registramos e agradecemos a presença 
de Dioceles Bahiense, irmão do Delegado Danilo 
Bahiense, deputado desta Casa de Leis.   

Informo que esta sessão está sendo 
transmitida ao vivo pela TV Assembleia nos 
canais abertos e digitais e, também, no YouTube 
e Facebook. 

As fotos do evento estarão disponíveis a 
partir de amanhã 07, em nosso site.  

Ele já foi ameaçado pela tevê e pela 
internet, mas continua vivo. O rádio está 
vivíssimo e vai permanecer vivo. O rádio é um 
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veículo de comunicação de massa muito 
importante, pois a sua instantaneidade é 
fantástica. Ele chega aonde muitos outros 
veículos de comunicação não conseguem 
chegar. 
 Segundo a Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão, oitenta e nove 
por cento dos brasileiros ouvem rádio; o país 
possui mais de dez mil emissoras. 

Segundo Marco Clemente, presidente do 
Sindicato dos Radialistas do Distrito Federal, nós 
estamos em uma profissão que compreende 
noventa e quatro atividades, que tem como 
parte dessas funções a locução, mas, em tese, a 
gente costuma dizer que quem está dentro de 
uma empresa de comunicação e não é 
jornalista, logo, é um radialista. Como exemplos, 
temos o operador de câmera; o operador de 
câmera UPE, antigo cinegrafista; auxiliares; 
editor de imagem; sonoplasta e outros.  

Neste instante, o proponente, senhor 
deputado Torino Marques, procederá à abertura 
desta sessão solene, conforme é regimental.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – 19h43min do dia 06 de novembro de 
2019.  

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão. 

Ouviremos, com imagem no painel, a 
oração da manhã com o saudoso radialista, e 
inesquecível, Jairo Maia. 

 
 (É exibida a oração no painel 

eletrônico) 
 
 Gostaria de registrar a presença do 
deputado Lorenzo Pazolini. Obrigado, Lorenzo, 
pela presença aqui. Também vai fazer uma 
homenagem a um radialista. 

Vocês ouviram isso muito, não é, Rede 
Gazeta. 

Quem é da Rede Gazeta e que vai ser 
homenageado, levante a mão, por favor. 
Bacana. 

Tentei fazer uma divisão com um amigo 
radialista de muito tempo, Luís Cláudio Casado. 
A gente tentou fazer um apanhado de um pouco 
de cada emissora, mas garanto que todos serão 
homenageados até o final. 

Lorenzo, satisfação! 

Considero lida e aprovada a ata da 
sessão anterior. 

Informo aos senhores deputados e 
demais presentes que esta sessão é em 
homenagem ao radialista; é uma sessão solene, 
conforme requerimento de minha autoria, 
aprovado em plenário. 

  
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Já compondo a Mesa de 
Honra, o senhor deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini.  

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

 
(São executados o Hino Nacional 

e o Hino do Espírito Santo) 
   

  Convidada a compor a Mesa de honra a 
esposa do deputado Torino Marques, Fabiola. 
(Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa a referida 
convidada) 

 
 Neste momento, teremos a 
apresentação de dois números musicais com o 
grupo Floyd Acústico, uma banda com 
experiência internacional e que tem como 
princípio manter viva a obra do lendário grupo 
britânico de rock Pink Floyd. 

O grupo é formado por Léo Caetano, 
violão e voz; Rubens Júnior, voz principal e 
violão; e Kakalo Ribeiro, sax soprano, tenor e 
flauta transversa. 

 
(O grupo se apresenta) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Vocês gostaram aí do Pink Floyd? Estão 
aprendendo. 
 
 O SR. RUBENS JÚNIOR – A escolha foi do 
Casado, para homenagear vocês. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Aí, legal. A economia do país cada dia 
melhor, nada melhor que Money.  
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Oito e cinco. Estamos ao vivo na TV 
Assembleia. Obrigado pela sua audiência.  
 

(O grupo se apresenta) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – O grupo Floyd Acústico. 
 Já compondo a Mesa de Honra, Luiz 
Cláudio Casado. 
 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 
 Para fazer uso da palavra, é convidado o 
deputado Capitão Assumção. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Cuidado com o Capitão Assumção, 
hein? O destemido Assumção! E temido 
também. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Tinha uma propaganda que falava: Mas só 
contra os insetos! 

É só contra os bandidos! 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – É isso aí! 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 
Senhor presidente, inicialmente quero 
cumprimentar toda a Mesa, na figura dos 
nossos deputados.  

Primeiramente, boa noite. Me perdoem, 
meus amigos. Boa noite a todos os radialistas, 
àqueles que fizeram e fazem até hoje a nossa 
história, as nossas manhãs, nossas tardes e 
nossas noites. Nós acompanhamos vocês 
durante toda a vida. Se eu for contar aqui a 
parcela do que eu aprendi através do rádio...  

Tem muitos amigos aqui que eu nunca vi 
pessoalmente e até deu vontade de pedir um 
autógrafo, por exemplo, o Kazinho que está 
aqui, Fábio Pirajá, Waguinho Ito... Poxa, quero 
pegar o autógrafo de vocês depois, que vocês 
são muito famosos, entendeu? 

Mas eu quero cumprimentar a Mesa 
aqui, meus amigos deputado Lorenzo; nosso 
amigo no grupo dos independentes aqui na 
Assembleia Legislativa, Coronel Quintino; o 
Sandro Locutor, dois mandatos de deputado e 

um de vereador. Daqui a pouco vai estar aqui ou 
na Câmara dos Deputados, uma pessoa que 
soube representar bastante o estado do Espírito 
Santo durante o tempo que esteve aqui como 
deputado, é uma honra tê-lo aqui compondo a 
Mesa; o nosso presidente desta sessão solene, 
deputado Torino Marques, que está dentro do 
nosso partido. Temos um partido que dá forças 
ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, e 
ele está nos honrando com essa sessão tão 
importante, né? 

Fabíola Monteiro, a esposa do nosso 
amigo. Mais famosa do que o Torino. Eu falei 
para Torino que ele tem que trocar o perfil do 
Instagram dele pelo dela, que ele vai ficar 
bombando, né? O Instagram dela é muito 
popular, graças a Deus, né? 

A Letícia, meus respeitos à Letícia 
Lindenberg; o Joel também, nosso amigo aqui 
dentro da Assembleia Legislativa. Nós temos 
aqui o meu homenageado Casado, que está 
comprando a Mesa também. É uma honra estar 
podendo homenagear esse divulgador tão 
querido dos nossos radialistas, e também 
famoso, da mesma espécie que os demais 
amigos aqui radialistas. É uma honra tê-lo aqui, 
meu amigo! 

 Falei o nome de alguns amigos que eu 
conheço, mas vocês não me conhecem 
pessoalmente, como o Fábio de quem sou fã; do 
Kazinho, Bruno, lá de Marataízes... É um prazer 
ter vocês aqui! 

Durante muitas manifestações que eu fiz 
para que a nossa categoria fosse valorizada, eu 
era um aficcionado pelas rádios. Variava 
constantemente, até mesmo rádio de notícias 
como a CBN. E aí eu me envolvi numa 
manifestação por salários e fui parar lá em 
Ecoporanga, a trezentos e vinte e cinco 
quilômetros daqui. E lá eu tive o prazer de 
conhecer o pessoal da rádio que antigamente 
era Rádio Ecoporanga e hoje é Rádio Sim. Uma 
mudança das afiliadas, né? 

E também tive muita amizade com 
aquele pessoal e, até aquele momento, eu não 
era servo do Senhor. Eu era, como a gente fala 
assim no nosso linguajar, do mundo. A gente 
tem esse linguajar de falar quando a gente não é 
servo. E eu tive uma experiência com o Senhor 
lá e eu aceitei o Senhor Jesus lá em Ecoporanga. 
Então eu diminuí um pouco a frequência de 
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assistir aos meus renomados amigos da rádio e 
hoje eu sou um aficcionado da Rádio Maanaim, 
a rádio que eu mais ouço e com mais 
frequência, além de rádio de notícias como a 
CBN. 

Então eu quero parabenizar aqui o 
Lorenzo por estar fazendo a honra ao pastor 
Jorge, pessoa que está lá atrás, lá na 
coordenação da Rádio Maanaim. 

Mas eu quero dizer para vocês que vocês 
são muito importantes para nós, capixabas. Eu 
citei o nome de algumas pessoas que eu ouvia 
constantemente e até quando ouvi aqui a 
mensagem que você colocou do nosso 
radialista, quando eu era bem pequeno, quando 
começava o programa do Jairo Maia, eu ia 
correndo lá, pegava umas fichinhas de telefone 
e colocava lá, porque ele sorteava algumas 
bandejas. Se a gente falasse, Waguinho, o nome 
da música e tal, quem fosse o primeiro ganhava 
a bandeja. E constantemente eu estava 
ganhando bandeja do Jairo Maia. Você não 
sabia disso, não é? Porque eu sou um 
apaixonado pelo rádio. 

Então já me delonguei demais, mas é 
uma honra muito grande estar aqui 
participando desta sessão solene. Vocês são 
muito importantes para os capixabas, vocês 
representam muito para os capixabas. A voz de 
vocês chega aonde muitas pessoas não podem 
chegar ou outros meios de comunicação não 
podem chegar. O rádio sempre vai ser 
contemporâneo. 

 
Então, Torino Marques, poxa, legal 

demais você ter feito essa homenagem. Com 
certeza, os que não puderam estar aqui hoje 
para serem agraciados vão se sentir também da 
mesma forma representados. Estou muito feliz 
de você ter me dado esta oportunidade, 
principalmente porque vou estar ajudando a 
homenagear o Casado. Está bom? Obrigado, 
pessoal. Deus abençoe a todos. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – É convidado a compor a 
Mesa de honra – foi um lapso do pessoal – o 
Kazinho, por favor. 

 
 (Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Antônio Carlos Quinteiro Lopes, pai de 
Edson Araújo. Kazinho é hoje o pai do Edson 
Araújo, não é doutor Edson? 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – É convidado a fazer 
uso da palavra o deputado Coronel 
Alexandre Quintino. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO – (PSL) – Senhor presidente, boa 
noite. Vou fazer uso daqui mesmo de onde 
eu estou. 

Quero, inicialmente, saudar todos os 
radialistas presentes; quero saudar todos os 
familiares que estão presentes nesta 
importante sessão solene.  

Quero parabenizar, inicialmente, o 
nosso presidente da sessão, meu grande amigo 
Torino Marques. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Obrigado. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Parabenizar pela iniciativa tão 
importante na valorização dos nossos 
profissionais radialistas. 

Quero saudar a sua esposa Fabíola 
Monteiro; quero saudar o nosso amigo Capitão 
Lucínio. Para quem não conhece o Lucínio, é 
Capitão Lucínio Assumção. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – O nome dele é Lucínio. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Capitão Lucínio. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Só 

minha mãe que me chama de Lucínio. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – E nós aqui do plenário. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – É porque ninguém sabe que o nome 
dele é Adonias. Quero saudar o nosso amigo 
Adonias. 
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) –  
Ficou com fama de mal, hein! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Aí é golpe baixo. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Quero saudar o nosso amigo deputado 
Lorenzo Pazolini; o Kazinho que chegou aqui 
também. Quero entender nossa saudação a 
todos que integram esta nossa Mesa. Parabéns, 
Torino Marques, parabéns pela sensibilidade. 

Quero saudar ainda o nosso amigo 
Charles Barbosa Lemos. Como eu sou do Sul do 
estado Espírito Santo, nascido em Itapemirim, e 
lá o Charles Barbosa Lemos está lá, o nosso 
grande amigo. Ele é diretor da Rádio Litorânea, 
de Marataízes, que tem prestado um serviço 
fundamental, ladeado com o nosso amigo 
Bruno, que está ali também. Então, Charles, 
parabéns por todo o trabalho que toda sua 
equipe tem feito em prol da sociedade Sul-
Capixaba. Sinto-me muito orgulhoso de 
pertencer à mesma região. 

Quero dizer que o trabalho 
desempenhado por vocês é por demais 
importante. Cerca de noventa por cento das 
famílias, das casas, têm rádio. Rádio nunca será 
algo do passado, sempre será algo atual e 
futuro. Então parabéns a todos vocês, 
profissionais do rádio, que diariamente, 
diuturnamente nos brindam com 
entretenimento, com informações, enfim, com 
o trabalho no qual sem a participação de vocês 
certamente a nossa comunidade sentiria muita 
falta. 
 Então, eu me sinto muito feliz mesmo de 
estar aqui nesta sessão solene prestando esta 
homenagem a todos vocês. 
 

Quero dar uma saudação também ao 
nosso homenageado, Warley Santos, um amigo 
de muito tempo. Warley Santos, locutor do Sul 
do estado do Espírito Santo, conheço-o desde 
adolescente. Então tivemos a oportunidade de 
conviver por muito tempo.  

Warley Santos, obrigado por ter aceitado 
o nosso convite.  

E que Deus abençoe a todos vocês. E que 
todos tenham uma boa noite. Um grande 
abraço. 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – É convidado a fazer uso 
da palavra o deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Boa noite!  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Boa noite! 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Boa noite, gente! Isso! Tudo 
bem? 

Sejam bem-vindos à Assembleia 
Legislativa do Estado Espírito Santo, a Casa do 
Povo, a representação da população capixaba, 
dos nossos quatro milhões de capixabas de 
coração e de nascimento. 

Saudar, especialmente aqui, serei breve, 
o nosso amigo estimado, deputado Adonias 
Torino Marques, e felicitá-lo, pela iniciativa, sem 
dúvida nenhuma, que marca os nossos dias. 

Ao chegar a esta sessão e ouvir aquela 
palavra de Jairo Maia, lembrei-me da minha 
infância, lembrei-me dos meus avós que eram 
praticamente assíduos ouvintes do programa do 
Jairo Maia. 

E durante o tempo, nessa evolução, e 
com o surgimento da internet, dos meios de 
comunicações mais voláteis, rápidos, muito seu 
ouvia sobre a extinção do rádio. As pessoas 
discutiam, falavam: Olha, não tem mais espaço 
para o rádio; tem espaço para o rádio; o rádio 
vai acabar. Nós ouvíamos isso. 

E hoje, claramente, nós temos o rádio 
consolidado, talvez como o principal meio de 
comunicação, ou um dos principais, porque tem 
um detalhe muito importante: o rádio entretém, 
ele faz o entretenimento, mas, informa e toca o 
coração. 

Então, as vozes de cada um dos senhores 
e das senhoras que estão aqui, e que nós temos 
a oportunidade e a felicidade ouvir, de Norte a 
Sul do estado do Espírito Santo, podem ter 
certeza absoluta, que chega aos corações dos 
capixabas. E a confiança que nós temos naquilo 
que é dito, na informação que é prestada à 
sociedade, e que gera um serviço ou gera 
entretenimento, naquele momento difícil que, 
às vezes, o cidadão está ali na madrugada e o 
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rádio é o companheiro de todas as horas. Ele 
está do lado, junto com cidadão, ele caminha 
pari passu com os profissionais das mais 
diversas áreas. 

Nós, aqui – para finalizar, senhor 
presidente, com a brevidade que é peculiar – na 
décima nona legislatura, temos procurado, de 
forma muito singela, reconhecer os profissionais 
que fazem a diferença na vida dos capixabas.  

E podem ter certeza absoluta, cada um 
dos senhores e das senhoras que está aqui nesta 
noite de quarta-feira faz a diferença na vida de 
cada um dos capixabas e nas nossas vidas, 
porque o rádio, para finalizar, presidente, gera 
informação, gera entretenimento, toca o 
coração, mas, sobretudo, ele chega aos mais 
diversos rincões. 

Nas nossas andanças pelos setenta e oito 
municípios do Espírito Santo, às vezes, o cidadão 
não tem uma geladeira, não tem a luz elétrica, 
mas tem o rádio. Ele tem um radinho de pilha e 
é ali que ele se informa, é ali que ele interage 
com o mundo, é ali que ele consegue se manter 
atualizado sobre a realidade do Espírito Santo, 
do Brasil e do mundo. 

Então, fica o nosso registro, a nossa 
parabenização sincera, real, humilde, e a nossa 
homenagem a cada um de vocês profissionais, 
que tenho certeza absoluta, leva, com muito 
carinho, com muito denodo, com muita 
atenção, com muita responsabilidade, a voz. São 
as vozes do Espírito Santo, as vozes dos 
capixabas, que chegam aos nossos ouvidos e 
corações. 

Boa noite. Parabéns a todos. Fiquem 
com Deus. 

Um grande abraço. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Senhor presidente. Quero só tomar uns 
segundinhos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Tudo bem.  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Porque, enquanto eu falava das autoridades 
presentes aqui à Mesa, não citei o nome do 
Magno Santos, da tribuna. Então quero fazer 
esse registro do Magno compondo a Mesa, por 
favor. (Palmas) 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Magno Santos é um super-homem. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Encerrando a fase de 
pronunciamentos, é convidado a fazer uso da 
palavra o proponente desta sessão solene, 
deputado Torino Marques. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Boa 
noite! (Pausa) 
 Satisfação imensa de recebê-los nesta 
Casa de Leis, onde, em 2018, um sonho que 
começou há muito tempo, no início da minha 
carreira como radialista aqui no estado do 
Espírito Santo, isso foi em 1983, muito tempo 
atrás, acho que a maioria aqui faz parte dessa 
minha história também. Patrícia Vallim, aqui nós 
temos a Patrícia Bravin, e eu vivo trocando o 
nome. Ela fala: É Bravin, não é Vallim.  
 Agora são oito horas e vinte e oito 
minutos.  
 Todos os radialistas que aqui se 
encontram, aos queridos amigos que nos 
assistem agora na TV Assembleia, às pessoas 
que estão em casa assistindo até uma hora 
dessas, muito obrigado pelo carinho de vocês. 
 Estamos aqui, estou apontando o 
dedinho, ao vivo. Isso aqui é uma sessão solene, 
está aqui embaixo, sessão solene. Tem o 
endereço da TV Assembleia. 
 Quero agradecer a presença do Magno 
Santos, meu querido amigo Magno Santos; 
Edson Araújo; Antônio Carlos Quinteiro Lopes, 
Kazinho; Delegado Lorenzo Pazolini, uma pessoa 
muito amável, muito querida. Entrevistei muito 
o Delegado Lorenzo Pazolini quando estava à 
frente do telejornal. Também o Coronel 
Alexandre Quintino, obrigado, Coronel, por 
estar aqui; Capitão Assumção, querido, pessoa 
boa, coração maravilhoso; Sandro Locutor, 
desde que ano, Sandro? (Pausa) Desde menino 
também. Letícia Lindenberg, conheci Letícia 
muito nova, menina, ela, o Café. Obrigado por 
você existir, viu Letícia? Luiz Cláudio Casado, 
cara que levou disco e músicas para nós 
tocarmos no rádio quando começamos nossa 
carreira. Ele que levava e trazia coisas boas. 
Conheci a música, propriamente dita, por você. 
E o meu querido diretor que abraçou e abraça 
não somente eu, todos os deputados que aqui 
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entram, um diretor, uma pessoa queridíssima, 
foi vereador em Vila Velha, querido Joel Rangel. 
Uma salva de palmas para o Joel Rangel! 
(Palmas) Porque é uma pessoa que dá um 
suporte muito grande para nós deputados.  

Não somos detentores da saberia, 
precisamos da sabedoria de vocês para a gente 
poder fazer isso se tornar projetos de lei. Somos 
legisladores.  

Meus queridos amigos, colegas 
radialistas, em qualquer das funções nossas 
escritas na Lei Federal n.º 6.615, de 1978, não 
importa a sua função, nós amamos o que 
fazemos.  

Eu, com certeza, de coração, quem me 
conhece, pode garantir, amo vocês. É um prazer 
jogar no mesmo time que vocês jogam. Não sou 
bom atacante, não, mas eu tento, me esforço 
muito cada dia que passa. Acontece com todo 
mundo, a gente começa inseguro, como a 
criança que aprende a andar, mas, com o passar 
do tempo, nossos passos vão ficando firmes e 
um pouco mais decididos.  

Eu tenho certeza do sucesso de cada um 
de nós, do modo como o construímos. Não 
vamos deixar o desânimo tomar conta de nós. 
Somos, com certeza, guerreiros e somos 
mesmo, e queremos vencer essa batalha na 
vida.  

Às vezes, perseguimos metas que 
parecem inalcançáveis, mas não são, pessoal! 
Acredite, você chegará onde almeja. Pensou, 
com certeza você vai conseguir.  Só não adianta 
jogar na mega-sena achando que vai ganhar, 
quanta gente já pensou que vai ganhar e não 
ganhou, não é? Mas no que vocês tangem, no 
que é tangível, isso vocês conseguem e, 
principalmente, no que diz respeito à profissão 
de cada um de nós. 

Cada um dos senhores recebe, nesta 
noite, mais que uma placa de homenagem do 
Poder Legislativo Estadual. Recebe o 
reconhecimento do profissional e cidadão que 
cada um edificou ao longo da vida. Admiro cada 
um dos homenageados desta noite, admiro a 
forma como você trabalha, como vive, como 
constrói a sua vida e peço, por favor, que 
continuem assim. 

Lembrem-se de que na vida, se você 
deseja, o sucesso não é incerto, ele é certo. 

Vamos buscá-lo, juntos, até o fim das nossas 
vidas. 

Sou o caçula de nove irmãos, nasci em 
Vila Velha, em Vila Garrido, e muito novo a 
minha família mudou-se para o Rio de Janeiro 
buscando melhores condições de vida. Nove 
anos depois, voltamos para Vila Garrido. 
Naquela infância inocente sobressaiam as 
incontáveis brincadeiras de rua com amigos e 
irmãos. A rua descalça e poeirenta completava 
aquele cenário.  

As disputas de futebol, de bolinhas de 
gude e as temporadas de empinar pipa. Sempre 
fui um apaixonado por soltar pipa, tenho pipa 
até hoje em casa. Quando estou na roça, eu 
tenho a minha linha, tenho a minha pipa e tudo 
mais. Não dá para disfarçar a emoção que eu 
sinto neste exato momento em recebê-los aqui, 
nesta Casa de Leis. 

Sou um radialista raiz, sim. Ainda garoto, 
tinha paixão pelo rádio, construí muitos sonhos 
para a minha vida a partir de um pequeno rádio 
de pilha. Acho que o senhor Édson Araújo 
conhece aquele radinho de pilha Motorola, 
aquele pequenininho e pretinho, que tinha uma 
gradezinha. Eu ouvia muito a Rádio Mundial. 
Ficava horas curtindo aquela programação na 
laje da minha casa, ou melhor, da casa dos meus 
pais, lá em Vila Garrido. 

Quando a Rádio Tropical inaugurou, foi 
em 1982, não é, Fábio? Se não me engano, no 
finalzinho de 1982 e início de 1983. Eu ouvia 
vocês todos no rádio e achava um barato, cara. 
Vocês já estavam lá, vocês inauguraram a rádio, 
não é, Kazinho? 

E logo depois, por uma coisa divina, eu 
acho que é coisa de Deus mesmo, eu acabei 
indo para a Rádio Tropical, também em 1983, 
mas vocês já tinham, mais ou menos, uns nove 
meses que já estavam no ar. 

Eu não acreditei, porque na época eu 
estudava na Escola João Paulo da Cruz, ali, em 
Paul. Era uma escola de freiras, e eu ouvia vocês 
lá. Vocês chegaram metendo o pé na porta. 
Metendo o pé na porta, que eu quero dizer para 
os telespectadores que nos assistem em casa é 
fazendo o sucesso acontecer, com uma coisa 
inovadora. 

O Antário Filho que colocou vocês, eu 
acho, que no ar. Ele criou a rádio, né? Foi o 
Antário, e que chamou essa turma toda para vir. 
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Uma vez eu conheci uma pessoa na 
praia, eu tinha dezesseis anos de idade, nessa 
época, e eu fui buscá-la na Rádio Tropical, 
conhecer como ela era. Ela era telefonista da 
rádio. Chegando lá, eu conheci o Aristomar 
Follador, o nosso querido Gastão, produtor de 
rádio, que falou: Rapaz, você tem uma voz 
bonita. E não tinha nada, isso eu nunca tive. 
Mas eu sempre tive muito amor no meu 
coração. Eu acho que a aura que cerca, ela que 
atrai coisas boas.  

Então, acabou o Gastão pedindo para eu 
fazer um teste e uma semana depois ele liga 
para a minha casa e me lembro até hoje o 
número do telefone lá de casa: 326-1373, era o 
número que tocou, o meu pai ainda vivo, aí o 
Gastão disse que eu tinha passado no teste. 

Eu achei o teste ruim para caramba, mas 
eu passei no teste. Dali para cá, muita coisa 
aconteceu, muita água passou por baixo dessa 
ponte. Fui desmerecido em alguns lugares. 
Assim, porque, eu falo o seguinte, no erro das 
pessoas, que as pessoas cometem, você tem 
que tirar os seus acertos. Por quê? Você não vai 
cometer o mesmo erro que um amigo seu de 
faculdade cometeu, se ele se meteu no mundo 
das drogas, você não vai fazer a mesma coisa. Se 
ele era uma pessoa que só pensava o mal para o 
próximo, você não vai querer isso. 

Então, eu fui tirando isso e fui me 
purificando nesse ponto. Não sou santo de 
forma alguma. Mas eu sempre fortaleci e dei 
apoio para as pessoas que precisavam, quando 
começavam no rádio. Porque logo depois de 
1983, eu acabei indo para a Rede Gazeta de 
Comunicações, na qual conheci a Letícia, que 
era menina ainda, na época, não trabalhava, a 
dona Maria Alice, que me deu muito apoio. 
Tanto é que na primeira vez que eu fiz a minha 
participação no ESTV 1.ª Edição, eu fui folgador. 
Eu já era locutor da rádio. A dona Maria Alice 
mandou um bilhetinho para mim dizendo: 
Parabéns, Torino! Olha, você arrebentou no 
jornal! Então, isso é muito bom. São pessoas 
que apoiam, que apostam. E, na verdade, não 
arrebentei não. Não sei se vocês viram na 
internet, era um cabelo black power que eu 
usava, carinha de garoto. Tem no YouTube. 

Então, quero dizer que quando eu via as 
pessoas que não valorizavam os jovens, os 
iniciantes, quis fazer diferente. Todo mundo que 

está do lado, que comete um erro eu falo: Que 
isso, rapaz, relaxa! Você vai melhorar! Eu não 
pontuo o erro das pessoas, eu tento valorizar o 
acerto que vai vir logo depois desse erro.  

A comunicação não pode jamais acabar. 
Somos os interlocutores da vida de cada um de 
nós, de cada uma das pessoas que nos ouve.  

Até vi o Elias Faé, teve uma proclamação. 
Parabéns, Elias Faé! Quando falei que iria 
parabenizar, homenagear os radialistas, muitas 
pessoas foram à minha página e perguntaram: 
Vem cá, você vai homenagear o Elias Faé? 
Porque eu gosto muito dele! 

Tem também mais um aqui, cadê ele? 
Não estou vendo aqui. Jô de Souza! Cadê o Jô? 
Está aí? Aqui o Jô. Jô de Souza também, pessoas 
foram à minha página e falaram: Homenageia o 
Jô de Souza!  

Não posso falar quem vou homenagear. 
Falo a verdade: aqui estão, acho, cinquenta e 
seis homenageados que colocamos, cinquenta e 
seis pessoas. Queria homenagear muito mais 
pessoas, mas isso tem um custo para a Casa de 
Leis, que é pago por vocês, contribuintes. A 
gente não pode também meter o pé na porta e 
fazer um gasto absurdo.  

Tenho quatro anos de mandato, este é o 
primeiro ano. Nem se encerraram os doze 
meses. Estou com nove meses de mandato. 
Tenho hoje vários projetos de lei encaminhados 
ao governador Renato Casagrande. Tenho dois 
projetos que já viraram lei porque é uma área 
de comunicação social e cultura, quando me 
tornei deputado aqui na Casa de Leis, hoje sou o 
2.º vice-presidente da Assembleia, Erick Musso 
é o presidente e Marcelo Santos o vice-
presidente. Sou o 2.º vice-presidente da 
Assembleia. Eu quis abraçar algumas comissões 
e coloquei meu nome à disposição para ser o 
presidente da Comissão de Comunicação Social 
e Cultura, que é uma área de que faço parte há 
muito tempo. Também sou vice-presidente da 
de Turismo e Desporto. Falo que tenho muitos 
trabalhos e muitas leis que vão acontecer até o 
final do meu mandato.  

Hoje temos a Festa de Nossa Senhora da 
Penha, que é a terceira maior festa religiosa do 
Brasil, depois do Círio de Nazaré e da Festa da 
Nossa Senhora Aparecida. A Festa da Penha é a 
terceira maior festa do Brasil e eu consegui, 
juntamente com o governador Renato 
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Casagrande, fazer com que hoje tenhamos a 
Festa da Penha como um feriado estadual e não 
apenas um ponto facultativo no estado do 
Espírito Santo. 

Alguns religiosos ligaram reclamando, 
dizendo: Poxa vida, somente Festa da Penha?! 
Mas eu digo: Sim, os cristãos somos todos nós. 
Todos nós cremos em Deus, tenho certeza!  

Ah, a indústria vai parar! Mais um 
feriado para o estado do Espírito Santo, mais um 
feriado para o Brasil. Mas e a rede hoteleira? A 
rede hoteleira vai funcionar com muito mais 
pulsação, sabe? Os hotéis vão estar lotados. E a 
Nossa Senhora da Penha é a padroeira não só 
de Vila Velha, ela é a padroeira do nosso estado, 
o Espírito Santo. 

Então, amigos, o jovem Adonias se 
tornou hoje o Torino Marques, que saiu de um 
boné. Quero agradecer aqui ao Luiz Carlos 
Coelho! Luiz Carlos Coelho, cadê você? Esse cara 
ali que me deu o nome de Torino Marques. 
Obrigado, Luiz Carlos Coelho! (Palmas) 

Obrigado por acreditar em mim 
também! 

Gente, são 20h42min, tem muita coisa 
para acontecer, acho que já falei demais.  

Quero agradecer muito a presença de 
vocês, agradecer principalmente a Deus por me 
dar este momento tão especial na minha vida de 
poder homenagear os meus queridos pares da 
comunicação no estado do Espírito Santo. Ano 
que vem vai ter mais e outras pessoas serão 
homenageadas, está bom?  

Fiquem em paz! Que Deus abençoe a 
carreira de todos nós! Valeu! (Palmas) 

Porque deputado tem mania de entregar 
a comenda para o convidado dele e depois ir 
embora, eu queria pedir aos deputados que 
ficassem até ao final entregando comenda 
comigo e, depois, vai ter um salgadinho também 
e um refrigerante para gente tomar logo depois, 
porque vocês merecem. 

 J Júnior, obrigado pelo respeito que 
você tem pelo meu trabalho. Obrigado por você 
existir também. Valeu, irmão! 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Segurar os deputados 
com a corda, não é, Torino?  

Neste momento, o proponente desta 
sessão solene, senhor deputado Torino Marques 

dará início à entrega de placas aos 
homenageados. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ok. 

Mas antes um pouquinho, Danilo, o Kasinho, 
quer dizer, o Lorenzo Pazolini perguntou: Você 
não explicou, você falou do seu nome, mas não 
explicou por que Torino Marques.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Essa é a dúvida de todos e todas 
hoje. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – É. Em 

1983, eu entrei na Rádio Tropical, logo depois 
eu fui para A Tribuna. Em A Tribuna, eu conheci 
o Luiz Carlos Coelho, Guarnandi Coutinho. 

Eu convidei o Guarnandi para vir, mas o 
Guarnandi estava passando por um momento 
muito difícil, problema pessoal. Cada um de nós 
temos um. Ele não pôde vir, mas agradeceu 
muito o convite e gostaria muito de estar aqui.  

Então conheci o Luiz Carlos Coelho. Eu 
tinha vindo da Rádio Tropical com o nome de 
Adonias, só que Adonias é o nome bem singelo, 
ele não é muito pulsante e rádio precisa disso, 
não é? Waguinho Ito, Kasinho, Fábio Pirajá, Luiz 
Cláudio, Saul Josias, Andersen Dourado, 
Adonias! É fraco! Aí ele pegou e falou bem 
assim: Rapaz! Eu usava muito um boné, esse 
boné tinha uma águia, em cima tinha escrito 
jaguar, embaixo Torino, a águia jaguar Torino. 
Eu usava muito esse boné. Aí o Luiz Carlos, o 
Coelho, falou bem assim: Rapaz, Adonias? Cara, 
bota outro nome, muda seu nome, bota Jaguar. 
Ai, eu: Pô, Jaguar, bacana. Fui para casa.  

Também chamei o Zé Roberto Mignone, 
ele não pôde vir. Muita gente eu não consegui 
trazer, mas ano que vem vou trazer muito mais.  
Estão sentindo que eu queria que todos 
estivessem aqui. Por favor, avisem as pessoas: 
Cara, vai ter mais gente! Desculpa aí, não tem 
como homenagear todo mundo.  

Aí fui para casa. Acho que eu ia estrear 
no outro dia, se eu não me engano. Aí cheguei à 
rádio todo feliz, o Coelho me chamou e falou 
bem assim: Ó, rapaz, Jaguar não vai ser legal, 
não. Falei:  

– Por quê?  
– Porque na Rádio Cidade do Rio de 

Janeiro tem um locutor chamado Jaguar. Aí fica 
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mau, cara, você Jaguar. Parece estar copiando o 
cara.  Falei: Pô, estava até me familiarizando 
com Jaguar. Puxa vida! Eu falei: Pô, e agora vou 
botar o quê? Adonias mesmo? Ele falou: Não, 
rapaz, bota o nome que está embaixo aí: Torino!  

Simples assim, me tornei o Torino. Quem 
faz o seu nome é você, entendeu? E eu acho, 
hoje, que, se eu voltasse, voltaria como Adonias, 
cara. Mas está de boa! Adonias Torino! Por isso! 
(Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Então, deputado Torino 
Marques desce agora para fazer a entrega de 
placas aos homenageados.  

Lembrando que o Brasil celebra amanhã, 
7 de novembro, o Dia do Radialista.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO 

MARQUES – PSL) – Opa! Quero mandar um 
abraço para o Bombril, que está ali atrás 
também, meu amigo Bombril. Até seu nome é 
mais bacana no rádio: Bombriiil!  

 Convido todos os meus pares, aqui da 
Casa de Leis, as autoridades que se encontram 
aqui: Alexandre Quintino, Lorenzo Pazolini, 
Capitão Assumção. Muito obrigado por estarem 
aqui. Vamos lá para baixo para a gente entregar 
essas homenagens para essa turma do bem. 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – A data é uma 
homenagem ao compositor e radialista Ary 
Barroso, que nasceu no dia 7 de novembro 
de 1903, em Ubá, interior de Minas. Ele é 
autor de sucessos internacionais como 
Aquarela do Brasil, de 1939.  Barroso foi um 
dos compositores que revolucionou a 
música brasileira. Sua paixão pelo rádio foi 
verificada, principalmente, na Rádio Tupi, 
onde produziu e participou de vários 
programas e ainda foi locutor e cronista 
esportivo. 

Um levantamento realizado pelo Ibope 
em 2016, mostra que o rádio ocupa a terceira 
posição entre os meios de comunicação mais 
usados pela população para se informar. O rádio 
sempre vai se adaptar às novas tecnologias. 

A primeira entrega desta noite é uma 
homenagem póstuma, in memoriam.  

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Eu vou pedir ao Sandro locutor, porque 
já foi deputado nesta Casa de Leis por dois 
mandatos. Pelo Regimento, eu não posso 
levantar e deixar a cadeira vazia. O senhor 
poderia assumir a presidência neste exato 
momento?  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Primeira homenagem, in 
memoriam, para Carlos Tourinho, representado 
pelo irmão, Marcus Luiz Tourinho. (Pausa) 

Jornalista, professor e pesquisador, 
doutor em Ciências da Comunicação pela 
Universidade do Minho, em Portugal.   

 Carlos Alberto Moreira Tourinho, 
cinquenta e sete anos, faleceu em 31 de março 
deste ano. Começou sua carreira em 84, na 
Rede Gazeta, passando por todas as funções da 
redação, onde ficou por vinte e oito anos. Após 
isso, foi professor de graduação e pós-
graduação em Comunicação e Jornalismo na 
UVV. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
Também uma homenagem in memoriam 

para Aloísio Ovelha, representado pela filha 
Mayara. (Pausa) 

 Ovelha foi, por muitos anos, a voz das 
manhãs da Rádio Gazeta. Era um dos 
comunicadores mais ouvidos no estado. Sua 
audiência era tão grande que ele disputava os 
primeiros lugares com as rádios FMs. Ovelha 
sonhava em ouvir o som da sua Rádio Gazeta 
em FM. Maravilha, maravilha! A expressão era 
uma marca registrada de Aloísio Ovelha.  

 

(Procede-se à entrega da placa) 
 
A próxima homenagem é uma indicação 

do deputado Delegado Danilo Bahiense, 
representado aqui por seu irmão Dioceles 
Bahiense, para Jonas Aguiar. (Pausa) 

Jonas é radialista aposentado, oficial da 
reserva do Exército. Trabalhou nas equipes 
esportivas das Rádios Espírito Santo e Capixaba. 
Trabalhou na Rádio Vitória sob a direção de 
Osvaldo Amorim, Marcelo Dessaune e Nelson 
Zanotti. É também professor de Educação Física 
e pastor capelão.  
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(Procede-se à entrega da placa) 
 
A próxima homenagem é indicação do 

deputado Renzo Vasconcelos, representado 
pelo assessor Pablo Miclos, para Dari Monteiro 
Veiga. (Pausa) 

Dari é locutor, animador, apresentador e 
mestre de cerimônias. Há catorze anos trabalha 
como radialista em Alto Rio Novo, sendo 
colaborador na fundação da Rádio Ondas de Paz 
e foi seu diretor por onze anos.  

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
A próxima homenagem é indicação do 

deputado Coronel Quintino, Warley Moraes dos 
Santos.  

Amigos e parentes que queiram 
participar das fotos, por favor, são convidados. 
(Pausa)  

Warley atua há quase trinta anos como 
radialista. Iniciou sua carreira em 92, na Rádio 
Marataízes FM, atual Litorânea FM, onde 
apresenta diariamente o programa Agito Total 
Litorânea. Já trabalhou na Rádio Mais FM, Sim 
Brasil, em Cachoeiro de Itapemirim.  

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Danilo, é Warley. Repete o nome dele 
todo.  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Warley Moraes dos 
Santos.  

O próximo homenageado é indicação do 
deputado Lorenzo Pazolini, Josias Rocha da Silva 
Júnior. (Pausa) 

Josias é publicitário, é diretor da rádio 
Maanaim em Vila Velha, onde apresenta o 
programa Ao que Vencer e o programa 
Conversas Bíblicas, na TV WEB Maanaim. É 
consultor de comunicação na igreja Cristã 
Maranata. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
 Neste momento, passamos à entrega de 
placa aos homenageados pelo deputado Torino 
Marques.  

Danilo Souza. (Pausa) 
Iniciou sua vida radiofônica na rádio 

Espírito Santo, em 1971. Paralelamente, atuou 
como programador musical da Rádio Tribuna 
FM e na TV Vitória como redator, editor e 
supervisor de produção dos programas Espaço 
Local e Questões em Domicílio. Danilo é coautor 
do livro Nas Ondas do Rádio. Atualmente, é 
diretor de programação da Rádio Espírito Santo. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
 Francisco Sérgio Porto. (Pausa) 
 Trabalha como radialista há quarenta 
anos. Começou na TV Vitória como auxiliar de 
câmera e depois foi promovido. Após quatro 
anos foi trabalhar também na TV Educativa 
como operador de câmera externa. Em 1985, 
iniciou o seu trabalho na Rede Tribuna, onde 
está até hoje como operador de câmera externo 
e cinegrafista. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 
 Próxima homenagem, Marcelo Miranda. 
(Pausa) 

Formado em Jornalismo, Marcelo é 
radialista desde 1995, com passagens pela TV 
São Mateus, TV Gazeta e TV Vitória. É servidor 
da TV Assembleia desde 2007, atuando na 
edição de telejornalismo. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 
 Próximo homenageado, Bruno da Costa. 
(Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) - Bruno da Costa! Eu queria convidar o 
Joel Rangel para fazer parte aqui deste 
momento tão especial, de entrega, de 
premiação aqui, nosso diretor da Assembleia 
Legislativa. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Homem de comunicação, 
na sua cidade participa de um programa de 
rádio. O alto espírito de liderança o levou 
também para a política, em 2009. Atuante, 
persegue a meta de vereador cem por cento em 
tudo que participa. 
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(Procede-se à entrega da placa) 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) - Pastor Pierre junto com ele aqui 
também. Uma salva de palmas para o pastor 
Pierre. (Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Próxima homenagem, 
César Gonçalves. (Pausa) 

Professor há trinta e nove anos, formado 
em Geografia pela Ufes. É radialista na Rádio 
Universitária FM, responsável há vinte e seis 
anos pela produção e apresentação do 
programa Cuba Libre, que revive momentos e 
estilos musicais variados dos anos 50, 60, 70 e 
80. Também atua na Rádio América, onde 
produz e apresenta o programa César Gonçalves 
Show. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

 Próximo homenageado, Jota Júnior. 
(Pausa)  
 José Júnior Silva de Oliveira é o seu nome 
de batismo, mas é conhecido por todos como 
Jota Júnior. Mineiro de Governador Valadares, 
reside em Santa Maria de Jetibá. Começou sua 
vida profissional no rádio com dezesseis anos. É 
músico, radialista, locutor, apresentador e 
graduado em Marketing pela universidade 
Estácio de Sá. Neste ano, Jota Júnior completa 
vinte anos como locutor. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 
 O SR. JOSÉ JÚNIOR SILVA DE OLIVEIRA – 
Vou tirar o chiclete aqui. É ao vivo, Torino! 
Adonias, deputado. 
 Boa noite a todos! Gente, a gente pede 
tanto boa-noite para as pessoas e tanta palma, e 
eu queria pedir uma salva de palmas para vocês, 
que são operários da comunicação. Parabéns a 
todos vocês! Uma salva de palmas. (Palmas) 

Rapidamente, sem mais delongas, eu 
quero... Tira esse chiclete aqui, em nome de 
Jesus. Em nome de Jesus! Só Jesus salva, o resto 
é backup.  

Agradecer ao deputado Torino Marques. 
Meu irmão – vou te chamar de meu irmão –, 
sou seu fã número zero, porque, número um, V. 

Ex.ª já tem muitos e eu não quero ficar na fila 
para ficar com essa senha. Dizer que estou 
lisonjeado. É um prazer inoxidável poder estar 
aqui, porque o aço inox, quando é de qualidade, 
não enferruja. 

Estou vendo aqui o meu amigo Kazinho, 
que é um ícone do rádio, enfim, são vários 
ícones do rádio. Uma salva de palmas para 
todos vocês, e que Deus os abençoe. (Palmas) 

Obrigado pela oportunidade! Se dez mil 
microfones eu tivesse, dez mil vezes eu diria: É 
muito bom poder estar aqui.  

Saudoso Jairo Maia; que Deus abençoe a 
família de todos do nosso querido Jairo Maia.  

O rapaz latino-americano, sem parentes 
importantes, sem dinheiro no banco, cheio de 
amor para dar, está aqui para te dar um abraço, 
agora, apertado, para quebrar até uma costela 
sua.  
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 
Kleber Correa. (Pausa)  

Iniciou a carreira na Rádio Cultura FM de 
Linhares.  Passou pelas rádios Cricaré AM e FM e 
kairós FM, em São Mateus; Rádio Tribuna AM, 
Rádio Novo Tempo FM, em Nova Venécia; Rádio 
Jovem Barra, em Barra de São Francisco; Gazeta 
AM, Globo Vitória e Globo Linhares. Trabalhou 
na TV Vitória como cinegrafista e, desde 2017, 
está na locução do Bom Dia Maanaim, na Rádio 
Maanaim FM, da Igreja Cristã Maranata, em Vila 
Velha. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 
 Próximo homenageado, André Asa. 
(Pausa)  
 Trabalha há vinte e cinco anos como 
apresentador de rádio/TV e produção. Em 2000, 
ingressou na implantação da Rádio FM Super e 
colaborou como locutor apresentador. É 
apresentador de programa de rádio, promoção 
e marketing. 
  

(Procede-se à entrega da placa) 
 
O SR. ANDRÉ ASA – Danilo, a pedido do 

nosso querido deputado, eu vou falar uma frase 
que ele gosta muito, e vocês também: tchu, 
tchu, tchu, tchu. 
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Obrigado a todos. Deus os abençoe!  
 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 
Wilson Oliver. (Pausa) 

Radialista, produtor e DJ. Trabalha desde 
a década de 90 e passou por várias emissoras 
como produtor de áudio e operador de TV, 
dentre elas, na última década, a Rede Tribuna 
de Comunicação. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
Próximo homenageado, Anderson Rocha. 

(Pausa)  
Iniciou a carreira de radialista em 2008, 

exercendo também as funções de editor de 
imagens, diretor de imagem e supervisor de 
operações. Em 2009, trabalhou como editor de 
imagens na TV Capixaba. Atualmente, é editor 
de imagens na TV Vitória e TV Tribuna. 
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
  

Próximo homenageado, DJ Eduardo 
Bombril. (Pausa) 

Atuou durante dez anos nas Rádios 
Transamérica e Cidade, com os programas 
Transareggae e Espírito Reggae. Atualmente, é 
empresário no ramo de organização de eventos 
corporativos e continua atuando também em 
eventos públicos, empresariais e particulares. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

Próximo homenageado, Andersen 
Dourado. (Pausa) 

Iniciou sua carreira em 1981, na Rádio 
Manchete FM, e depois foi para a 89 FM, em 
Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Em 
Vitória, iniciou seus trabalhos na Rádio e TV 
Gazeta. Passou pela Rádio Cidade FM, TV Vitória 
e, em março de 1990, foi trabalhar na Rádio 
Universitária FM, onde ficou vinte e dois anos. 
Em 2013, foi para a Rede Tribuna e trabalhou 
nas rádios AM e FM por seis anos. 
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
 

Próximo homenageado, Jô de Souza. 
(Pausa) 

Profissional do rádio há trinta anos. 
Iniciou sua carreira na Rádio Antena 1, em 1989, 
depois passou pela Litoral FM, Band FM, TV 
Guarapari, FM Líder, entre outras. Atualmente, 
trabalha na Rádio Gazeta FM, antiga Gazeta AM. 
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
 

O SR. JÔ DE SOUZA – O deputado pediu 
para eu falar. Só para não perder o costume: 
alô, meu povo! Alô, meu povo! Alô, meu povo! 

Boa noite a todos. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 
Saul Josias. (Pausa) 

Radialista e jornalista. Atualmente, é o 
diretor da Rádio Espírito Santo. Começou no 
rádio no Rio de Janeiro, em 1983. Passou por 
Campos dos Goytacazes e, em 1987, veio para o 
estado. Trabalhou na Rádio Cidade, Capital FM, 
Metrópole, Litoral e Rádio Universitária, onde 
foi diretor por sete anos. 
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
 

Próximo homenageado, Luis Cláudio 
Silva. (Pausa) 
 
 O SR. SAUL JOSIAS – Só dizer que estou 
muito feliz com essa homenagem e que sou fã 
de todos vocês. 

Muito obrigado. Valeu. 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Luis Cláudio começou sua 
carreira aos dezessete anos, na Rádio Cidade 
FM, passando depois pela Antena 1 FM. Foi 
locutor padrão da Rádio e TV Tribuna AM e FM 
e locutor da Rádio Metrópole FM, Rádio Gazeta 
AM e CBN. Foi locutor padrão da TV Gazeta e 
regionais por vinte e seis anos. É jornalista e 
diretor da Rádio FM Praia do Canto. 
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
 

Próxima homenagem, Roberto Burura. 
(Pausa) 

 
O SR. ROBERTO BURURA – Boa noite! Eu 

estou meio rouco, que eu saí de uma faringite, 
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mas estou muito feliz. Muito obrigado! Eu disse 
a você que você ia vencer. Lembra disso? 
Obrigado pelos amigos! Obrigado por ter a 
oportunidade de ver amigos que eu não via há 
muito tempo. Coelho, saudade de Clério Júnior. 
Ele pediu para falar e eu só vou falar o seguinte: 
Casa nova, viva a diferença. Você está na 
Tribuna. Boa noite! 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Roberto foi membro das 
equipes que montaram as rádios Gazeta FM, 
Cidade FM, Capital FM. Produziu e dirigiu o 
primeiro DVD musical do estado, Símios Quase 
Acústico, e os DVDs Manimal ao vivo, Amaro 
Lima Coletivo ao vivo e Pacto Pela Paz. Na TV 
Gazeta foi diretor dos programas Em 
Movimento e Conexão Geral. Atualmente é 
diretor de programação da Cidade FM e 
professor dos cursos de Jornalismo, Publicidade 
e Fotografia da Universidade Vila Velha. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
Próxima homenagem, Sérgio Nascimento 

Júnior, Serjão. (Pausa) 
Publicitário, cantor e radialista, foi 

vocalista da banda Lordose Pra Leão, que 
começou no início dos anos 90 no curso de 
Comunicação da Ufes e com quem lançou 
quatro discos. Trabalhou nas rádios 
Universitária, Cidade e Transamérica. É 
radialista há vinte e cinco anos e apresentou o 
programa Rock Por Essas Bandas nessas três 
emissoras, o primeiro programa a tocar 
exclusivamente bandas do estado. Há doze anos 
apresenta o programa Happy Hour na rádio 
Jovem Pan. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
O SR. SÉRGIO NASCIMENTO JÚNIOR – 

Gente, um orgulho, uma honra, lisonjeado de 
estar aqui com os amigos. Muito obrigado! Por 
uma rádio cada vez mais democrática, inclusive, 
nosso amigo Amaro Neto lá defendendo os 
chips da radiodifusão, chips nos celulares, 
tornando a rádio cada vez mais protagonista, 
democrática, importante. E a gente tem que 
valorizar cada vez mais a radiodifusão. E dá um 
gás no som aí! Valeu, galera! 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Próxima homenagem, 
encerrando a entrega das placas, Wagner Silva 
Paulo. (Pausa) 

Iniciou sua carreira na Fundação Nossa 
Senhora da Penha, em 94, nas rádios Cidade FM 
e América, atuando como assistente de estúdio, 
promoção de ações e agendamento de artistas 
para entrevistas. É produtor de eventos 
culturais e programas musicais e faz 
acompanhamento de eventos e shows. Atuou 
no Centro Universitário Vila Velha – UVV, 
Sistema Gazeta de Rádios e Rádio Tribuna FM. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
A partir de agora, o proponente desta 

sessão solene, deputado Torino Marques, mais 
os deputados presentes ali, dará início à entrega 
da Comenda Jairo Maia aos homenageados. 

A Comenda Jairo Maia, de autoria do 
deputado Hudson Leal, foi instituída pela 
Resolução n.º 4.675, de 2016, para homenagear 
profissionais da área de comunicação e também 
o próprio radialista Jairo Maia, que com mais de 
cinquenta anos de trabalho dedicados ao rádio 
se tornou um ícone da comunicação no Espírito 
Santo. Jairo Maia faleceu em 29 de março de 
2013, aos setenta e sete anos. 

O criador da homenagem, Hudson Leal, 
justificou a escolha do nome: Na história da 
comunicação do Espírito Santo jamais alguém 
poderá esquecer que, em se tratando de programas 
de rádio, o nosso maior ícone, sem dúvida, foi Jairo 
Maia, considerado o locutor mais amado do Espírito 
Santo. 

A primeira homenagem é para Edson Araújo, 
que se faz acompanhar, também, de seu filho 
Kazinho. (Pausa) 

Edson iniciou a sua vida profissional em 
solo fluminense, na Rádio Magé. Depois, 
trabalhou nas rádios Mauá, Mundial, Mayrink 
Veiga, Nacional, Continental e Metropolitana. 
Também atuou na TV Rio. Aqui no Espírito Santo 
apresentou o programa As Boas do Edson 
Araújo nas rádios Capixaba, Vitória, Espírito 
Santo e Guarapari FM. Em 2000, fundou a FM 
Super e há dez anos, a Rádio Mundo Maior, 
voltada para a Web. 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda)  

Identificador: 340036003000340030003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, segunda-feira, 18 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 91 

 Próxima homenagem a Leandro Pinto 
Scapin, Zé Capiau. (Pausa) 
 Formado em Comunicação, Turismo e 
Eventos. Trabalha na Rádio Espírito Santo há 
catorze anos, onde apresenta o programa 
Sintonia do Povo e é responsável pelo 
departamento de Eventos e Promoções da 
Rádio e da TV Educativa. Também trabalhou na 
FM Líder, Rádio Vitória e FM Praia da Costa. 
 
 O SR. LEANDRO PINTO SCAPIN – Bom, 
gente, quero chamar alguns ouvintes que 
vieram, para receberem junto comigo, porque 
emissora de rádio, locutor de rádio não existem 
sem os ouvintes.  
 Por favor, os ouvintes que vieram. Por 
favor, cheguem aqui, família. Podem vir. Vem 
Laramar, vem Mateus, vem minha mãe, minha 
irmã. Pode vir, Marta. Vem o Márcio, vem a 
Elza. Quem mais está aí? Tem outros aí também. 
Podem vir. Vamos lá. Vocês podem. Vem, 
Marta. Isso. Nossos ouvintes, alguns que estão 
aqui. 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda)  
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado, 
Paulo Carneiro Santana. (Pausa) 
 Ingressou na Rádio Espírito Santo em 
1974, como discotecário programador. Foi 
produtor musical, fazendo parte da equipe de 
programas famosos no rádio, como Jairo Maia, 
Luiz Carlos Peixoto e Nilton Gomes, entre 
outros. Foi produtor executivo da Rádio Gazeta 
AM e diretor de rádio na Espírito Santo. 
Atualmente, exerce o cargo de gerente de TI na 
RTV. 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda)  
 

Próxima homenagem, Adriano Dutra. 
(Pausa)  

Adriano começou nas rádios de Colatina 
e, em 2003, começou a trabalhar na Rádio 
Tribuna, onde está até hoje. É locutor 
publicitário, e tem várias premiações 
publicitárias ao logo de sua carreira. 

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
O SR. ADRIANO DUTRA - Só 

agradecendo a todos. Para mim é uma 
satisfação muito grande estar aqui, também 
dividindo este momento com profissionais que 
eu admiro, que me inspiraram e continuam me 
inspirando. Eu agradeço muito o incentivo, a 
motivação que eu tive até hoje da minha 
família, e em especial da minha mãe. E é isso. 
Obrigado! (Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Próxima homenagem, 
Leandro Costa. (Pausa) 

Leandro é locutor, apresentador e 
operador de áudio. Trabalha há trinta anos na 
mesma emissora, a Rádio Tropical FM. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
O SR. LEANDRO COSTA – Pediram para 

eu ser breve e eu vou ser. É Tropical Jovem Mix, 
mané! Maravilha! Orgulho enorme estar aqui, 
recebendo a comenda, esta Comenda Jairo 
Maia. Ô! Está lá no céu. Com certeza, está 
presente aqui, espiritualmente.  

Eu estou vendo aqui só gente fera, 
velho! Fábio Pirajá, Saul Josias, Torino Marques, 
caras que me fizeram gostar de rádio. É por isso 
que eu estou aqui, hoje. Obrigado, gente. Valeu! 
(Palmas) 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Luiz Carlos Coelho. 
(Pausa)   

Ingressou na Rádio Capixaba em 
1977. Passou pelas Rádios Capixaba, Espírito 
Santo, Rede Vitória e Rede Tribuna, onde foi 
um dos fundadores das Rádios FM, AM e TV 
Tribuna. Foi locutor, operador de gravação, 
de áudio e de controle mestre. É fundador 
da Associação e Sindicato dos Radialistas, 
sendo o radialista de registro n.º 0002. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
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O SR. LUIZ CARLOS COELHO – Gente, 
para mim é uma alegria, um prazer, uma 
satisfação muito grande estar hoje, aqui, nesta 
Casa de Leis, recebendo esta homenagem que, 
para mim, é mais do que isso, é um grande 
presente que vou levar para o resto da minha 
vida. E meus filhos é que, depois, vão disputar 
com quem vai ficar.  

Quero registrar, também, ao nobre 
deputado e amigo Torino Marques, pela 
lembrança do meu nome. Obrigado, irmão! 
Valeu mesmo! 

  
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – E 

obrigado por você dar o meu nome.  
 

O SR. LUIZ CARLOS COELHO – Ô rapaz! 
Isso foi uma benção!  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Próxima homenagem, 
Oliveira Alves de Oliveira. (Pausa) 

Oliveira, há quarenta e três anos, 
trabalha na TV Gazeta, primeira e única empresa 
em que trabalhou. Já foi operador de câmera de 
estúdio, operador de câmera de externa e 
repórter cinematográfico. No estúdio, trabalhou 
com diversos apresentadores de telejornal 
como: Enoc Borges, Maura Miranda, Ruy 
Crespo, Tadeu Sessa, Ane Ramos, Glecy 
Coutinho, Eduardo Ribeiro e Xerxes Gusmão 
Neto. 

Participando da entrega a diretora da 
Rede Gazeta, Letícia Lindenberg. 

 
              (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Próxima homenagem, DJ Renatinho. 
(Pausa) 

Iniciou sua carreira em bailes de Vitória. 
Em 1990, tocava em bailes da Pop Music. A 
primeira participação em rádio foi na litoral FM, 
no programa Top Mix Litoral. Foi funcionário da 
Rede Gazeta, onde trabalhou como auxiliar de 
programação das rádios: Jovem Pan, Gazeta 
AM, Antena 1 e Litoral FM. 

 
                 (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Próximo homenageado, Paulo Cézar 
Nascimento. (Pausa) 

Em 1978, após uma breve passagem pela 
Rádio Espírito Santo, foi convidado para integrar 
a equipe de rádio da Universidade Federal do 
Espírito Santo. Em 1981, passou a ser sonoplasta 
no Teatro Carlos Gomes. Em 2000, fundou a 
produtora de áudio Nova Arte, onde atua até 
hoje com produção de músicas, jingles e peças 
publicitárias para rádio e TV. 

 
               (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Próxima homenageado, Clério Júnior. 
(Pausa) 

Clério foi o primeiro locutor contratado 
da Rádio Imparsom FM, de Governador 
Valadares, Minas.  Em 1981, foi contratado pela 
rádio Por Um Mundo Melhor, AM e FM, 
também em Valadares. Em 1984, foi contratado 
pela Rádio Tribuna FM, fazendo locução e 
operação. Na TV Tribuna apresentou o Tribuna 
Notícias. Trabalhou ainda na TV Gazeta, Rádio 
Cariacica AM e FM, TV Educativa e Rádio 
Espírito Santo. 

 
               (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Vamos agora, deputado Torino, desfalcar 
a Mesa Diretora. Próximo homenageado, 
Sandro Locutor. (Pausa) 

Antes de entrar para a vida pública, 
Sandro trabalhou como jornalista, apresentador 
de televisão e locutor. Presidiu a União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Estaduais - Unale. 
Foi vereador em  Cariacica e deputado estadual 
por duas vezes. Aqui na Assembleia Legislativa 
ocupou o cargo de corregedor-geral. 

 
               (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

O SR. SANDRO LOCUTOR – Primeiro, 
uma honra poder estar aqui recebendo a 
Comenda Jairo Maia, Fabinho, Fábio Pirajá, no 
meio de tanto talento. Para mim, que passei 
oito anos nesta Casa, sinto-me honradíssimo. 
Agradeço aos demais pares por homologarem 
meu nome para receber esta homenagem. 
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Estou emocionado de fato. Viu, Faé, você, André 
Asa, Ju de Souza, que ajudaram a construir 
minha vinda para cá, lá em Cariacica. Lelê, que 
estava aqui, Leandro. Essa turma toda. Tantas 
pessoas que nos ajudaram.  

Torino! 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Oi. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – Lá no 

passado, eu fiz uma singela homenagem a você.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Eu me lembro disso. 
 
O SR. SANDRO LOCUTOR – E hoje você 

me honra com a Comenda Jairo Maia. Estou 
realizado. Muito obrigado a todos. (Palmas). 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – O próximo homenageado 
é Waguinho Ito. (Pausa) 

Vereador em Vitória. Atuou por dezoito 
anos na Rádio Tropical FM. A Rádio A Cor da 
Vida também faz parte da sua carreira, onde 
permaneceu por sete anos. O trabalho como 
radialista rendeu vários prêmios, dentre eles o 
disco de platina como Locutor de Maior 
Audiência no Rádio Capixaba. Hoje está à frente 
da Rádio Alegria Alegria, uma rádio on-line 
voltada para o público evangélico. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

O próximo homenageado é Elias Faé. 
(Pausa) 

Iniciou a carreira na Rádio Tropical FM, 
onde, além de locutor, foi a voz padrão da rádio 
e também diretor artístico. Passou pelas rádios 
Jovem Barra FM, de Barra de São Francisco, e 
pela rádio A Cor da Vida FM. Hoje, está na Rádio 
Maanaim, pertencente à Igreja Cristã Maranata. 

 
O SR. ELIAS FAÉ – Eu queria chamar meu 

filho Gabriel para vir aqui receber comigo. Meu 
filho, vem cá.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –Só o Gabriel? 

O SR. ELIAS FAÉ – Só Gabriel veio. Eu sou 
bem família. Eu queria que ele tirasse foto 
comigo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –Ah, parece contigo ele. Rapaz, ele é bem 
parecido com você.  

 
O SR. ELIAS FAÉ – Mais bonito.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – É seu filho esse menino mesmo. 
 
O SR. ELIAS FAÉ – É. Com certeza. É um 

prazer imenso, para mim, estar aqui.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – A altura é a mesma. Olha só. 
 
O SR. ELIAS FAÉ – Não, é mais alto.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – É mais alto que seu pai?  
 
O JOVEM GABRIEL FAÉ – Sou.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –Parabéns.  
 
O SR. ELIAS FAÉ – Eu queria agradecer ao 

grande Torino por ter se lembrado do meu 
nome. Os ouvintes pediram lá e você já tinha 
lembrado antes.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Já tinha. 
 
O SR. ELIAS FAÉ – Esta homenagem... E 

estou vendo muita gente aqui que eu gostaria 
de conhecer pessoalmente: Luis Cláudio e 
Jansen, que está aqui. O Rubinho... A gente 
estava conversando ali. Eu não conhecia o 
Rubinho pessoalmente. Vocês acreditam nisso?  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Você é louco? Sério? 
 
O SR. ELIAS FAÉ – Eu não conhecia o 

Rubinho pessoalmente. Sou fã do Rubinho e de 
todos que estão aqui, do Saul Josias. Quando 
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chegou do Rio de Janeiro, falei: Que cara é esse? 
Que inglês é esse que o cara fala? 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – E a Fernanda Queiroz? 
 
O SR. ELIAS FAÉ – Nossa, meu Deus.  
 Então, para mim, é um prazer estar aqui, 

diante de tantas feras, pessoas de quem eu 
ouvia: Fábio Pirajá, Kazinho. Eu imitei a voz dele. 
Tropical FM, clube do amor tropical. Eu imitei a 
voz dele para passar no teste e me dei bem 
nisso e, depois, quando eu fui entrar no ar, eu 
comecei a fazer a locução igual a Kazinho. Eu 
acabei de fazer a abertura, o Antário ligou para 
mim e falou assim: Você tem uma voz bonita. 
Segue o seu caminho. Deixa o Kazinho na dele.  

Eu estou falando isso aí porque é o 
seguinte. Cada um tem a sua história aqui. 
Kazinho tem a dele, eu tenho a minha, o Renan 
tem a dele. O Clayton a dele. Cada um tem a sua 
história no rádio e o rádio não vai morrer.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –Vamos tirar foto. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Deputado Torino, a 
informação que chegou é que, às 21h50min, a 
transmissão ao vivo será interrompida.  

O próximo homenageado é Charles 
Barbosa Lemos. (Pausa)   

Radialista, chegou à cidade de 
Marataízes em 2017, vindo do Rio de Janeiro, 
para ficar e se estabelecer. Assumiu a gestão da 
Rádio Litorânea FM. É jornalista, locutor de 
rádio e televisão, produtor, apresentador, 
publicitário e engenheiro ambiental. Foi diretor 
de diversas rádios no interior do Rio de Janeiro.  

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

O SR. CHARLES BARBOSA LEMOS – 
Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de 
todos e trazer o abraço daquele povo querido lá 
de Marataízes! São vinte e seis municípios que 
eu abraço todas as manhãs! E com certeza vocês 

se sintam abraçados! Obrigado pela 
homenagem! A Rádio Litorânea está à 
disposição de todos vocês! Obrigado! 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Próxima homenagem: 
Jansen Cremasco. (Pausa) 

Começou a sua carreira no 
Departamento de Programação Musical da 
Rádio Nova Onda, em Nova Venécia. Foi 
coordenador administrativo, gerente financeiro 
e hoje é o diretor de Expansão e Novos Negócios 
da Rede Nova Onda, com emissoras em Linhares 
e Aracruz e que em breve chegará a Minas 
Gerais, na cidade de Aimorés. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Próximo homenageado: Rubens 

Tourinho da Trindade. (Pausa)  
Começou no rádio em 1991, na Rádio 

Ativa, de Guarapari. Trindade passou pela Rádio 
Antena 1, foi programador musical da Tribuna 
FM por vinte e quatro anos, foi locutor da Rádio 
Litoral FM. Em dezembro de 2018, recebeu o 
convite para formar a nova equipe da Rádio 
Gazeta FM, a qual apresenta os programas 
Arquivo Gazeta, Tarde Total e Paradão da 
Gazeta. 

 

 (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Próximo homenageado: Neko Ferreira. 
(Pausa) 

Radialista desde 1989, iniciou na Rádio 
Antena 1 FM e passou pelas Rádios Capital FM, 
Cidade FM, Jovem Pan, Litoral FM, FM Super, 
Beleza FM e atualmente está na Líder FM. É 
também locutor publicitário e mora em Vila 
Velha. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
As fotos deste evento estarão 

disponíveis, só lembrando, a partir de amanhã, 
em nosso site. 

 
O SR. NEKO FERREIRA – Beleza! Boa 

noite, pessoal! Obrigado, Torino, deputado! E é 
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uma honra estar aqui! Estou muito feliz, na 
frente dos colegas de quem eu sou fã de muitos 
aí! Inspirei-me neles, em vários aqui! Aprendi e 
aprendo até hoje! Obrigado a todos, pessoal! 
Obrigado, mais uma vez! Boa noite! 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Próximo homenageado: 
Fábio Lima. (Pausa)  

Iniciou sua carreira, no Rádio Capixaba, 
em 86, como estagiário, na produção de áudio 
na Rádio Tropical FM; passou por diversas 
emissoras de Vitória, entre elas: a Rádio Vitória, 
a Tribuna FM, CBN e Gazeta AM. Atualmente 
trabalha na Record News. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Próxima homenagem a Simone Devens. 

(Pausa) 
Simone Devens iniciou sua carreira na 

Tropical FM, gravando chamadas e vinhetas. 
Passou pela Capital FM como assistente de 
Messias Viana e Arnaldinho. Em 1989, 
inaugurou a Universitária FM e trabalhou na 
emissora que foi a primeira FM da Grande 
Vitória, a Cariacica. Trabalhou na Antena 1, na 
Light FM e na Estácio FM, que, posteriormente, 
se chamou Universidade. Atualmente está na 
Rede Tribuna.  
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
A SR.ª SIMONE DEVENS – Boa noite! Não 

vou cantar não.  
É muito bom estar aqui hoje. Obrigada, 

Torino, pela homenagem às radialistas. Quero 
lembrar que tive muitas inspirações, também, 
principalmente na Rádio Espírito Santo, com a 
Gilda Soares, a Miriam Bilich, a Jeanne Bilich, 
enfim. Queria agradecer também à Mônica, que 
está aqui, a grandes profissionais, à Patrícia 
Vallim, à Fernanda Queiroz, e dizer o seguinte: 
que na próxima homenagem, colocassem as 
mulheres para receber primeiro. Não é uma 
boa?  

Dias 16 e 17 de novembro, estou no meu 
espetáculo Maria Maria, no teatro Sesc Glória, 
no Centro de Vitória.  

Obrigada e até lá.  
 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Patrícia Vallim. (Pausa) 
Patrícia Vallim começou como radialista 

na Metrópole FM, da Rede Gazeta, e seguiu 
carreira em rádio e tevê. Trocou a Engenharia 
Civil pelo Jornalismo e, desde então, juntou suas 
paixões: rádio, tevê, comunicação com o público 
e a boa informação. Hoje, está em sua segunda 
passagem pela CBN Vitória, também da Rede 
Gazeta. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
A SR.ª PATRÍCIA VALLIM - Gente, 

obrigada. Boa noite! É uma emoção muito 
grande. Sei que tem muitas outras mulheres que 
estão bem representadas no rádio; no 
rádio/jornalismo capixaba. Com tantas vozes 
bonitas, depois de Simone Devens, fica até difícil 
falar alguma coisa. Foi uma das minhas grandes 
incentivadoras no início. Agradeço, e me lembro 
de todas, junto com meu padrinho, Andersen 
Dourado. Sempre me lembro. Torino Marques 
também fez parte do meu início.  

Obrigada por tudo, gente. Obrigada aos 
nossos ouvintes também. Como o Zé Capiau 
bem falou: Sem eles não somos ninguém.  

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Fernanda Queiroz. (Pausa) 
Fernanda Queiroz é profissional com 

vinte e sete anos de experiência na área de 
Comunicação Social. Atualmente 
desempenhando na Rede Gazeta as funções de 
editora de rádios e âncora da Rádio CBN Vitória. 
Ao longo da carreira já conquistou seis prêmios 
em jornalismo. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Próxima homenagem a Mônica Camilo. 

(Pausa) 
 Publicitária, locutora e apresentadora de 
TV, iniciou em rádio na 88 FM, em Manhuaçu, 
MG. Já atuou na Rede Gazeta, na TV Vitória e na 
Record News. Atuou na Transamérica, na Jovem 
Pan e na Rede Sim. Atualmente, é locutora da 
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Rádio Cidade, apresentadora e voz padrão da TV 
Ambiental. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
 A SR.ª MÔNICA CAMILO – Gente, 
agradecer à minha família. É uma honra junto 
com Patrícia, Fernanda, Simone Devens receber 
esta homenagem aqui... Agradeço à minha 
família, porque essa alegria do rádio sabe de 
onde vem? Do amor que vem de dentro de casa 
e de trabalhar com uma figura dessas. Quando o 
telefone tocava e a minha mãe ligava, eu ficava 
assim: Oi, mamãe. Oi, mamãe. Eu amo demais 
este cara. Obrigado por tudo. Obrigada por você 
existir.  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – O próximo homenageado 
a Renan Faé. (Pausa) 

Radialista desde 1991; está, há onze 
anos, na Rede Gazeta, atuando nas rádios 
Gazeta FM, Mix e Litoral. É bacharel em 
Educação Física, atleta veterano de basquete e 
campeão brasileiro na categoria 40 anos. 
Formado também em Jornalismo, é especialista 
em Gestão de Empresas de Mídia. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
O próximo homenageado é Clayton 

Silvério Diniz. (Pausa) 
Foi sonoplasta na Tropical FM e depois 

assumiu a programação musical. Com um grupo 
de mais cinco funcionários, arrendou a Rádio 
Cidade e depois foi trabalhar na Gazeta. Foi 
gerente artístico das rádios Litoral FM e Gazeta 
AM. Está hoje na FM-Super. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Fábio Pirajá. (Pausa) 
Começou sua carreira como discotecário, 

antigo termo para DJ, montando sua própria 
equipe de som. Em 1983, foi contratado como 
locutor pela rádio Tropical FM. Passou pelas 
rádios Cariacica-FM, Galáxia FM - Minas Gerais, 
Cidade FM, Capital FM, CBN e Gazeta AM. Na 

Rádio América apresentou o programa América 
Online. Mantém as rádios web Tape-Deck Web 
Rádio e o Mundo do Rock. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
O SR. FÁBIO PIRAJÁ – Valeu, gente! 

Obrigado. Tudo de bom. Prazer rever tantos 
amigos que não vejo há tanto tempo e outros 
que eu não conhecia também. É um prazer. 

Muito obrigado. Valeu, Torino! 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – O próximo homenageado 
é Magno Santos.  

Sua jornada pelo  rádio teve início em 
1988, na Tribuna FM de Cachoeiro de 
Itapemirim. Em 94 veio para a Rede Tribuna, em 
Vitória, onde foi supervisor das rádios da rede.  
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
O SR. MAGNO SANTOS – Um poeta da 

nossa terra, Cachoeiro de Itapemirim, nos 
ensina que a vida é a arte do encontro, embora 
hajam tantos desencontros pela vida. E uma 
oportunidade que a vida me deu foi uma 
segunda família. Eu gostaria que se juntassem. 
Almira Mendonça e Victória Rozendo. (Palmas) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Próxima homenagem, 
indicação do deputado Capitão Assumção, Luiz 
Cláudio Casado. (Pausa) 

Locutor, apresentador, produtor e 
programador de rádio, com atuação nas rádios 
Capital FM, Antena 1 FM, 94 FM, Cidade FM, 
Tribuna FM e Universitária FM. Trabalhou 
também como promotor de marketing, assessor 
comercial e assistente de marketing estratégico 
em diversas gravadoras. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Encerrando a entrega das 
homenagens, acompanhado por um momento 
musical, o homenageado é Carlos Fernando 
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Monteiro Lindenberg, representado por Letícia 
Lindenberg. (Pausa) 

 
(É exibido o vídeo) 
 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
   

 É convidado a fazer uso da palavra, em 
nome dos homenageados, pelo tempo 
regimental de cinco minutos, Magno Santos. 
 Em seguida, o encerramento desta 
sessão solene com o deputado Torino Marques. 
 
 O SR. MAGNO SANTOS – Senhoras e 
senhores, boa noite! É um prazer recebê-los 
aqui nesta Casa de Leis, a Casa que abriga os 
representantes dos interesses do povo 
capixaba. 
 Quero começar cumprimentando o 
deputado proponente Torino Marques, a quem 
tenho a liberdade de chamar de amigo e irmão; 
Fabiola Marques; deputado Capitão Assumção; 
doutora Letícia; Sandro Locutor; Luiz Cláudio 
Casado; Antonio Carlos, Kazinho; professor. Eu 
fico emocionado em poder estar ao lado de uma 
figura dessa envergadura. Aqui faço meu 
reconhecimento ao nobre Édson, professor de 
todos nós, que temos que reconhecer como um 
dos mais brilhantes profissionais da 
comunicação. Uma salva de palmas, por favor. 
(Palmas) 
 Agradeço e cumprimento todos os meus 
colegas, os quais foram, muitos, inspiração para 
a minha caminhada. 
 Como alguém vira uma lenda? Como 
alguém consegue se destacar e ser elevado ao 
panteão dos grandes nomes da sua profissão? 
Bem, talvez não saibamos, mas há um diminuto, 
um pequeno grupo de pessoas que realmente 
se sobressaíram e nenhuma delas foi maior que 
Jairo Maia. 
 O legado de Jairo Maia irá atravessar o 
tempo, imantando e inspirando novas gerações 
de radialistas. Jairo, muito obrigado! 

Boa noite! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Danilo, você não vai devolver a palavra 
para mim? (Pausa) 
 Então tá legal. 

 Olha, pessoal, muito obrigado pela 
audiência, vocês que nos assistiram até agora 
nesta sessão solene do Dia do Radialista. Ano 
que vem, com certeza, vai ter mais. Vem aí 
novamente o Dia do Jornalista. 

Quero agradecer aos meus colegas de 
trabalho que hoje estenderam um pouco mais a 
programação da TV Assembleia. Obrigado, 
funcionários desta Casa de Leis, pelo carinho 
que vocês têm com todos. 

Obrigado a vocês por terem vindo! 
Obrigado a Deus, por colocar pessoas tão 
importantes na minha vida! 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão, antes, porém, 
convoco os senhores deputados e deputadas e 
os amigos que estão aqui – isso aqui é um 
protocolo a seguir – que será ordinária, dia 11 
de novembro, às três da tarde. 

Quero falar aqui também, rapidamente, 
antes de encerrarmos, sobre o radialista Ângelo 

Ribeiro, que se encontra em Minas Gerais. 
Foi encontrado em um hospital em Minas 
Gerais. Já está sendo providenciado pela 
família dele a sua transferência para o nosso 
estado, o Espírito Santo. Foi internado sem 
referências, mas felizmente conseguiram 
contactar a família do querido Ângelo 
Ribeiro. E também Duarte Junior, noventa e 
quatro anos, um dos fundadores do rádio no 
Espírito Santo, está em casa se recuperando 
de uma queda que sofreu. Duarte Junior, um 
grande abraço a você. 

E um grande abraço a todos. 

 
(Comunicamos que haverá 
sessão ordinária dia 11 de 
novembro de 2019, cuja Ordem 
do Dia foi anunciada na vigésima 
oitava sessão extraordinária,  
realizada em 06 de novembro de 
2019) 

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

 
*As inserções em negrito referem-se às 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
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