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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO DELEGADO LOURENZO PAZOLINI 

 
PROJETO DE LEI Nº 935/2019 

 
Dispõe sobre a liberação, com 
prioridade, de emendas 
parlamentares pelo Governo do 
Estado do Espírito Santo, aos 
municípios que decretarem 
Situação de Emergência ou 
Estado de Calamidade Pública e 
dá outras providências. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º As emendas parlamentares, já 
publicadas no Diário Oficial, aos municípios que 
decretarem Estado de Emergência ou 
Calamidade Pública, devem ser liberadas com 
prioridade pelo Governo do Estado do Espírito 
Santo. 
 
§ 1º A liberação das emendas que trata o caput 
deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias 
da comunicação do status. 
 
§ 2º Entende-se como Estado de Emergência o 
status decretado pelos órgãos de 
monitoramento meteorológico e da defesa civil, 
em face de desastres de grande porte, com 
duração indeterminada. 
 
§ 3º Entende-se como Calamidade Pública o 
status decretado pela prefeitura, em face de 
desastres grandes e com muitas vítimas, com 
duração de no máximo 180 dias. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

SALA DE SESSÕES, em 06 de novembro 
de 2019. 
 

DELEGADO LORENZO PAZOLINI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com a Instrução Normativa 
02/2016, do então Ministério da Integração 
Nacional, a situação anormal é a Situação de 
Emergência ou Estado de Calamidade 
Pública decretado em razão de desastre, 
cujos danos e prejuízos tenham 
comprometido a capacidade de resposta do 
poder público do ente federativo atingido. 
 
A caracterização da situação anormal como 
Situação de Emergência ou Estado de 
Calamidade Pública depende do nível do 
desastre, que é definido a partir da avaliação 
dos danos e prejuízos provocados pelo 
desastre em comparação com a capacidade 
de resposta local. 
 
O Estado de Calamidade Pública é acionado 
em casos grandes de desastres naturais, 
com diversas vítimas, como fortes chuvas, 
deslizamentos e incêndios. Já o estado de 
emergência se caracteriza pela iminência de 
danos à saúde e aos serviços públicos. 

 
Vale ressaltar que, com a decretação do 
Estado de Calamidade ou Situação de 
Emergência, ocorrem alterações nos processos 
de governo e da ordem jurídica, no território 
considerado, para que as ações sejam realizadas 
no menor prazo possível com o objetivo de 
restabelecimento da situação de normalidade. 
Cabe ao prefeito avaliar a situação e decretar 
emergência ou calamidade, casos em que há 
possibilidade de obtenção de recursos federais e 
estaduais facilitada. 

 
Face ao exposto, para que em casos de 
decretação do Estado de Calamidade ou 
Situação de Emergência haja mais rapidamente 
o restabelecimento da situação de normalidade, 
conclamamos o apoio dos nobres Pares à 
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aprovação desta proposição, por reconhecerem 
a importância e o interesse público que ela 
traduz. 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO MARCOS GARCIA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 100/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo único do decreto 

Legislativo Nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor DENIS HENRIQUE 

BIANCHINI. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo Nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
Denis Henrique Bianchini”. 

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

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2019. 
 

MARCOS GARCIA 
DEPUTADO ESTADUAL - PV 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Nascido em 24/10/1976 na cidade de 
Valinhos/SP, filho de Darcy Bianchini e Ivete de 
Jesus Bianchini, sendo o filho mais velho, tendo 
como irmãos Darlyn Bianchini e Darlene 
Bianchini. 
 
Casado com Monique Katelin Iscalçio Silva 
Bianchini desde Fevereiro de 1999, temos duas 
filhas Maria Eduarda Iscalçio Bianchini, nossa 

Duda, hoje com 20 anos e Ana Luiza Iscalçio 
Bianchini, nossa Analú, hoje com 13 anos. 
 
Formação: 
 

Bacharel em Administração de Empresas 
com ênfase em Logística, CRA-SP Nº119550; 
MBA em Gestão e Estratégia de Negócio; 
Pós Graduação em Segurança e Saúde 
Ocupacional; MBA em Digital Supply Chain. 
 
Experiência profissional de mais de 20 anos 
em grandes empresas nacionais e 
multinacionais, e após uma longa jornada 
em uma respeitada empresa multinacional, 
em dezembro de 2013 tomei a decisão de 
aceitar o convite para fazer parte dos 
Gestores Executivos da Leão Alimentos e 
Bebidas the Coca-Cola Company como 
executivo na área Corporativa com sede em 
SP onde tive o prazer de liderar e executar 
grandes projetos que ajudaram a Leão a ser 
mais competitiva. 
 
No início de 2018, recebi o convite para 
liderar a maior Fábrica do grupo situada na 
cidade de Linhares/ES. 
 
Aproximadamente um ano e seis meses 
resido com minha família em Linhares/ES, 
onde fomos muito bem recebidos, e a cada 
dia aumenta nosso carinho pelas pessoas, 
por essa cidade e por esse Estado que está 
em constante desenvolvimento. 
 
Resumo Profissional: 
 
Profissional com mais de 20 anos de experiência 
em empresas nacionais e multinacionais, 
atuando em distintos seguimentos, como 
Alimentos e Bebidas, Home Personal Care, 
Processos de Fabricação, Manutenção, 
Manufatura, Meio Ambiente, Saúde, Segurança 
Ocupacional e Qualidade. Sólida experiência em 
processos fabris e corporativos, facilidade para 
trabalhar com pessoas. Planejamento e 
implementação da filosofia de TPM (Total 
Productive Maintenance). 
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Mais de 16 anos de experiência na aplicação da 
Metodologia de TPM (Total Productive 
Maintenance), com atuação em empresa de 
grande porte no Brasil e Exterior. Capacidade de 
liderança (gestão de equipes por mais de treze 
anos), habilidade de negociação e visão 
estratégica. Liderança nas conquistas de 
certificações de TPM (TPM Excellence Award, 
TPM Consistency Award and TPM Special 
Award) e implementação de WCM (World Class 
Manufacture). 
 
Mais de 05 anos de experiência em indústrias de 
Alimentos e Bebidas, na área de Excelência 
Operacional Corporativa e Fábrica, 
desenvolvendo e implementando programas de 
aumento de produtividade, redução de custos e 
redução de perdas. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO MARCOS GARCIA 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 101/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo único do decreto 
Legislativo Nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor GIOVANNI RODIGHERI. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo Nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
Giovanni Rodigheri”. 

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

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2019. 
 

MARCOS GARCIA 
DEPUTADO ESTADUAL - PV 

JUSTIFICATIVA 
 
Nome: GIOVANNI RODIGHERI Natural: PORTO 
ALEGRE / RS  
Profissão: JORNALISTA (PUC-RS)/PRODUTOR DE 
TELEVISÃO  
Estado civil: CASADO, TRÊS FILHAS E DOIS 
NETOS 
Títulos: Cidadania VITÓRIA/ES – MOSSORÓ/RN – 
COLORADO/PR - LINHARES/ES – Comenda 
CABOCLO BERNARDO / ALES 
 
HISTÓRICO PROFISSIONAL 
 
Especialização: planejamento e implantação de 
emissoras de televisão. Formação e treinamento 
de equipes. Criação e produção de conteúdos. 
Direção de programas e documentários. 
Experiência profissional: implantação de 
emissoras para o SBT, BAND, Rede TV e Record 
News nos estados do Paraná, Minas Gerais, 
Amazonas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e 
Espírito Santo. No Espírito Santo: planejamento, 
implantação e direção da Tv tribuna/Sbt Vitória - 
Tv Assembleia/ Vitória/ES – Record News/ES 
exterior: produção e direção de documentários 
nos EUA, Alemanha e Inglaterra, sobre 
exportações, para o governo brasileiro. 
Atualmente responde pela direção geral da 
Rede Sim/Record News no norte/noroeste do 
Estado. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO TORINO MARQUES 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 104/2019 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. JOÃO JORGE RESEGUE LOPES. 
 
Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
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vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede o Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. “João Jorge Resegue 
Lopes”. 
 

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

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2019. 

 
TORINO MARQUES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
João Jorge Resegue Lopes, 34 anos, natural de 
São Paulo/SP, bacharel em direito, atua no setor 
de hotelaria e agronegócios. Vive há mais de 
trinta anos no Espírito Santo. É diretor geral do 
Grupo Sim de Comunicações: Record News ES, 
Tv Sim, Rádio Transamérica, Rádio Sim Fm, 
Rádio Musical, Revista Sim. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA JANETE DE SÁ 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 105/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo único do decreto 

Legislativo Nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. MILTON LUIZ DE ABREU 

JUNIOR. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo Nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Milton 
Luiz de Abreu Junior” 

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

Vitória - ES, ___/__/2019. 
 

JANETE DE SÁ- PMN 
Deputada Estadual – PMN 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Nome: MILTON LUIZ DE ABREU JUNIOR. 
Natural: UMUARAMA - PR  
Nascimento: 13/03/1987 
 
HISTÓRICO PROFISSIONAL 
 
Formado em Administração de Empresas pela 
Universidade do Estado de Mato Grosso; 
Pós-Graduado com MBA em Gestão de Negócios 
Financeiros pelo Ibmec RJ; 
Atua no Banco do Brasil a mais de 11 anos.  
Foi Gerente de Relacionamento, Analista e 
Assessor em Superintendência Regional, 
Administrador e Gerente Geral de agência, 
atuando em diversos municípios no Estado de 
Mato Grosso, Educador Corporativo da Unibb - 
Universidade Corporativa do Banco do Brasil; 
Hoje atua como Gerente de Mercado de 
Agronegócios na Superintendência Estadual do 
Espírito Santo; 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO HUDSON LEAL 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 106/2019 

 
Acrescenta Item ao Anexo Único do Decreto 

Legislativo n 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo título de Cidadão Espírito-santense 

ao Senhor ROGÉRIO ROSSETTI MARTINS 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 

Art. 1º O anexo único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de Dezembro de 2018, passa vigorar 
acrescido de item com a seguinte redação 
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 “Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
Rogério Rossetti Martins.” 

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

 
SALA DAS SESSÕES, em 14 de Novembro 

de 2019. 

 
HUDSON LEAL 

Deputado Estadual – REPUBLICANOS 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Rogério Rossetti Martins nascido em Campo 
Grande -MS, filho de Cyrena Rossetti Martins e 
Almir Marques Martins é casado há 17 anos 
com Patrícia Marques dos Santos Martins. 
 
Há 20 anos como pastor, onde ministrou a 
palavra de Deus em Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso e atualmente no Espírito Santo, atua em 
vários projetos sociais que atendem pessoas em 
situação de rua e carentes, dando assistência 
para a população capixaba que se encontram 
vulneráveis ou em situação de risco. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO RENZO VASCONCELOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 107/2019. 
 

Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo o Título de Cidadão Espírito 
Santense a Male de Aragão Frazão. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 

“Concedendo o Título de Cidadão 
Espírito Santense a Male de 
Aragão Frazão”. 

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

 
SALA DAS SESSÕES, 14 de novembro de 

2019. 

 
RENZO VASCONCELOS 

Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Procurador da Republica, membro do Ministério 
Público Federal, atualmente é titular da 
Procuradoria da República do Município de 
Colatina. 
 
Sua atuação no Estado tem especial destaque 
visto que é membro das Forças Tarefa Rio Doce, 
no caso Samarco, e Brumadinho, no caso Vale. 
 
Possui graduação pela Universidade Federal 
Fluminense (2010). Mestre em Direito 
Constitucional pela Universidade Federal 
Fluminense (PPGDC-UFF - 2013) 
 
Estando no Estado há muitos anos, onde exerce 
sua profissão com afinco e compromisso, o 
homenageado é natural de Brasília/DF. 
 
Nesse sentido, conclamo os nobres colegas a 
concessão da honraria, tendo em vista os 
relevantes serviços prestados pelo 
homenageado a população capixaba. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO MACHADO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 

Nº 108/2019 
 

Acrescenta item ao anexo único do Decreto 
legislativo Nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo o Título de Cidadão Espírito-
Santense a senhora DÉBORA MARQUES 

PEREIRA DE OLIVEIRA. 
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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo Nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora 
Débora Marques Pereira de 
Oliveira”. 

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

SALA DAS SESSÕES, 05 de junho de 
2019. 

 
LUCIANO MACHADO 

Deputado Estadual – PV 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Débora Marques Pereira de Oliveira 
 
DADOS PESSOAIS: 
CPF: 014.889.937-42     01488993742 
IDENTIDADE: 09.198.084-7 
CREFITO: 033829F 
NOME DO PAI: José Gonçalves Pereira 
NOME DA MÃE: Elenice Marques Pereira 
CIDADE ONDE NASCEU: Rio de Janeiro/RJ 
END. COMERCIAL: Avenida Luiz Pires de 
Andrade, 61, Quincas Machado. 
Guaçuí, ES 
END. RESIDENCIAL: Rua Prof. Antônio Carneiro 
Ribeiro, 60, Quincas Machado. 
Guaçuí, ES 
TELEFONES: (28) 3553-3538 / 3553-2582 / 
98803-0178 
E-MAIL: dfisioterapia@icloud.com 
 
FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 
 
Faculdade de Fisioterapia Universidade Gama 
Filho – 1994 a 1998. 
IDIOMAS 
Inglês – em curso 

CURSOS E PÓS GRADUAÇÃO 
 
Pós-graduação em fisioterapia aplicada a 
neurologia pela IBMR no ano de 1999. 
Pós-graduação em acupuntura pelo Colégio 
Brasileiro de Acupuntura no período de 16 de 
abril de 2005 a 16 de abril de 2007. 
Curso de Anatomia palpatória 5 a 7 e 19 a 21 de 
maio de 2000 no total de 40 horas. 
Curso de RPG no Instituto PH.E.Souchard de 
Reeducação Postural Global (IPSRPG) no período 
de 29/05/00 a 09/06/00 no total de 240 horas. 
Curso de Terapia Corporal – cinesioterapia 
global no Instituto de Acupuntura do Rio de 
Janeiro no período de abril a setembro de 2001 
no total de 280 horas. 
Curso de RPG nível II (patologias cervicais) no 
IPSRPG no período de 12 a 15 de outubro de 
2002 no total de 38 horas. 
Curso Pilates na Conduta Cinesioterápica, 
ministrado pelo Dr Eduardo Moacyr 
Fraga no período de 13 a 16 de novembro de 
2004 no total de 64 horas. 
Curso de solo de Pilates no Instituto Teresa 
Camarão em agosto de 2004. 
Workshop de Korea Suji Tim no dia 15 de 
setembro de 2006. 
Formations André Petit – France, Certificado 
Mail 14 realizado em 07 de março de 2009. 
Curso de Gym Ballon em 07 de março de 2009. 
Pós-graduação Lato Sensu em Estética e 
Cosmetologia no período de 09 de junho de 
2014 a 26 de setembro de 2015. 
 
CONGRESSOS 
 
I Congresso Brasileira de Fisioterapia da 
Escoliose nos dias 26 e 27 de abril de 2002. 
I Congresso Internacional Brasil-Japão de 
Acupuntura e Eletroacupuntura Cientifica nos 
dias 17 a 19 de outubro de 2008. 

 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
Fisioterapeuta da Prefeitura de Guaçuí de 2002 
a 2015. 
Fisioterapeuta trabalhando em consultório na 
Clínica São Miguel de agosto de 2002 a janeiro 
de 2012. 
Fisioterapeuta trabalhando em consultório na 
Clínica Saúde Ok desde janeiro 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO MACHADO 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 109/2019 

 
Acrescenta item ao anexo único do Decreto 

legislativo Nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo o Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor IVAIR SEGHETO JÚNIOR. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTODECRETA: 

 
Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo Nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor “Ivair Segheto 
Júnior”.  

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

SALA DAS SESSÕES, 05 de junho de 
2019. 
 

LUCIANO MACHADO 
DEPUTADO ESTADUAL – PV 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Ivair Segheto Júnior 
 
Dados pessoais 
 
Pai: Ivair Segheto 
Mãe: Ivander Cidrini Segheto 
 
CPF: 026.300.386-88 
RG: 6.678.255 
 
Residente em Vitória 
Nasceu no dia 07 de junho de 1976, em Barra 
Mansa - RJ. Com 01 ano fui morar em Juiz de 
Fora - MG, onde teve a oportunidade de estudar 
e se formar em Administração. Filho de pais 
comerciantes teve a oportunidade de se 
envolver com o empreendedorismo. Nesse 
processo, teve a grande honra de ser 

selecionado para trabalhar no SEBRAE/ES, 
instituição que agradece a oportunidade de 
transformar vidas e municípios desde 2009. No 
período de 2010 e 2011 retornou para Minas 
Gerais para continuar suas atividades ainda no 
SEBRAE e retornei para o ES em 2012 para 
trabalhar no Estado que escolheu para viver. 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO MACHADO 

 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 110/2019 

 
Acrescenta item ao anexo único do Decreto 

legislativo Nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo o Título de Cidadão Espírito-

Santense ao senhor JANIO QUADROS 
PARADELA. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo Nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Janio 
Quadros Paradela”.  

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

SALA DAS SESSÕES, 05 de junho de 
2019. 

 

LUCIANO MACHADO 
Deputado Estadual – PV 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Janio Quadros Paradela 

RG. MG- 3.855.200 -SSP - MG 
CPF 277.759.506- 25 
PAI: Jaime de Oliveira Paradela (em memória) 
Mãe: Cenir de Souza 
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Nasceu em Muriaé/MG em 02 de fevereiro de 
1955. Atualmente reside na Rua Murilo  
Emery  Lucindo, número 66, no município de 
Guaçuí/ES. Pastor da igreja metodista Central 
em Guaçuí, atuando há mais de 40 anos. Sua 
primeira igreja foi em 1980 na Igreja 
Metodista Central  em  Vitória. Foi missionário 
no Nordeste e nos Estados Unidos da América 
por três anos. Foi superintendente distrital 
por vários anos. Fui chefe de gabinete da PM 
de Monlevade. Professor de teologia e 
missiologia e aluno do curso de Psicanálise 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO MACHADO 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 111/2019 
 

Acrescenta item ao anexo único do Decreto 
legislativo Nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo o Título de Cidadão Espírito-
Santense a senhora VANDERLÉIA APARECIDA 

FERREIRA CARNEIRO. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

 

Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo 
Nº 148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora 
Vanderléia Aparecida Ferreira 
Carneiro”.  

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

SALA DAS SESSÕES, 05 de junho de 
2019. 
 

LUCIANO MACHADO 
Deputado Estadual – PV 

JUSTIFICATIVA 
 
Vanderléia Aparecida Ferreira Carneiro é 
professora de Química da rede estadual do 
Estado do Espírito Santo desde 2010. Nascida 
em 1982 em Presidente Bernardes-MG, é filha 
de uma dona de casa e um carvoeiro, é casada 
com Joel Carneiro com quem tem uma filha, 
Gabriela Carneiro. Concluiu o curso de 
Licenciatura em Química na Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia em 2008, e o 
Mestrado em Educação na Universidade 
Católica de Petrópolis em 2016. Conheceu a 
cidade de Alegre por uma foto em 2008, 
apaixonou-se por ela e convenceu o marido a vir 
viver no sul capixaba. Atualmente é professora 
no Centro Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio em Tempo Integral “Aristeu Aguiar” em 
Alegre, onde exerce com muito amor a profissão 
escolhida ainda na infância. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO VANDINHO LEITE 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 112/2019 

 
Concede Título de Cidadão Espírito- Santense 

ao Sr. PAULO HENRIQUE NOGUEIRA DOS 
SANTOS. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 
 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor. Paulo Henrique 
Nogueira dos Santos. 
 
Art. 2º Após a promulgação deste Decreto 
Legislativo deverá ser promovida a inclusão do 
Título de Cidadão Espírito-Santense do Senhor 
Paulo Henrique Nogueira dos Santos, no Anexo 
Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de 
dezembro de 2018. 
 
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
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SALA DAS SESSÕES, 14 de novembro de 
2019. 
 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual - PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
PAULO HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS, 
nascido em 13 de junho de 1969, na cidade de 
Medeiros Neto, Estado da Bahia. Chegou ao 
Estado do Espírito Santo aos 12 anos de idade. É 
Pastor, Casado, pai de quatro filhos, sendo dois 
biológicos e dois adotivos e avó de um neto. 
 
Discípulo de Jesus Cristo na Igreja Batista Betel 
de Porto Canoa, Serra-ES. Foi ungido Pastor no 
dia 02 de novembro de 2009 pelo Apóstolo 
Moysés Lagassa de Oliveira do Ministério 
Internacional Betel. Há 9 (nove) anos, foi 
enviado ao município de Santa Leopoldina para 
realizar missões onde atua e reside até hoje. 
Além da Assistência Espiritual, trabalha dando 
assistência às famílias em risco social. Possui um 
Projeto Social Café com Fé, que 2 vezes na 
semana,  ajudam as famílias carentes servindo 
pão com manteiga e café com leite na Unidade 
de Saúde e no Hospital da Cidade. 

 
Atualmente faz parte do Conselho de Saúde do 
município de Santa Leopoldina, é Fundador e 
Presidente da Associação de Pastores 
Evangélicos de Santa Leopoldina, que tem o 
objetivo de gerar unidade entre as igrejas, 
promover festas bíblicas, organizar marcha para 
Jesus, dar cobertura espiritual as autoridades 
públicas da cidade, participando ativamente das 
decisões do presente e do futuro. 
Além disso, também atua nos municípios de 
Santa Maria de Jetibá e Linhares onde geraram 
frutos, fundando duas congregações e a Igreja 
Sede.  
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO DR. EMÍLIO MAMERI 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

N° 113/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Dr. THIAGO GEORGE CABRAL 

SILVA. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1° O Anexo Único do Decreto Legislativo n° 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Dr. 
Thiago George Cabral Silva”. 

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

SALA DE SESSÕES, 14 de novembro de 
2019. 

 
DR. EMÍLIO MAMERI 

Deputado Estadual (PSDB) 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A presente proposição visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Dr. Thiago 
George Cabral Silva. 

 
O homenageado é natural de Natal, Estado de 
Rio Grande do Norte, nascido em 21 de 
dezembro de 1978 e radicado em nosso Estado 
desde 2012.  
 
É casado com Julia Gomes Fernandes Polido 
Cabral, é médico, formado pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, em 2004, com 
residência médica e título de Especialista em 
Oftalmologia, pelo Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público Estadual de São 
Paulo (Iamspe), em 2008. 

 
Tem mestrado em Cirurgia Oftalmológica, pelo 
Iamspe, concluído em 2012, Doutorado em 
Oftalmologia – Angiogênese – Retina, pela 
UNIFESP, concluído em 2017 e Pós-Doutorado 
em Retina – Doenças Hereditárias e Engenharia 
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Genética, pela Columbia University, concluído 
em 2017. 
 
É Pesquisador Associado e Coordenador de 
Ensaios Clínicos da Columbia University (EUA) e 
da Unifesp e Professor Adjunto de Oftalmologia 
da Universidade Federal do Espírito Santo, 
desde 2018. 
 
Afiliado da Academia Brasileira de Ciências 
(ABC) e Jovem Liderança Médica da Academia 
Nacional de Medicina (ANM) - 2018, sendo o 
único “Capixaba” da História a figurar nas duas 
instituições seculares da ciência brasileira.  
 
No seu campo de investigação, a engenharia 
genética e o CRISPR oferecem novas 
perspectivas para curar pacientes com doenças 
da retina que, até pouco tempo, não tinham 
esperança de tratamento. O objetivo dos 
trabalhos acadêmicos é conseguir modificar 
geneticamente células oculares de pacientes 
cegos e fazê-los voltar e enxergar. 
 
Seu trabalho já teve repercussão na imprensa 
nacional, nos seguintes programas: 
 
TV GLOBO | FANTÁSTICO, 7/1/2018 
Crispr e engenharia genética: Homem cria 
mistura que diz ser capaz de alterar DNA e o 
deixar mais forte 
 
TV GLOBO | PROGRAMA BEM ESTAR, 5/1/2018 
Miopia aumenta a chance de glaucoma e 
catarata precoce 
 
TV GLOBO | PROGRAMA BOM DIA ES, 5/1/2018 
Médico do ES fala sobre pesquisa que consegue 
modificar genes humanos defeituosos 
 
RECORD NEWS, 12/01/2018 
Médico da UFES participa de pesquisa nos EUA 
para curar cegueira 

 
TV GLOBO | PROGRAMA BOM DIA ES, 
10/01/2018 
Médico da Ufes explica pesquisa para curar 
cegueira 
 
TV GLOBO | PROGRAMA BOM DIA ES, 
07/11/2017 

Médico do ES fala sobre o crescimento da 
miopia nas crianças 
 
Face o exposto, conclamo o apoio dos nobres 
edis à aprovação desta proposição, em reco-
nhecimento a dedicação do Dr. Thiago George 
Cabral Silva ao povo Espírito-Santense, desde 
quando iniciou suas atividades profissionais em 
nosso Estado. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO DR. EMÍLIO MAMERI 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N° 114/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. Dr. IURI QUEIROZ E SOUZA. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1° O Anexo Único do Decreto Legislativo n° 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Dr. Iuri 
Queiroz e Souza”. 

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

SALA DE SESSÕES, 14 de novembro de 
2019. 
 

 
DR. EMÍLIO MAMERI 

Deputado Estadual (PSDB) 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A presente proposição visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Dr. Iuri Queiroz 
e Souza. 
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É natural de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, 
nascido em 13 de dezembro de 1981 e radica-do 
em nosso Estado desde 2015.  
 
É médico, formado pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, em 2008, com 
especialização em Radiologia. 
 
Tem Residência Medica no Hospital dos 
Servidores do Rio de Janeiro e no grupo Fleury, 
no Rio de Janeiro. 
 

Exerce suas atividades como médico 
radiologista da Fundação Beneficente Rio Doce 
e na Clínica Uniscan. 
 

Fora de suas atividades profissionais aprecia a 
convivência com a família, além da prática de 
surf. 
 

Face o exposto, conclamo o apoio dos nobres 
edis à aprovação desta proposição, em 
reconhecimento a dedicação do Dr. Iuri Queiroz 
e Souza ao povo Espírito-Santense, desde 
quando iniciou suas atividades profissionais em 
nosso Estado. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO DR. EMÍLIO MAMERI 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
N° 115/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Dr. MISAEL GADELHA 

TERCEIRO. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1° O Anexo Único do Decreto Legislativo n° 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Dr. 
Misael Gadelha Terceiro”. 

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

SALA DE SESSÕES, 14 de novembro de 
2019. 
 

DR. EMÍLIO MAMERI 
Deputado Estadual (PSDB) 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente proposição visa conceder o Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Dr. 
Misael Gadelha Terceiro, natural de 
Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte, 
nascido em 09 de novembro de 1984 e 
radicado em nosso Estado desde 2016.  
 
É casado com Graziella Maria Deprá 
Bittencourt Gadelha e pai de dois filhos, 
Beatriz e Gabriel. 
 
Dr. Misael Gadelha Terceiro é médico, 
formado pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, em 2009, com 
especialização em Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem, pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, concluída em 2014. 
 
Possui subespecialização em Radiologia 
Musculoesquelética, pelo grupo Fleury do 
Rio de Janeiro, concluída em 2016. 
 
Atualmente, exerce suas atividades como 
médico radiologista na Fundação 
Beneficente Rio Doce e na Clínica Uniscan. 
 
Fora de suas atividades profissionais, aprecia 
a convivência com a família e amigos, além 
da prática de surf em Regência, em Pontal 
do Ipiranga. 
 
Face o exposto, conclamo o apoio dos nobres 
edis à aprovação desta proposição, em 
reconhecimento a dedicação do Dr. Misael 
Gadelha Terceiro ao povo espírito-santense, 
desde quando iniciou suas atividades 
profissionais em nosso Estado. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO MARCOS MANSUR 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

116/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo único do Decreto 
Legislativo Nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Bispo ILDEGLANDO DE 

OLIVEIRA SOUZA. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art.1º O Anexo único do Decreto Legislativo Nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
Bispo Ildeglando de Oliveira 
Souza”. 

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

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2019. 
 

PR. MARCOS MANSUR 
Deputado Estadual – PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Nome: Ildeglando de Oliveira Souza  
Data de Nascimento: 10/03/1969 
Natural: Crateús – Ceará 
Formação: Radialista, Capelão  
Função que exerce na Igreja Universal do Reino 
de Deus: 
Bispo Responsável pelos Obreiros do Estado do 
Espírito Santo, realizando atendimentos em 
lares, comunidades, hospitais e presídios, 
sempre de forma incansável, levando a 
propagação da fé em dias melhores e a 
libertação espiritual com o fim de salvação das 
almas.  A preservação da família, o amor ao 
próximo, a compreensão da dor alheia, a 

comunicação virtuosa, o resgate das boas 
práticas e o acolhimento são alguns dos 
instrumentos utilizados neste efetivo trabalho 
como obreiro, que tem ajudado milhares de 
pessoas, inclusive evitando muitos suicídios, que 
está atualmente em índices alarmantes. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO MARCOS MANSUR 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

117/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo único do decreto 
Legislativo Nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Pr. ITAMAR LELIS 

RODRIGUES. 
 

A ASSEMBLEÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art.1º O Anexo único do Decreto Legislativo Nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Pr. 
Itamar Lelis Rodrigues”. 

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

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2019. 

 

PR. MARCOS MANSUR 
Deputado Estadual – PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 

1 - Nome completo: ITAMAR LELIS 
RODRIGUES 
2 - Naturalidade e idade: LIMEIRA/SP - 48 
anos 
3 - Qual formação secular e teológica: 
Bacharel em Teologia Bíblica e Educacional 
Pós-graduação em Ciência e Religião 
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Pós-graduação em Liderança 
Mestrado em Liderança 
Professional Coach Certification 
4 - Qual a função desenvolvida no estado: 
Pastor Adventista do Sétimo Dia, e atua como 
Presidente da Associação Sul Espírito Santense 
da Igreja Adventista do 7º Dia no Sul do Estado 
do Espírito Santo, além de Diretor de Missão 
Global e Evangelismo. 
Histórico Profissional 
• Rádio Novo Tempo /Nova Odessa/SP – 
Coordenador de Evangelismo e Apresentador. 
• Centro Universitário Adventista de São 
Paulo-UNASP 3 /Hortolândia/SP – Coordenador 
do Depto. de Projetos, Professor, Preceptor e 
Secretário Geral. 
• Associação Mineira Sul da IASD /Juiz de 
Fora/MG – Pastor Distrital, Diretor de Educação, 
Comunicação, Ministério da Família, Secretário 
Executivo e Presidente. 
• Associação Rio Sul da IASD /Rio de 
Janeiro/RJ – Diretor de Missão Global e 
Presidente. 
• Calçados Daltene /Campinas/SP – 
Serviços Gerais. 
• Pranchas e Projetos /Campinas/SP – 
Desenhista Arquitetônico. 
• Dpaschoal Construtora / Campinas/SP – 
Projetista Arquitetônico. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO MARCOS MANSUR 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 118/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo único do Decreto 
Legislativo Nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Pr. MÁRIO SOUZA DOS 

SANTOS. 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art.1º O Anexo único do Decreto Legislativo Nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Pr. 
Mário Souza dos Santos”. 

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

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2019. 

 
PR. MARCOS MANSUR 

Deputado Estadual – PSDB 
 

JUSTIFICATIVA 
 
1 - Nome completo: Mário Souza dos Santos 
2 - Naturalidade e Data de Nascimento: Paulista- 
Pernambuco; 21/10/1950 
3 - Filiação: 
Maria Antônia da Conceição  
4 – Casado com: 
Diná Rocha dos Santos 
Histórico Profissional 
Já exerceu:  
Presidente da Assembleia de Deus em 
Marataízes-ES, de 1978 a 1990. 
Presidente da Assembleia de Deus em Coqueiral 
de Itaparica, Vila Velha- ES, de 1990 a 2019. 
Função que exerce hoje: Presidente da 
Comissão examinadora de candidatos ao 
ministério (CECAM) Convenção das Assembleias 
de Deus no estado do Espírito Santo e outros 
(CADEESO). 
Realiza atendimentos em lares, comunidades, 
hospitais e presídios, sempre de forma 
incansável, levando a propagação da fé em dias 
melhores e a libertação espiritual com o fim de 
salvação das almas. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ ESMERALDO 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 119/2019 

 
Concede Título de Cidadania Espírito-Santense 

ao MARCELO VINICIUS SANTIAGO. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 

legais, 
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DECRETA: 
 
Art. 1º Fica Concedido ao Marcelo Vinicius 
Santiago, o Título de Cidadão Espírito-Santense. 
 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2019. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
MARCELO VINICIUS SANTIAGO, brasileiro, 
casado, contando com 38 anos, possui uma 
filha. É natural do Rio de Janeiro, local em que 
exerceu a função de policial civil, inclusive, 
recebendo medalhe de reconhecimento de 
mérito, por redução de furtos e roubos de 
veículo na circunscrição da 18ª DP da Praça da 
Bandeira/RJ. Possui formação em Direito e é 
especialista em direito penal e processo penal. 
Reside no Espírito Santo desde 2013, quando 
aprovado no concurso público para Delegado de 
Polícia. No Espírito Santo já exerceu funções de 
delegado na Delegacia Patrimonial de 
Linhares/ES, mas atualmente exerce suas 
funções junto à Delegacia de Infrações Penais 
Outras e na delegacia de Proteção à Criança, ao 
Adolescente e ao Idoso, ambas de Guarapari/ES. 
Vem exercendo com brilhantismo a função 
pública, inclusive, sendo responsável por 
relevantes operações policiais na região de 
Guarapari/ES, inclusive, foi o responsável por 
recentemente combater a prática de maus-
tratos a animais (mais de 59 cachorros em 
estado de debilidade). 
 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ ESMERALDO 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 120/2019 

 
Concede Título de Cidadania Espírito-Santense 

ao HEBER DE SOUZA LAUAR. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 

legais, 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica Concedido ao Heber De Souza 
Lauar, o Título de Cidadão Espírito-Santense. 
 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2019. 
 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
HEBER DE SOUZA LAUAR, brasileiro, casado, 
contando com 31 anos, bacharel em 
enfermagem, especialista em saúde e segurança 
do paciente, também especialista em gestão de 
saúde pública e mestrando em políticas públicas 
e desenvolvimento local, já laborou na UPA de 
Manhuaçu/MG, Santa Casa de Misericórdia de 
Vitória/ES, no Vitória Apart, no Hospital São 
Lucas (como Gerente do Centro Cirúrgico e 
Central de Materiais e Esterilização), atualmente 
é concursado (servidor público efetivo) dos 
quadros de enfermagem do Espírito Santo, 
atuando no Núcleo Especial de Contratualização 
da Secretaria de Saúde, presidindo a Comissão 
Estadual de Credenciamento desde 2017. Além 
disso, possui cursos em atuação interdisciplinar 
no atendimento domiciliar, em ética na 
pesquisa com seres humanos, em ventilação 
mecânica invasiva e não invasiva, em atenção 
primária como eixo norteador da atenção 
integral à saúde, em radioproteação, em 
atualização no tratamento de feridas e curativos 
especiais e é membro da Sociedade Brasileira de 
Enfermeiros. Possi fluência em inglês. É natural 
de Nanuque (MG), passando a residir em Vitória 
em 2004, na condição de estudante (quando foi 
presidente do Núcleo Acadêmico da 
Enfermagem, na Escola Superior de Medicina da 
Santa Casa de Vitória – EMESCA<). Formou-se 
em 2009 na EMESCAM. Ingressou nos quadros 
de servidores efetivos do Espírito Santo em 
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2013, atuando com destaque no Hospital São 
Lucas, o que lhe franqueou a função de gerente 
do Hospital, até a terceirização dessa função. 
Sua destacada atuação no Hospital São Lucas 
aponta para um legado de comprometimento e 
dedicação. Foi pioneiro no protocolo de cirurgia 
segura no Estado, aplicando a cultura de 
segurança à rotina do Hospital São Lucas em sua 
equipe multiprofissional (cirurgiões, 
anestesistas, enfermeiros e técnicos), com a 
realização de mais de 3.500 procedimentos 
cirúrgicos de alta complexidade – por ano. 
Atualmente, na sede da Secretaria de Saúde do 
Estado do Espírito Santo, preside a Comissão 
Estadual de Credenciamento, função na qual 
formaliza a prestação de relevantes serviços à 
população capixaba (hemodiálise, exames de 
imagem e diagnóstico, internações hospitalares, 
entre outros). 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ ESMERALDO 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 123/2019 

 

Concede Título de Cidadania Espírito-Santense 
ao MILENE FELIX FRAGA. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 

legais, 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica Concedido ao Milene Felix Fraga, o 
Título de Cidadão Espírito-Santense. 
 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2019. 

 
JOSÉ ESMERALDO 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 
MILENE FELIX FRAGA, brasileira, contando com 
42 anos, com formação em Ciência Econômica e 
especialista em gestão de pessoas. Possui ainda 

cursos como certificação CPA10 – Bacen, uso 
consciente do dinheiro, gestão de pessoas e 
controladoria e finanças. Já trabalhou no Banco 
Real, no Itaú Unibanco e atualmente exerce a 
função de Assessora Especial de 
Contratualização da Rede Complementar, na 
Secretaria da Saúde do Estado do Espírito Santo. 
Possui grande experiência e contribui com a 
população capixaba na prestação de serviços de 
gestão de pessoas, atendimento a clientes e 
fazendo-o com aplicação de sua vasta 
experiência no mercado financeiro. Possui 
grande habilidade numérica e visão globalizada 
em planejamento estratégico na montagem, 
treinamento e desenvolvimento de equipes. É 
original de Imperatriz/MA, residindo no Espírito 
Santo desde 1978, laborando no marcado de 
trabalho por cerca de 20 anos e nos últimos dois 
anos contribuindo com o setor público. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ ESMERALDO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 124/2019 

 
Concede Título de Cidadania Espírito-Santense 

ao DANIEL BENÍCIO DOS SANTOS FILHO. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 

legais, 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica Concedido ao Daniel Benício dos 
Santos Filho, o Título de Cidadão Espírito-
Santense. 
 

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

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2019. 

 
JOSÉ ESMERALDO 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 

DANIEL BENÍCIO DOS SANTOS FILHO, brasileiro, 
casado, pai de 4 filhos, contando com 56 anos, 
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possui como origem Paulo Afonso (BA). Possui 
formação em PHD em Filosofia e Sociologia, 
Doutorado em Sociologia, Mestrado em 
Filosofia, Especialização em Gestão Pública. 
Atualmente exerce função de segurança de 
autoridade judiciária federal no Rio de Janeiro. É 
pastor da 1ª Igreja das Assembleias de Deus. 
Possui residência no Espírito Santo, em 
Cachoeiro de Itapemirim, desde 2019. Contribui 
com a comunidade capixaba, trazendo 
conhecimentos ligados à fé, mas sobretudo 
auxiliando na formação de cidadãos com maior 
senso crítico, transmitindo aos seus fieis e 
comunidades adjacentes a visão filosófica e 
sociológica em relação às questões sociais e que 
envolvem a gestão pública. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ ESMERALDO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 125/2019 

 
Concede Título de Cidadania Espírito-Santense 

ao LUIZ GUSTAVO XIMENES DA SILVA. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 

legais, 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica Concedido ao Luiz Gustavo Ximenes 
da Silva, o Título de Cidadão Espírito-Santense. 
 

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

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2019. 

 

JOSÉ ESMERALDO 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 

LUIZ GUSTAVO XIMENES DA SILVA, brasileiro, 
casado, contando com 35 anos de idade. É 
natural do Rio de Janeiro e mudou-se para o 
Espírito Santo em 2012, quando aprovado em 
concurso público para Delegado de Polícia 
Possui formação em Direito. Já foi responsável 

pela Delegacia da 3ª Regional da Serra/ES 
(plantão) e atualmente é o responsável pela 
DHPP – Delegacia de Homicídios e Proteção à 
Pessoa da Praia do Canto, Vitória/ES (plantão). 
Por ser responsável pelos plantões, atua em 
situações de flagrante delito, sendo responsável 
pelo combate imediato aos crimes que atentam 
contra a vida dos cidadãos. Em sua trajetória, já 
foi homenageado pela Câmara de Vereadores 
da Serra/ES (2017) e mereceu indicação de 
honraria (medalha de mérito, em 2018, junto às 
instituição que compõe). Foi responsável por 
diversas prisões e investigações relevantes, 
merecendo destaque o combate feito ao crime 
praticado em relação ao ex-governador Gerson 
Camata. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ ESMERALDO 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 126/2019 

 
Concede Título de Cidadania Espírito-Santense 

ao JONATHAN DE CAMPOS PIAZAROLO 
PEREIRA. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 

legais, 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica Concedido ao Jonathan de Campos 
Piazarolo Pereira, o Título de Cidadão Espírito-
Santense. 
 
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2019. 

 
JOSÉ ESMERALDO 

Deputado Estadual 
 

JUSTIFICATIVA 
 
JONATHAN DE CAMPOS PIAZAROLO PEREIRA, 
nascido em 11 de agosto de 1981 na cidade de 
Governador Valadares/MG, veio para o Espírito 
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Santo (Vitória) em 1982, aos 11 (onze) meses de 
idade. É proprietário do Café Trentino, com sede 
em Jardim da Penha, Vitória/ES. Além de 
contribuir com a sociedade pela geração de 
empregos, divulga o café capixaba e o Espírito 
Santo mundialmente pela qualidade de seus 
produtos. Ganhou o Prêmio de Melhor Torra de 
Café do Brasil (Campeonato Nacional de Torra) 
realizado em Curitiba/PR e em consequência 
está representando o Brasil no Campeonato 
Mundial de Torra de Café sendo realizado no 
pais Taiwan no período de 14 a 18 de novembro 
de 2019.  
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO DANILO BAHIENSE 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 127/2019 

 

Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao SENHOR EVERTON FERREIRA DE 

AMORIM. 
 

A ASSEMBLEIA LGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido do item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
Everton Ferreira de Amorim”. 

 

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

SALA DAS SESSÕES, 13 de novembro de 
2019. 

 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 

EVERTON FERREIRA DE AMORIM nasceu no dia 
14 de julho de 1930, em Conselheiro Pena, 

Minas Gerais. É casado com Alenice Vitor de 
Amorim há 69 anos e pai de cinco filhos. 
 
Começou a trabalhar ainda muito criança, aos 
seis anos de idade, em mina de mica, depois 
com lapidação de pedras preciosas. Com 17 
anos foi contratado pela empresa Casas 
Pernambucanas para serviços diversos. Aos 19 
anos foi classificado como Gerente. A partir de 
1960 foi transferido para diversas lojas pelo 
Brasil, até chegar à loja da Avenida Jerônimo 
Monteiro, no centro de Vitória, onde 
desenvolveu um processo de seleção de 
adolescentes de 14 a 18 anos. 
 
Trabalhou por 30 anos até se aposentar nesta 
mesma empresa, tendo sido condecorado pelos 
excelentes serviços prestados durante todo o 
tempo em que nela trabalhou. 
 
Após se aposentar, constituiu suas próprias 
empresas e só parou de trabalhar há um ano 
atrás. 
Hoje reside em Jacaraípe, no Município da 
Serra, com esposa e filhos. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA DEPUTADA JANETE DE SÁ 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  
Nº 128/2019 

 

Acrescenta item ao Anexo único do decreto 
Legislativo Nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. ROSEMBERGUE BRAGANÇA. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo Nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. 
Rosembergue Bragança” 

 

Art. 2º Esta decreto entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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Vitória - ES, ___/__/2019. 

 
JANETE DE SÁ- PMN 

Deputada Estadual – PMN 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 
Nome: ROSEMBERGUE BRAGANÇA. 
Natural: MANTENA - MG 
Nascimento: 30/06/1952 
 
HISTÓRICO PROFISSIONAL 
Formação profissional:  
 
1- Engenheiro Agrônomo 
Escola superior de Agronomia do ES – ESAES 
Ano de colação de grau: 1976 - 3ª turma da 
ESAES 
2 - Doutorado em Produção Vegetal  - ano de 
2009-2012 -UENF : Título: Avaliação dos 
impactos das mudanças climáticas no 
zoneamento agroclimatológico para as culturas 
do café conilon (Coffea canephora Pierre ex 
Froehner) e arabica (Coffea arabica L.) no estado 
do Espírito Santo, ES. 
3 - Mestre em produção vegetal 
4 - Mestre em Gestão e Auditoria Ambiental -
UPC- 2004-2006  
5 - Especialista em Engenharia da Irrigação –UFV 
 
6 - Especialista em Gestão Ambiental-UFSC 
 
7 - Especialista em Educação a Distância - 
UFMT/UFES 
 
 
Cargos profissionais: 
 
1- Concurso público: Extensionista da EMATER-
ES ano de 1977 
 
2- Professor e da Faculdade de Filosofia Ciências 
e Letras de Alegre- 1976-1977 
 
3- Concurso público: Professor do 
Departamento de Engenharia Rural da ESAES- a 
partir de 30 de setembro de 1977- Área: 
Hidráulica e Irrigação e Drenagem. 
4- chefe do departamento de Engenharia Rural - 
5 mandatos, 

5 - Superintendente das áreas Experimentais do 
CAUFES 
6 - Membro Titular do CEPE/UFES 
7 - Vice- Diretor do CAUFES  dois mandatos 
eletivos. 
8 - Diretor Pró-Têmpore do CCA-UFES, port. Nº 
800-22 /07/ 2004. De 05/07/2004 - 31/10/2004. 
 
Também possui diversos Artigos e Livros 
publicados, além de menções honrosas. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO VANDINHO LEITE 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 129/2019 
 

Concede Título de Cidadão Espírito- Santense 
ao Sr. ELDO ROSSOW. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Eldo Rossow. 
 
Art. 2º Após a promulgação deste Decreto 
Legislativo deverá ser promovida a inclusão do 
Título de Cidadão Espírito-Santense do Sr. Eldo 
Rossow, no Anexo Único do Decreto Legislativo 
nº 148, de 12 de dezembro de 2018. 
 

Art. 3º  Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 14 de novembro de 
2019. 

 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual - PSDB 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

ELDO ROSSOW, nascido em Aimorés-MG, no dia 
03 de abril de 1969, filho de Arlindo Rossow e 
de Miniê Eler Rossow; casado com Wanuza 
Mendes Rossow, pai de Isabela Rossow. Pastor 
Batista com 21 anos de Ministério. Há 10 anos 
pastoreia a Igreja Batista Getsêmani. 
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É formado em Direito, Psicologia, Filosofia e 
Teologia. Fez Mestrado em Planejamento 
Tributário e Divindade (USA). Atua firmemente 
na luta contra as drogas tanto na prevenção 
quanto encaminhando centenas de usuários e 
dependentes químicos aos Centros de 
Recuperação. Fundador do Instituto Vitória, 
que, faz um trabalho social importante na 
comunidade de Jabour em Vitória/ES, 
socializando crianças e adolescentes através do 
Balé, Música, Natação e inserção no mercado de 
trabalho como coautor do Fórum 
Empreendedor. 

 
Coordena a Agência Missionária de 
Evangelização do Sertão (AMES), uma instituição 
sem fins lucrativos que visa a fazer a diferença 
na história do Brasil, por meio de missões.  
Por fim, vem desenvolvendo o chamado para a 
transformação da história de muitas vidas por 
meio do Evangelho de Jesus Cristo. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO RENZO VASCONCELOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 130/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo o Título de Cidadão Espírito 

Santense a DANIELA ABREU. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 

 
“Concedendo o Título de Cidadão 
Espírito Santense a Daniela 
Abreu”. 

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

SALA DAS SESSÕES, 14 de novembro de 
2019. 
 

RENZO VASCONCELOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A homenageada é formada em jornalismo pela 
UFES, com pós-graduação em gestão de 
empresas de mídia, pela UVV, e em jornalismo 
econômico, pela UFES. 
 
Trabalhou na rádio Universitária, TV Vitória, 
rádio CBN e, desde 1996, atua na TV Gazeta. 
Atualmente é apresentadora e editora do jornal 
ES2. 
 
Estando no Estado há 39 anos, onde exerce sua 
profissão com afinco e compromisso, o 
homenageado é natural de Conselheiro 
Pena/MG. 
 
Nesse sentido, conclamo os nobres colegas a 
concessão da honraria, tendo em vista os 
relevantes serviços prestados pelo 
homenageado a população capixaba. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO RENZO VASCONCELOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 131/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo o Título de Cidadão Espírito 
Santense a FABÍOLA APARECIDA DE PAULA. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concedendo o Título de Cidadão 
Espírito Santense a Fabíola 
Aparecida de Paula.”. 
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 14 de novembro de 
2019 
 

RENZO VASCONCELOS 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A homenageada possui Pós graduação em 
gestão de pessoas e liderança. Formada em 
Comunicação Social com habilitação em 
Jornalismo, em novembro de 2005. 
 
Foi coordenadora do laboratório de TV da 
faculdade, Repórter/ apresentadora e editora na 
InterTV, afiliada a Globo, no norte de Minas, 
Repórter e apresentadora na TV Integração, 
afiliada a Globo em Araxá e Divinópolis e 
Repórter e apresentadora na TV Gazeta - ES 
desde 2014. 
 
Estando no Estado há muitos anos, onde exerce 
sua profissão com afinco e compromisso, o 
homenageado é natural de Belo Horizonte/MG. 
 
Nesse sentido, conclamo os nobres colegas a 
concessão da honraria, tendo em vista os 
relevantes serviços prestados pelo 
homenageado a população capixaba. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO GANDINI 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº132/2019 
 

Concede Título de Cidadão Espírito Santense ao 
Sr. ALDECI LIMA DE CARVALHO e dá outras 

providências. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao SR. Aldeci Lima De 
Carvalho. 

Art. 2° Após promulgação deste Decreto 
Legislativo deverá ser promovida a inclusão do 
Título de Cidadão Espírito Santense do Senhor 
Aldeci Lima de Carvalho, no Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018. 
 
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação 
 

SALA DAS SESSÕES, 14 de novembro de 
2019. 
 

GANDINI 
Deputado Estadual 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A presente proposição visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor ALDECI 
LIMA DE CARVALHO. 

 
Nascido na cidade de Paracambi - Rio de Janeiro 
em 09 de abril de 1968. Reside no Espírito Santo 
há 29 anos onde construiu sua trajetória 
profissional e escolheu para constituir sua 
família. 

 
Empresário do ramo de Tecnologia e 
Capacitação de Pessoas, Administrador, 
Analista, Consultor, Coach, Gerenciador de 
Crises, Palestrante e Estrategista Político, seu 
espírito sutil e discreto, porém, agregador, 
permite que Aldeci Carvalho transite em 
diversos ambientes políticos. 

 
Estrategista da campanha do Senador Marcos 
do Val, desde o estudo de viabilidade que 
realizou ali, seu planejamento estratégico e 
coordenação de campanha, uma realização que 
contrariou todas as expectativas dos grandes 
políticos, estudiosos e conhecedores da Política 
Capixaba e Nacional e se converteu em vitória. 
 
Há 29 anos no Espírito Santo, casado, pai de 
duas filhas capixabas, nascidas na Capital 
Vitória, além de ter um amor e gratidão por essa 
terra abençoada, no qual seu nome já diz, 
Espírito Santo. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO TORINO MARQUES 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 133/2019 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão Espírito-

Santense à Sra. ANNE INGEGERD SKOLDBERG 
LUYET. 

 
Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense à Sra. “Anne 
Ingegerd Skoldberg Luyet”. 

 

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

SALA DAS SESSÕES, 14 de novembro de 
2019. 
 

TORINO MARQUES 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Nascida em 15 de agosto de 1955, em Uppsala, 
uma cidade universitária da Suécia, perto de 
Estocolmo, onde permaneceu por 19 anos. Fala 
Português, inglês e Frances fluentemente. Foi 
comissária de uma Companhia da Suíça, por 6 
anos, morando nesse País por 10 anos. Casada 
com o apresentador brasileiro Emílio Surita, tem 
dois filhos. Mora a 31 anos no Brasil. Tem como 
atividade profissional designer de jóias, sua 
própria linha. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO TORINO MARQUES 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 134/2019 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. KHARAM HABIB CARLOS. 

 
Art. 1º O Anexo único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 

 
“Concede o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Sr. Kharam 
Habib Carlos”. 

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

 
SALA DAS SESSÕES, 14 de novembro de 

2019. 
 

TORINO MARQUES 
Deputado Estadual 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 
Kharam Habib Carlos, 30 anos de idade, filho da 
senhora Daize Lucia de Oliveira. 
Natural de Ipatinga, Minas Gerais, a mais de 20 
anos no Espírito Santo. Empresário.  
Em conjunto com sua mãe e irmãos, 
inauguraram, em 17 de março de 2015, a By 
Rock Steakhouse, casa de carnes e gastronomia 
internacional, na Praia do Canto, a quase 5 anos 
conquistando até os paladares mais exigentes 
dos clientes e turistas com seus cortes 
americanos, argentinos e com seus drinques, 
chopps e vinhos de qualidade diferenciada. Gera 
emprego e qualidade devida para quase 50 
(cinquenta) colaboradores, empenhados e 
treinados em atender a população capixaba  
com a qualidade que uma cidade linda como 
Vitória merece. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO VANDINHO LEITE 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 135/2019 
 

Concede Título de Cidadão Espírito- Santense 
ao Sr. EDUARDO FRANCO EMERICK. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Eduardo Franco 
Emerick. 
 
Art. 2º Após a promulgação deste Decreto 
Legislativo deverá ser promovida a inclusão do 
Título de Cidadão Espírito-Santense do Senhor 
Eduardo Franco Emerick, no Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018. 
 
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 14 de novembro de 
2019. 
 

VANDINHO LEITE 
Deputado Estadual - PSDB 

 
JUSTIFICATIVA 

 

EDUARDO FRANCO EMERICK, nascido em 13 de 
setembro de 1954, natural de Resplendor-MG, 
casado com Silvia Correia de Magalhães 
Emerick, pai de seis filhos, Eduardo, Vanessa, 
Pedro, Rodrigo, Guilherme e Juliano, avô de 
Benjamim, Olivia e Valentina. 
 

Em 1983 chegou no Estado do Espírito Santo, 
para trabalhar na construção da CST – 
Companhia Siderúrgica de Tubarão. Sempre 
professando a fé evangélica. Em 1997 foi 
consagrado ao ministério pastoral e até hoje 
pastoreando a Igreja Betesda Missionária em 
Porto Canoa, no município da Serra-ES. 
Acredita que a família tradicional é a base da 
sociedade, focando seu ministério na 
restauração das famílias. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO GANDINI 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 136/2019 
 

Concede Título de Cidadão Espírito Santense ao 
Sr. MATEUS DE SÁ MUSSA e dá outras 

providências. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Mateus de Sá 
Mussa. 
 
Art. 2° Após promulgação deste Decreto 
Legislativo deverá ser promovida a inclusão do 
Título de Cidadão Espírito Santense do Senhor 
Mateus de Sá Mussa, no Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018. 
 
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação 
 

SALA DAS SESSÕES, 14 de novembro de 
2019. 
 

GANDINI 
Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 
A presente proposição visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor MATEUS 
DE SÁ MUSSA. 
 

Nascido na cidade de Campos dos Goytacazes - 
Rio de Janeiro em 21 de fevereiro de 1990. 
Reside no Espírito Santo há 11 anos onde 
construiu sua trajetória profissional e escolheu 
para constituir sua família. 
 

Formado em Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda pela UVV, pós-graduando em 
Gestão Pública. Foi subsecretário de 
comunicação e secretário de Gestão, 
Planejamento e Comunicação da Prefeitura de 
Vitória. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ADILSON ESPINDULA 

 
PROJETO DE DECERETO LEGISLATIVO  

Nº 137/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo único do Decreto 
Legislativo nº 148m de 12 de dezembro de 

2018, concedendo Título de Cidadão Espírito – 
Santense ao Senhor JOÃO RIBEIRO DE SOUZA. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º O anexo único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de Dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede o título de Cidadão 
Espírito - Santense ao Senhor 
João Ribeiro de Souza.”  

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigar 
na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, em 14 de novembro 
de 2019. 

 
ADILSON ESPINDULA 

Deputado Estadual - PTB 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
João Ribeiro de Souza, é Brasileiro, casado, 
natural de Recife–PE, nascido em 16/12/1959. 
 
Em sua formação, é graduado em Teologia pelo 
Seminário de Boa Esperança /RJ e Formação 
Pastoral desde 02 de novembro de 1984. 
 
Atualmente é Pastor da Assembleia de Deus 
Vitória em Cristo no município de Castelo desde 
14/04/2000, prestando grandes serviços à 
sociedade daquela região. 
 
É um cidadão com propósito focado em servir à 
comunidade através da fé, da educação e da 
saúde. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ADILSON ESPINDULA 

 

PROJETO DE DECERETO LEGISLATIVO  
Nº 138/2019 

 

Acrescenta item ao Anexo único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo Título de Cidadão Espírito – 
Santense ao Senhor DANILO VALDOMIRO 

FACH. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º O anexo único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de Dezembro de 2018, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 

“Concede o título de Cidadão 
Espírito - Santense ao Senhor 
Danilo Valdomiro Fach.”  

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigar 
na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, em 14 de novembro 
de 2019. 
 

ADILSON ESPINDULA 
Deputado Estadual - PTB 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Danilo Valdomiro Fach, é nascido em 27/03/1949, 
na cidade de Ijuí – RS, filho de Otto Gustavo Fach e 
Wally Elsa Huff Fach, Casado com Neli Fach, no dia 
18.01 de 1975; 
 

Pai de Rafael Cristiano Fach, Jonatas Daniel Fach, 
Deise Fernanda Fach; 
 

É avô de Gabriel, Théo e Murillo;  
 

Em sua formação acadêmica, Cursou o Ginasial no 
Instituto Concórdia de São Paulo, 1964- 1967; b) 
Colegial - Pré-Seminário Concórdia de Porto 
Alegre, 1968; c) - Instituto Concórdia de São 
Leopoldo, 1969 -1970; d) Cursou Serviço Social 
pela UFES - em 1987-1991;  
Em sua formação ministerial, a) foi Estagiário em 
Capanema, 1973 b) Pastor Interino em Tapes, 
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1974; c) Formatura 1º.12.1974; d) Ordenação 
pastoral pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil 
em 12.01. 1975; e) Soledade, 1975 – 1978; f) 
Sarandi, 1979 - 1982); g) Vila Velha, 1983 – 1996; 
h) Canoas, 1996- 2009; i) Cariacica, pastor de 
tempo parcial, desde 2010.  
 

Em sua carreira profissional, a) exerceu a função 
de Diretor na Escola Municipal Humberto de 
Campos, Soledade, RS 1976/1977; b) Conselheiro 
Distrital: Distrito Capixaba (Área Grande Vitória e 
Domingo Martins)- 1988-1990; c) Conselheiro 
Nacional da Liga de Servas Luterana do Brasil – 
1997 – 2002; d) Integrante do Conselho Diretor e 
do Departamento de Ação Social da Igreja 
Evangélica Luterana do Brasil – 2014 a 2017; e) 
Coordenador da Ação Social do Distrito Capixaba, 
desde 2018; f) Integrante da Diretoria da 
Sociedade Bíblica do Brasil, Região Espirito Santo, 
g) Co-organizador da Congregação Evangélica 
Luterana Paz de Vila Velha, cuja a sede está 
instalada na frente do terminal do IBES; h) Co - 
fundador e administrador da Escola Luterana do 
IBES, Vila Velha em 1989-1994; i) Conselheiro 
Distrital: Distrito Capixaba (Área Grande Vitória, 
Aracruz, Santa Teresa e Guarapari – 2014-2017;  
 

Atualmente, exerce a função de a) Capelão, 
Assistente Social e Administrador desde 2010 pela 
Associação Luterana de Assistência Social; b) 
Pastor Auxiliar na Congregação Esperança de 
Campo Grande, Cariacica; c) Voluntário do 
Hospital Estadual Central, integrando a Capelania 
Ecumênica; d) Professor de Ensino Religioso na 
Escola Luterana.  
 

É um cidadão com propósito focado em servir à 
comunidade através da fé, da educação e da 
saúde. Sonhador. Sou grato a Deus e ao Estado do 
Espírito Santo pelo bom acolhimento em seu 
meio, que por vocação, é uma terra acolhedora do 
emigrante.  
 

Pois foi aqui que grande parte da minha vida 
aconteceu; aprofundei os meus estudos 
acadêmicos na UFES, onde ganhei muitas 
amizades e onde servi a metade da minha vida 
profissional, social e espiritual. Tive o privilégio de 
ser um dos pioneiros da urbanização da Grande 
Terra Vermelha e Vale Encantado.  
 

A conclusão de Curso do Serviço Social para UFES: 
“Avanços e Recuos do Bairro Santa Clara”, foi 
inspirado na luta pela moradia e organização do 
bairro do Vale Encantado. Não sei quanto tempo 
de vida ainda me resta, mas uma coisa eu sei: 

continuarei tomando o meu chimarrão, torcendo 
para o meu time, servindo a Deus, servindo à 
sociedade em terras capixabas; pois foi aqui que 
decidi aguardar o meu chamado final à morada 
definitiva com o Pai Celestial. 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ADILSON ESPINDULA 

 

PROJETO DE DECERETO LEGISLATIVO  
Nº 139/2019 

 
Acrescenta item ao Anexo único do Decreto 

Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão Espírito – Santense 

ao Senhor João Ribeiro de Souza Costa Junior. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º O anexo único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de Dezembro de 2018, passa a vigorar 
acrescido de item com a seguinte redação: 
 

“Concede o título de Cidadão 
Espírito - Santense ao Senhor João 
Ribeiro de Souza Costa Junior.”  

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigar na 
data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, em 14 de novembro 
de 2019. 

 
ADILSON ESPINDULA 

Deputado Estadual – PTB 
 

JUSTIFICATIVA 
 
João Ribeiro de Souza Costa Junior, é Brasileiro, 
casado, natural de Recife–PE, nascido em 
16/12/1959. 
 

Em sua formação, se graduou em Teologia pelo 
Seminário de Boa Esperança /RJ e atingiu a 
Formação Pastoral desde 02 de novembro de 
1984. 
 
Atualmente é Pastor da Congregação Assembleia 
de Deus Vitória em Cristo no município de Castelo 
desde 14/04/2000, prestando grandes serviços à 
sociedade daquela região. 

Identificador: 340036003100390032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, terça-feira, 19 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 25 

É um cidadão com propósito focado em servir à 
comunidade através da fé, da educação e da 
saúde, por esses motivos e em atendimento aos 

requisitos legais, estamos fazendo a presente 
proposição com a indicação de seu nome para 
recebimento desta honraria. 

 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 220/2019 

 

Identificador: 340036003100390032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



26 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 19 de novembro de 2019 

 
 

Identificador: 340036003100390032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, terça-feira, 19 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 27 

PLC Nº 58/219 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 

MENSAGEM Nº 223/2019 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 
 Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa o incluso Projeto de Lei que “Altera a 
Lei n° 10.920, de 13 de novembro de 2018, que 
trata da emissão de atestados médicos em meio 
digital no Estado do Espírito Santo”. 
 

A presente proposição tem por objetivo 
asseverar que a obrigatoriedade estabelecida na 
Lei nº 10.920/2018, abrange apenas os 
profissionais de saúde que atuam na rede 
pública. 

 

Vale ressaltar que por meio do presente 
Projeto de Lei, a Secretaria Estadual de Saúde - 
SESA visa circunscrever a obrigatoriedade da 
expedição de atestados digitais aos profissionais 
da rede pública de saúde, sem prejuízo da 
adesão voluntária dos profissionais de saúde 
dos serviços filantrópicos e privados, se assim 
acharem conveniente. 

 

A alteração legislativa proposta é fruto 
de tratativas da SESA e dos Conselhos de Classe 
Profissional, com participação de parlamentares 
da Comissão de Saúde dessa Casa Legislativa. 

 

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

 

Vitória, 14 de novembro 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 954/2019 

 
Altera a Lei n° 10.920, de 13 de 
novembro de 2018, que trata da 
emissão de atestados médicos 

em meio digital no Estado do 
Espírito Santo. 
 

Art. 1º A Lei n° 10.920, de 13 de novembro de 
2018, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art.1º Fica instituída a 
obrigatoriedade de emissão de 
atestado médico em meio 
digital, pelos médicos que 
atuam na rede pública do 
Estado do Espírito Santo, 
observados os procedimentos 
estabelecidos em Regulamento. 
[...]” (NR) 
 
“Art. 2º Os médicos e os 
estabelecimentos públicos de 
saúde terão até 31 de dezembro 
de 2020 para implementarem a 
emissão do atestado em meio 
digital.”(NR) 
 
“Art. 3º Os estabelecimentos de 
saúde públicos disponibilizarão 
aos médicos que exercerem 
atividades em suas 
dependências os instrumentos, 
mecanismos e sistemas 
necessários para a emissão do 
atestado médico em meio 
digital. 
[...]” (NR) 
 
“Art. 5º O Instituto de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Estado do 
Espírito Santo – PRODEST 
deverá permitir acesso aos 
médicos e aos estabelecimentos 
de saúde, públicos do Estado do 
Espírito Santo, ao sistema de 
registro e emissão do atestado 
médico digital, que estará 
hospedado nesta 
Autarquia.”(NR) 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.711 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” a JOEL JOSIAS BAIÔCO. 
 

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 “Cavaleiro”, a 
Joel Josias Baiôco, 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 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.712 
 

Admite na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” a MARCUS BUAIZ. 

 
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 “Cavaleiro”, a 
Marcus Buaiz, 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 14 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.714 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a AMADO SEBASTIÃO DA 

SILVA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Amado 
Sebastião da Silva. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.715 

 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a VALCENIR PATRÍCIO DOS 

SANTOS (in memoriam). 
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Valcenir Patrício 
dos Santos (in memoriam). 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.718 

 
Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a WILTON PIRES JÚNIOR. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Wilton Pires 
Júnior. 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RESOLUÇÃO Nº 6.719 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a ADILSON AVELINA DOS 

SANTOS. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Adilson Avelina 
dos Santos. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.720 
 

Concede Comenda do Mérito Legislativo 
“Zacimba Gaba” a ANA PAULA TONGO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com a Resolução nº 4.377, de 
01.06.2016, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Zacimba Gaba” a Ana Paula Tongo. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

Identificador: 340036003100390032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



42 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 19 de novembro de 2019 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 2287 

 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 
2º, alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, ERICA 
GONÇALVES DOS SANTOS, do cargo em 
comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, 
do gabinete do Deputado Luciano Machado, 
por solicitação do próprio Deputado, contida 
no processo nº 193547/2019, a partir de 
19/11/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
18 de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2288 
 

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

DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 
1º e 2º, da Lei Complementar nº 46, de 3l de 
janeiro de l994, VINICIUS OLIVEIRA GOMES 
LIMA, matrícula nº 208337, para substituir 
RICARDO BENETTI FERNANDES MOÇA, 
matrícula nº 207845, no cargo em comissão 
Subprocurador Geral, código SPG, no 
período de 18/11/2019 a 10/12/2019, por 
motivo de férias. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
18 de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 2289 
 

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

Considerando o Ato nº 3260, de 
01/08/2008, publicado em 03/09/2008, 
alterado pelo Ato nº. 267, de 31/03/2010, 
que regulamenta a concessão de Incentivo 
Educacional, resolve: 
 

CONCEDER à servidora JOVANA DE 
FREITAS RODRIGUES CANCIGLIERI, Técnico 
Legislativo Sênior - ETLS, matrícula nº 
208800, o 1º (primeiro) INCENTIVO 
EDUCACIONAL de 05% (cinco por cento) 
sobre o vencimento do respectivo cargo 
efetivo, a partir de 11/10/2019, conforme 
art. 3º da Lei nº 8.950/2008, alterada pela 
Lei nº 10.083/2013 e Lei nº 10.225/2014. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
18 de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2290 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art. 17, inciso X do 
Regimento Interno, resolve: 
 

EFETUAR a progressão dos servidores 
titulares dos cargos de provimento efetivo 
abaixo discriminados, cujas carreiras são 
organizadas em classes e referências, 
conforme Resolução nº 3.418, de 
07.08.2013 e alterações, e Ato nº 2.032, de 
16.09.2019: 
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Matrícula Servidor Cargo 
Tabela – Classe – 

Referência 
A partir de: 

20800501 Acacio Miranda dos Santos ETP 2 I A 01/10/19 

3584901 Alda Maria Moraes Depizzol ETLJ 2 III R 01/10/19 

20794801 Aldo Escobar EACS 1 III Q 01/10/19 

20900401 Alessandra de Castro Henrique ETLS 1 II K 14/04/19 

20477002 Alessandra de Souza Kao Yien ETP 2 I A 01/10/19 

20901401 Alessandra Gomes ETP 1 II K 18/04/19 

20785401 Alessandra Hime Machado Dantas ETP 2 I A 01/10/19 

20793401 Alexandre Bonadiman Galveas ETCS 2 I A 01/10/19 

20793601 Alexandre Magno de Paula ETTI 2 I A 01/10/19 

20147401 Alexsander Virginio Amorim ETLS 2 III R 01/10/19 

20789101 Aline Paiva Castro ETLS 1 II L 01/10/19 

20795601 Alvaro Albani Costa ETTI 1 III Q 01/10/19 

20799801 Amanda Gabriel de Oliveira Kiffer ETLS 2 I A 01/10/19 

20901601 Amanda Niblan Minardi ETP 1 II K 26/04/19 

20806901 Amanda Silva Ferrari Miranda ETP 2 I A 01/10/19 

20793801 Andre Almeida de Mello ETP 1 III R 01/10/19 

20327501 Angela Maria Coutinho Pereira ETLJ 2 I D 01/10/19 

20087602 Angele Murad EACS 2 I A 01/10/19 

20838201 Anna Beatriz Alves Brito EACS 1 III O 01/10/19 

20798001 Antonio José de Oliveira ETLS 1 III P 01/10/19 

20074402 Arcelisa Eugenia Batista Breder ETLJ 1 III P 01/10/19 

20190202 Aurea Brandão Carneiro ETP 1 II K 21/03/19 

20784801 Bernard Ribeiro Magnago ETLS 1 III P 01/10/19 

20787401 Brunela Valentim Schwab Ferrari Caetano ETLS 2 I A 01/10/19 

20838501 Brunna Costa Arrivabene ETCS 1 III O 01/10/19 

20791901 Bruno Laignier Wagenmacher ETLS 1 III P 01/10/19 

20788301 Carlos Augusto Marques do Nascimento ETLS 2 I A 01/10/19 

20069201 Carlos Henrique Dalapícola ETLJ 2 I C 01/10/19 

20899801 Celia Kopp Kutz ETLS 1 II K 22/03/19 

20900001 Christiane Vervloet ETLS 1 II K 31/03/19 

20800001 Claudio Soares da Mota ETLS 2 I A 01/10/19 

20794201 Cristiane Monjardim Rodrigues ETLS 2 I A 01/10/19 

20162601 Cristina Ercelina Victor Dias ETLS 2 III R 01/10/19 

20786601 Cristina Passos Daleprane ETLS 2 I A 01/10/19 

20799701 Daniel Catapane ETTI 1 III O 01/10/19 

20900201 Daniely da Silva Rossi Dalvi ETLS 1 II K 02/04/19 

20792301 Delcio Tadeu Melotti ETLS 2 I A 01/10/19 
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20798101 Denise Aquino dos Santos ETLS 2 I A 01/10/19 

20790001 Denise Rolim ETLS 1 III R 01/10/19 

20787801 Dilmo Cesar Malafaia Castro ETLS 2 I A 01/10/19 

20787701 Doris Eufrasia Caversan ETLS 2 I A 01/10/19 

20791301 Edvander Araujo Nepomuceno ETLS 1 III M 01/10/19 

3574001 Edvania Goreth Breger ETLJ 2 III R 01/10/19 

20796301 Elisangela Campos Rodrigues ETLS 2 I A 01/10/19 

20832401 Elisangella Nunes dos Santos ETLS 1 III O 01/10/19 

20798501 Ellen Albano Campanharo ETCS 2 I A 01/10/19 

20753302 Emiliane Delboni de Freitas Caldeira ETLS 2 I A 01/10/19 

20803301 Eron Santos Pimentel ETLS 2 I A 01/10/19 

20792001 Erzone Elizario Lizardo ETLS 1 III Q 01/10/19 

20797901 Eugenia Magna Broseguini Keys ETLS 2 I A 01/10/19 

20410301 Fabiano Tadeu Nunes Endlich ETLJ 1 III P 01/10/19 

20793701 Fabio Guimaraes da Silva ETLS 2 I A 01/10/19 

20794701 Fabio Louzada Matos ETLS 2 I A 01/10/19 

20788501 Fabricio Pinhal Carreira ETLS 2 I A 01/10/19 

20164101 Franz Schubert Sathler Alves Ambrosio ETP 2 III R 01/10/19 

20784701 Frederico Bremenkamp Coelho ETLS 2 I A 01/10/19 

20790901 Gabriela Battisti Knoblauch Monteiro EACS 2 I A 01/10/19 

20901501 Gabriela Bolzan Leal ETP 1 II K 19/04/19 

20762002 Gabriela Zorzal EACS 2 I A 01/10/19 

20476402 Georgia de Miranda Portella Magalhaes ETP 2 I A 01/10/19 

20116102 Gerusa Auxiliadora Angeli da Silva ETP 1 II K 31/03/19 

20789001 Gilmar Luiz Dalmasio ETLS 2 I A 01/10/19 

20786801 Gisele Eustáquio Ferreira ETP 2 I A 01/10/19 

20838801 Gleyson Tete EACS 1 III O 01/10/19 

20796401 Grimaldo Pereira da Cruz Junior ETTI 2 I A 01/10/19 

20801001 Graziela Gusmão Pontini Amorim ETCS 2 I A 01/10/19 

20799601 Helemo Aguiar da Costa ETLS 1 III R 01/10/19 

20785501 Hernandes Moreira Bermudes ETLS 2 I A 01/10/19 

20795101 Isaac Jacintho Baldotto ETLS 1 III Q 01/10/19 

20794301 Izabella de Fatima dos Santos Rodrigues ETP 2 I A 01/10/19 

20791601 Izilda Lemos dos Santos Franco ETP 2 I A 01/10/19 

20787201 João Paulo Vieira Teixeira ETCS 2 I A 01/10/19 

20793101 João Pedro Alcantara da Silva ETLS 2 I A 01/10/19 

20186301 José Herildo Paixão Junior ETTI 2 III R 01/10/19 

20410401 Josue Loureiro Rocha ETLJ 1 III P 01/10/19 

20792901 Katia Aparecida de Jesus Dias ETP 2 I A 01/10/19 
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20791201 Kelly Mesquita Lacerda Ribeiro ETCS 2 I A 01/10/19 

20793501 Larissa Lacerda Camargos EACS 2 I A 01/10/19 

20791401 Laryssa dos Santos Martins Carvalho ETLS 1 III R 01/10/19 

20786201 Laura Pianissolla Zorzal ETLS 2 I A 01/10/19 

20792701 Leonardo Binda do Nascimento ETLS 1 III O 01/10/19 

20786101 Leonardo Luiz Alvarenga ETLS 1 III Q 01/10/19 

20796701 Letícia Vargas Zardini Peixoto ETLS 2 I A 01/10/19 

20900701 Ligia Cunha Buzin ETLS 1 II K 11/04/19 

20015801 Lilian Borges Dutra ETLJ 2 III R 01/10/19 

20785201 Lis Martins Chiabai ETP 1 III R 01/10/19 

20793001 Luana Santana França ETP 1 III R 01/10/19 

20791801 Lucas Albani Rosa ETCS 2 I A 01/10/19 

20901701 Lucia Helena Campo Dallorto ETP 1 II K 19/04/19 

20115601 Luciana Fabiola Nunes Borges ETLJ 2 III M 01/10/19 

20791701 Luciana Schwambach Cassotto dos Santos ETLS 2 I A 01/10/19 

20795501 Luciana Wernersbach Nascimento EACS 2 I A 01/10/19 

20046901 Luciane Aragão Barreto de Souza ETLJ 2 III R 01/10/19 

20409901 Luciano Cirqueira Alves ETLJ 1 III P 01/10/19 

20796601 Luciano Henrique Pereira ETP 2 I A 01/10/19 

20800901 Luis Flavio de Loreto Ornellas ETLS 2 I A 01/10/19 

20789701 Luiza Borges Macedo ETLS 1 III Q 01/10/19 

20901201 Marcia Gomes Lana ETP 1 II K 29/04/19 

20331901 Marcos Antonio Rodrigues ETLS 2 II I 01/10/19 

2772601 Maria da Conceição Raach ETLJ 2 III R 01/10/19 

20788601 Maria da Graça Fraga de Azevedo ETLS 2 I A 01/10/19 

20325801 Maria da Penha dos Santos Barros ETLJ 2 I D 01/10/19 

20054701 Maria do Carmo Miranda ETLJ 2 III R 01/10/19 

20410201 Marlene Gonzaga Porto ETLJ 1 III P 01/10/19 

20787901 Matheus Meneghel de Andrade ETLS 1 III P 01/10/19 

20794901 Maurina do Carmo dos Santos ETLS 2 I A 01/10/19 

20133203 Melissa Martins Pucce ETP 2 I A 01/10/19 

20332501 Michele da Silva Demoner ETLJ 2 I D 01/10/19 

2788301 Mirian da Penha Dias Grillo ETLJ 2 I D 01/10/19 

2788801 Neuza Maria Bourguignon de Almeida ETLJ 2 III R 01/10/19 

20793201 Nilton Alexandre Barros da Silva ETLS 2 I A 01/10/19 

20799501 Nilza Nandolfo ETLS 2 I A 01/10/19 

2852801 Nilzabete Silva de Araujo ETLJ 2 III R 01/10/19 

3585201 Orlando Henrique Bourguignon Santos ETLJ 2 III R 01/10/19 

2958501 Oswaldo Miguel Marques Filho ETLJ 2 I D 01/10/19 
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20392805 Patricia Bravin ETCS 1 III O 01/10/19 

20797301 Patricia Candida Porto Vieira ETP 2 I A 01/10/19 

20787001 
Patricia Izabel Rodrigues Costa da Silva 
Freire 

ETLS 2 I A 01/10/19 

2909401 Paulo Roberto de Oliveira Borges ETLJ 2 III R 01/10/19 

20796501 Pedro Antonio Parizzi ETLS 2 I A 01/10/19 

20788801 Rahulla Del Fiume Sarcinelli ETLS 2 I A 01/10/19 

20788901 Raiany Oliveira Reis ETLS 1 III Q 01/10/19 

20800101 Raquel Cristina Rudiger Dornelles ETP 2 I A 01/10/19 

20794401 Raquel Salaroli de Araújo Lugão EACS 2 I A 01/10/19 

20786501 Regina Frigi Rigoni Mendonça ETLS 2 I A 01/10/19 

20795801 Renato Barroso Noimek ETLS 2 I A 01/10/19 

20796101 Renato Denadai Cassaro ETLS 2 I A 01/10/19 

20787101 Ricardo Pereira Thom ETLS 1 II K 01/10/19 

20794501 Rodrigo Francisco Teixeira de Miranda ETLS 2 I A 01/10/19 

20785301 Rogério Claudio de Araujo ETLS 1 III P 01/10/19 

20143601 Romar Azevedo Mendes ETLS 2 II K 01/10/19 

20797201 Rosane de Souza Gomes Queiroz ETLS 2 I A 01/10/19 

20321601 Rosiane Feitosa Ribeiro Adeodato ETLS 2 I E 01/10/19 

20333401 Rosaurinha de Oliveira ETLJ 2 I D 01/10/19 

20832301 Sabrina Guimaraes Aguiar Machado ETLS 1 III O 01/10/19 

20785001 Tadeu Marcal da Silva e Silva ETLS 2 I A 01/10/19 

20162501 Tania Regina Araujo ETLS 2 III R 01/10/19 

20459302 Tatiana Adame Duque ETLS 2 I A 01/10/19 

20785701 Tatiana Maria Duque Mota ETLS 2 I A 01/10/19 

20900601 Thiago Camargo Linhares ETP 1 II K 08/04/19 

20784001 Thomas Boina Dalvi ETLS 1 III Q 01/10/19 

20792501 Tiago Francisco Lacerda de Almeida ETLS 1 III P 01/10/19 

20792101 Titina Maia Cardoso EACS 2 I A 01/10/19 

20789901 Valdenice de Lima Paiva ETLS 2 I A 01/10/19 

20789601 Vanusa Silva Costa ETP 2 I A 01/10/19 

20161401 Vera Maria Zampiris de Lima ETLJ 2 I D 01/10/19 

20800201 Vitor Oliveira Ferreira ETLS 1 III P 01/10/19 

20789401 Wanderley Ferreira de Araujo EACS 2 I A 01/10/19 

20698202 Wanessa Santos Lodi ETLS 2 I A 01/10/19 

20124301 Washington Fernando Maia Lorenzoni ETLS 2 III R 01/10/19 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL 
AO CONTRATO Nº 023/2016 

 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o parágrafo único 
do artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, torna pública a celebração de Termo de 
Rescisão do Contrato, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.  
 
CONTRATADA: S/A A GAZETA. 

OBJETO: Rescindir o Contrato nº 023/2016, cujo 
objeto refere-se à publicação em jornal 
impresso de grande circulação no Estado do 
Espírito Santo visando à veiculação das 
publicações oficiais da Ales. 
 
VIGÊNCIA: O TERMO DE RESCISÃO tem eficácia 
a partir da data de sua assinatura, com efeitos 
retroativos à data de 28/09/2019. 
 
PROCESSO: 160905. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa em, 
14 de novembro de 2019. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 19.11.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 AUDIÊNCIA PÚBLICA COMISSÃO DE 
SAÚDE 

Hospital e Maternidade Cidade Saúde 

04h55 SESSÃO SOLENE Homenagem aos 20 Anos da CIPE Rio Doce 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV Conheça a técnica de utilização do laser e inteligência 
artificial para a análise do solo 

07h35 A GRANDE REPORTAGEM Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca 
de 60 milhões de brasileiros estão negativados. O 
número representa cerca de 40% da população. 
Especialistas afirmam que uma das principais causas do 
endividamento é a falta de educação financeira. Saiba 
mais sobre o assunto e as dicas dos especialistas para 
sair do vermelho e ter saúde financeira. 

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

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba 
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09h00 REUNIÃO ORDINÁRIA  (V) Comissão de Saúde 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca 
de 60 milhões de brasileiros estão negativados. O 
número representa cerca de 40% da população. 
Especialistas afirmam que uma das principais causas do 
endividamento é a falta de educação financeira. Saiba 
mais sobre o assunto e as dicas dos especialistas para 
sair do vermelho e ter saúde financeira 

12h30 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a 
atuação do Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo acerca do tema “Segurança Pública”, além de 
abordar os processos criminais, investigações e como a 
população pode colaborar com este serviço 

13h00 DEDO DE PROSA “O Breviário do Silêncio” é o oitavo livro de 
Anaximandro Amorim, terceiro de poemas. Nesta 
edição do programa Dedo de Prosa, o autor fala, entre 
outros temas, sobre o lugar que a poesia ocupa na 
atualidade e também sobre a Academia Espírito-
Santense de Letras. Ele ocupa a cadeira de número 40 
da instituição 

13h30 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Justiça 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba 

15h00 SESSÃO ORDINÁRIA(V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 COM A PALAVRA O Programa Com a Palavra entrevista o deputado 
Adonias Marques de Abreu, popularmente conhecido 
pelo nome Torino Marques (PSL), apelido que carrega 
desde o início da carreira como radialista. Ao todo são 
36 anos como profissional de comunicação social e 
como deputado estadual está em seu primeiro ano de 
mandato. Na posição de entrevistado,  Torino ressaltou 
que o momento inicial de seu trabalho foi de 
aprendizado, conhecimento e definições. Além 
disso, destacou a dedicação e a harmonia entre os 
parlamentares da Casa 

18h30 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO 
DE CIDADANIA(V) 

Espirito Santo tem um Povo Santo sim! Reexistir das 
Religiões Afro-Brasileiras. 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo 
Capixaba 

22h15 A GRANDE REPORTAGEM Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca 
de 60 milhões de brasileiros estão negativados. O 
número representa cerca de 40% da população. 
Especialistas afirmam que uma das principais causas do 
endividamento é a falta de educação financeira. Saiba 
mais sobre o assunto e as dicas dos especialistas para 
sair do vermelho e ter saúde financeira 

22h45 SESSÃO ORDINÁRIA Trabalhos do Legislativo Estadual 

 

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

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

 
DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 
04 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Boa tarde! Boa tarde a todos! Boa tarde 
aos deputados que se fazem presentes a esta 
reunião da Comissão de Educação, deputado 
Majeski, deputado Dary, deputado Dr. Emílio e 
deputado Pazolini! Boa tarde também a todos 
que nos assistem através da TV Assembleia, aos 
servidores aqui presentes, ao Gean, à Ruth e à 
Noêmia, muito obrigado; e aos representantes 
do Sindiupes. 
 Conforme o art. 75 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo, os trabalhos das comissões serão 
iniciados com a presença de, pelo menos, um 
terço dos seus membros, o que ocorre no 
momento. Então, havendo quorum, declaro 
aberta a reunião da Comissão de Educação. 
 Conforme a Resolução n.º 6360/2019, 
dispenso a leitura da ata da última reunião, 
considerando que a ata taquigráfica está 
publicada. 
 Em discussão a ata, conforme publicada. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Lorenzo Pazolini? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, eminentes 
pares, servidores desta Casa, convidados, 
Noêmia e telespectadores da TV Assembleia, 
saúdo todos com o nosso cordial boa-tarde. 
 Vou votar pela aprovação da ata como 
publicada, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Dr. Emílio, como vota? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Bom dia a todos! Queria saudar as pessoas que 

estão conosco aqui nesta reunião e os 
funcionários da TV Assembleia. 

Concordo com o voto do Pazolini, voto 
pela aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Dary? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 

Acompanho, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Majeski. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Aprovada a ata, conforme publicada. 
Leitura sumária do Expediente. 
Solicito ao secretário da comissão que 

proceda à leitura do Expediente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
E-mail recebido pelos professores da 
rede estadual de ensino, relatando 
problemas nas Escolas Vivas. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 
Projeto de Lei Complementar n.º 

07/2019. 
Autor: Sergio Majeski. 
Ementa: Acrescenta artigo na 
Constituição destinando a devolução 
espontânea de recursos financeiros do 
Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e do Tribunal de 
Contas para a Secretaria de Estado da 
Educação. 
Relator: Deputado Vandinho Leite. 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Passamos agora para a Ordem do Dia. 
A matéria que avoquei para relatar - fiz o 

compromisso de relatar hoje, com a presença 
do deputado Sergio Majeski, autor da matéria -, 
na sua ementa acrescenta o art. 153-A à 
Constituição do Estado do Espírito Santo, 
destinando a devolução espontânea de recursos 
financeiros do Poder Legislativo, do Poder 
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal 
de Contas para a Educação. 

Em sua ementa o projeto já deixa claro o 
seu objetivo, ou seja, que sobras de recursos 
não utilizados por esses Poderes possam ser 
devolvidos ao Estado, priorizando ou 
direcionados à área da Educação. 

Diante disso, a fundamentação jurídica 
do projeto, prima facie, de uma análise 
percuciente do projeto de emenda à 
Constituição em testilha promanada pelos 
nobres pares detém forte conteúdo humanístico 
além de se atrelar a direito fundamental que é o 
direito à educação, semeando o futuro do 
estado com mais recursos direcionados para 
essa finalidade.  
 Portanto, mais do que regras, todo o 
arcabouço legislativo nacional alicerça o mérito 
do projeto de emenda à Constituição não só 
como possibilidade, mas como necessidade de 
cumprimento de direitos fundamentais nos mais 
impolutos padrões de humanitarismo e 
ampliação de direitos dos cidadãos capixabas.  
 O objetivo claro desta matéria de 
emenda à Constituição é no sentido de 
aumentar e priorizar os investimentos em 
educação em todos os níveis, gerando mais uma 
fonte de custeio e mirando no desenvolvimento 
do estado do Espírito Santo que, com isso, altera 
substancialmente os conceitos relativos à 
possibilidade de iniciativas que outrora eram 
privativas do Executivo. Este corolário, lógico, 
decorre inclusive do princípio da separação de 
Poderes com entrelaçamento de atos de forma 
harmônica.  

Assim, se crê, verdadeiramente, que com 
mais recursos, como o projeto de emenda à 
Constituição em comento, propiciará um 
aprimoramento necessário à educação do 

estado do Espírito Santo, tornando este um 
estado mais preparado para o desenvolvimento 
sustentável e minoração das desigualdades 
sociais por meio de uma educação de qualidade 
e mais inclusiva.  
 Ante o exposto, com o esteio no art. 48, 
inciso III, do Regimento Interno desta Casa de 
Leis, entendo que o projeto de emenda à 
Constituição do Estado do Espírito Santo deve, 
sim, ser dado prosseguimento. Claro que aqui 
na Comissão de Educação a gente julga o 
mérito.  

Ante o exposto nos termos do art. 48, do 
Regimento Interno desta Casa, como relator vou 
opinar pelo prosseguimento do Projeto de 
Emenda à Constituição do Estado do Espírito 
Santo n.º 07/2019, de autoria do nobre 
deputado Sergio Majeski, ou seja, vou relatar 
pela aprovação da matéria para que a mesma 
possa ter continuidade. Relembrando aqui que a 
ementa do projeto acrescenta o art. 153 - A à 
Constituição do Estado do Espírito Santo, 
destinando a devolução espontânea de recursos 
financeiros do Poder Legislativo, do Poder 
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal 
de Contas para a Educação.  
 Sugiro aos demais membros desta 
Comissão, que é a Comissão de Educação, o 
seguinte parecer: A Comissão de Educação é 
pela aprovação e prosseguimento do Projeto de 
Emenda à Constituição do Estado do Espírito 
Santo n.º 07/19, de autoria do excelentíssimo 
senhor deputado Sergio Majeski e outros – 
quorum constitucional – nos termos da 
fundamentação constante deste parecer.  
 Este é o meu relatório.  

Coloco em discussão. 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  Concedo a palavra ao deputado 
Lorenzo Pazolini para discutir o relatório.  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, ouvi 
atentamente o judicioso relatório da lavra de V. 
Ex.ª. Só queria consultá-los se o senhor teve a 
oportunidade de apreciar uma emenda que 
apresentamos a esta proposta de emenda 
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constitucional, ainda na sua gênese, no seu 
nascedouro. Consta no sistema, salvo melhor 
juízo, mas lembro que foi dada entrada por este 
deputado, uma emenda na redação.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  V. Ex.ª podia, se possível, fazer a 
emenda oral. (Pausa) 
 Ela já foi analisada pela Comissão de 
Justiça, naquele dia que o projeto foi analisado? 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – A emenda? Não me recordo se 
ela já foi analisada...  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  Esse projeto do deputado Sergio 
Majeski, ele recorreu - não foi isso? - ao Plenário 
para que a matéria pudesse dar continuidade. 
Naquele momento, não me lembro, tanto é que 
no meu relatório não consta essa emenda...  
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Tenho a convicção de que foi 
dada entrada nessa emenda; que protocolizei 
essa emenda.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  Vou deixar em discussão enquanto a 
assessoria busca a emenda.  
 Concedo a palavra ao deputado Sergio 
Majeski.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Penso 
que como aqui votamos o mérito, a emenda 
tem que ser analisada primeiro pela Comissão 
de Justiça, imagino. Não sei se estou certo.  

Com relação ao projeto, deputado 
Vandinho, é até estranho que a Comissão de 
Justiça em outra oportunidade tenha opinado 
pela inconstitucionalidade porque ela não cria 
despesa e também ela não torna obrigatória a 
devolução desses recursos. Por isso que o 
primeiro opinamento da Comissão de Justiça me 
pareceu estranho naquela ocasião. 

Mas, agradeço a V. Ex.ª. E isso não 
significa nem uma quantidade de recurso 
significativa para a Educação, até porque os 
Poderes deveriam devolver de forma 
espontânea e a gente tem outras lutas aqui com 
a questão dos recursos para a Educação aqui no 

estado como o cumprimento dos vinte e cinco 
por cento obrigatórios para a Educação. 
 Mas agradeço a V. Ex.ª pelo relatório. 
 

O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 
PSDB) – Ainda em discussão. (Pausa) 

Assessoria e Pazolini, conseguiram mais 
informações? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) – Estou fazendo uma consulta ao 
sistema para tentar obter, mas, até o final da 
sessão, se Deus quiser, nós teremos essa 
informação, Excelência. 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Não foi apensado? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) – Isso. É. Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Ok. Então, eu coloco a matéria em 
votação, ok? 

Em votação o meu relatório que aprova 
o Projeto de Lei Complementar n.º 07/2019, de 
autoria do deputado Sergio Majeski. O 
deputado Sergio Majeski já é o autor, voto 
favorável. 

Deputado Dary Pagung, como vota? 
 
O SR. DARY PAGUNG − (PSB) – Senhor 

presidente, eu vou acompanhar V. Ex.ª. Acredito 
que o mérito é na Comissão de Educação, mas 
depois eu quero analisar o parecer da Comissão 
de Justiça para ter um voto definitivo no 
Plenário, mas aqui na comissão eu voto 
favorável.  

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Ok.  
Deputado Dr. Emílio? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI− (PSDB) – 

Meu voto é favorável. 
 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Deputado Pazolini? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) – Senhor presidente, eu gostaria 
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de fazer uma proposição, até resolver essa 
questão da emenda, nós solucionarmos, que a 
matéria permanecesse em Mesa e, ainda antes 
do final desta sessão, nós deliberássemos 
novamente ou apresentasse, só para verificar de 
forma... 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Ok. 
A matéria já está com quatro votos 

favoráveis, então eu vou esperar a assessoria da 
comissão para concluir com o voto de V. Ex.ª. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI − 

(Sem partido) – Agradeço, presidente! 
Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Passando para a fase das 
Comunicações, eu gostaria, novamente, de 
agradecer os representantes do Sindiupes que 
estão aqui presentes. Meu muito obrigado ao 
Gean, à Ruth, chegou, também, o João Paulo e a 
Elci. Muito obrigado pela presença. A Noêmia já 
estava conosco, também, desde o início e nós 
vamos discutir, hoje aqui, a questão dos 
recursos para a Educação, o foco da discussão é 
orçamento 2020, não é isso? E aí a Noêmia que 
vai começar falando?  

Então, concedo a palavra à Noêmia, é 
um estudo que o Sindiupes fez e ela vai 
apresentar, neste momento, para todos os 
pares nesta comissão.  

Boa tarde a todos! Muito obrigada pela 
presença! 

Concedo a palavra à Noêmia Simonassi. 

 
A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – Boa tarde 

a todos e todas! 
Quero cumprimentar a Mesa, na pessoa 

do presidente da comissão, o deputado 
Vandinho, e, estendendo os nossos 
cumprimentos ao delegado Lorenzo, ao 
deputado Emílio, ao deputado Dary e ao 
deputado Sergio Majeski, professor como nós. 

Queremos aproveitar a oportunidade 
para já agradecer ao presidente da comissão e 
aos demais pares por ter nos oportunizado essa 
situação de estarmos discutindo um pouco do 
orçamento da Educação 2020 antes de ele ser 
aprovado. 

Nós vamos estar fazendo um panorama 
em cima dos três objetivos da nossa solicitação 
de audiência pública, que era discutir a 
destinação dos recursos para Educação dentro 
dos três eixos, para nós prioritários, e não só 
para nós direção do Sindiupes, mas toda nossa 
categoria de profissionais de educação, assim 
como a sociedade capixaba. 

Eu vou falar um pouco sobre esses três 
eixos e depois a nossa assessoria econômica, a 
Sandra, do Dieese, vai estar aprofundando mais 
o estudo em relação aos números. 

Os nossos três eixos prioritários, e é 
prioridade para a categoria dos trabalhadores 
da educação: piso e carreira; valorização dos 
profissionais dentro da meta dezessete do Plano 
Nacional de Educação e melhores condições de 
trabalho. 

 
  (São exibidas as imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 
A gente fez um PowerPoint para que 

vocês possam estar acompanhando e a gente 
colocou os pontos e em cima desses pontos a 
gente vai discutir. 

O primeiro ponto é piso e carreira. Onde 
está instituído, no estado do Espírito Santo, piso 
e carreira? Na Lei n.º 115, foi promulgada em 
janeiro de 98, e no Estatuto do Magistério, no 
seu artigo 1.º: 

 
Art. 1.º - Fica instituído, na forma 
da presente Lei Complementar, o 
Estatuto do Magistério Público do 
Estado do Espírito Santo. 

 
Então, se a gente perceber, já tem 

bastante tempo o nosso estatuto. Ficou para ser 
revisto, várias sugestões de reformulação do 
plano de carreira a partir da Lei do Piso, nós 
ajudamos, colaboramos na elaboração, mas, 
infelizmente, passa Governo, entra Governo e 
sai Governo e esse novo projeto de estatuto 
sempre engavetado. 

No seu artigo 1.º do estatuto, § 1.º:  

 
§ 1º - Este Estatuto organiza o 
Magistério Público estadual, da 
estrutura à respectiva carreira, 
dispõe quanto à sua 
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profissionalização e 
aperfeiçoamento, estabelecendo 
normas gerais e especiais 
pertinentes ao Magistério. 

 
Então, o nosso estatuto é rico, ele 

abrange todos os pontos desde a questão 
profissional como, também, a questão da 
valorização profissional. E, atrelado ao estatuto, 
nós temos o plano de carreira e o nosso plano 
de carreira é composto, prioritariamente, por 

dezesseis referências que, a cada dois anos de 
tempo de trabalho, o professor anda na 
carreira de forma horizontal. Então ele 
começa na referência um e vai até a 
referência dezesseis; isto é, com trinta e dois 
anos de serviço e sete níveis – que os níveis são 
referências, as progressões que são de acordo 
com a formação acadêmica, sendo que o nível 
um é para aquele professor que só tem o Ensino 
Médio e o nível sete é para o professor que tem 
doutorado.  

E depois a gente vai apresentar para 
vocês a nossa tabela de vencimento que vocês 
vão perceber qual é o salário de um professor 
que tem doutorado na rede pública de ensino. 

Também em complementação a essa 
questão de piso e carreira, que é o nosso 
primeiro eixo, a Lei n.º 11.378, que é lei federal 
de 16 de julho de 2008, estipula um piso 
nacional. A Lei do Piso Salarial Nacional que há 
muitos anos, não é de 2008, a busca por um 
piso profissional para o magistério data de 
longos anos, de décadas e em 2008 foi discutido 
com os deputados e senadores, a nível federal, e 
foi aprovada a lei que regulamentava aí o piso 
nacional profissional para os profissionais do 
magistério público da educação básica. 

Essa lei, a Lei do Piso, infelizmente não é 
cumprida na sua íntegra em vários estados e o 
Espírito Santo é um deles. Apesar do Espírito 
Santo constar com uma chamada educação de 
qualidade, que a gente discorda em vários 
pontos, e, às vezes, o que nós temos de 
qualidade de educação depende muito, ou em 
sua grande maioria, do trabalho exaustivo dos 
profissionais de educação. 

Então, a Lei do Piso é de 2008 e a Lei do 
Piso estipula qual é o salário, o menor salário 
que deve ser pago.  

O artigo 2.º da Lei do Piso diz que: 

 § 1.º  O piso salarial profissional 
nacional é o valor abaixo do qual 
a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios não 
poderão fixar o vencimento inicial 
das Carreiras do magistério 
público da educação básica, para 
a jornada de, no máximo, 40 
(quarenta) horas semanais.  

 
Então, estipulou duas coisas: piso inicial 

das carreiras, inicial das carreiras, para quem 
tem o Ensino Médio, porque ninguém pode dar 
aula; aliás, depois da LDB não pode cumprir com 
a função de professor aquele que não tem a 
formação na faculdade, quem não tem a 
graduação. Mas em alguns locais ainda existem 
profissionais que só têm Ensino Médio, por isso 
foi estipulado que seria o valor inicial das 
carreiras para quem tem Ensino Médio, mas 
cada carreira é uma carreira.  

No estado do Espírito Santo, o inicial das 
carreiras é o P1, referência 1, que não tem mais 
ninguém, porque a maioria das pessoas já se 
aposentou e não entram mais para dar aula 
somente com magistério. A outra questão é o 
máximo de horas que a pessoa pode trabalhar, 
que, no caso, seria de quarenta horas. No nosso 
caso, na nossa carreira, são vinte e cinco horas. 

Os vencimentos iniciais, no § 3.º, 
referentes às demais jornadas de trabalho, no 
mínimo deverão ser proporcionais ao que está 
no caput deste artigo. Portanto, no Espírito 
Santo, como são vinte e cinco horas, o valor do 
piso tem que ser proporcional, lembrando que é 
inicial das carreiras.  

Então, como eu disse, no Espírito Santo, 
esta lei não é cumprida na íntegra. A carga 
horária se cumpre, mas o salário, não. Todos os 
professores que estão no vencimento, todos... 
Nós temos duas formas de pagamento no 
Espírito Santo: o vencimento, que ele continua 
tendo as suas vantagens de carreira, e o 
subsídio, que é aquele que as pessoas 
renunciaram de forma irreversível às suas 
vantagens de carreira, que no caso é quinquênio 
e assiduidade. Esses profissionais de Educação 
estão recebendo abaixo do piso nacional 
proporcional, independente da quantidade de 
tempo de trabalho e independente da 
formação.  
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É um absurdo! Quando a gente dá uma 
olhada na tabela salarial... inclusive, na nossa 
audiência com o senhor governador Renato 
Casagrande, entregamos, nas mãos dele, uma 
tabela do nosso salário. No P1-1, no Estado do 
Espírito Santo, o salário é de seiscentos e oito 
reais e vinte e dois centavos. Seiscentos e oito 
reais! O Estado complementa com novecentos e 
noventa reais - a complementação é maior do 
que o salário - para ele ficar com, no mínimo, o 
salário mínimo do piso, que é mil quinhentos e 
noventa e oito. Esses mil quinhentos e noventa 
e oito, sendo o mínimo do piso, que seria para o 
P1 Inicial, são pagos para quem tem graduação, 
para quem tem pós-graduação, para quem tem 
mestrado e para quem tem doutorado. Todos 
que estão no vencimento praticamente 
recebem o salário de mil quinhentos e noventa 
e oito, mesmo tendo trinta e dois anos de 
serviço. 

Então, tem pessoas que recebem como 
complementação um real e sessenta e um 
centavos, que é a pessoa que tem mestrado e 
que tem dezesseis anos de serviço. Ele recebe 
de complementação um real e sessenta e um 
centavos. Posso entregar a vocês a tabela.  

Ele deveria estar pagando, no piso, o 
piso salarial nacional, relacionado a vinte e cinco 
horas, começando o P1-1 com mil quinhentos e 
noventa e oito e cinquenta e nove, e seguir a 
carreira das dezesseis referências e dos sete 
níveis.  

Também as pessoas que abriram mão 
das suas vantagens de carreira e foram para o 
subsídio, tem uma quantidade de pessoas acima 
de quem já tem graduação que está um 
pouquinho maior do que o piso, mas os 
professores que são P1, P2 e P3 e que assinaram 
a lei do subsídio, optaram pelo subsídio, estão 
perdendo em torno de mil a mil e quinhentos 
reais por mês, porque abriram mão das suas 
vantagens de carreira. Os aposentados tinham 
oitenta por cento de vantagem; setenta. Então, 
seriam mil quinhentos e noventa e oito, que já 
paga de forma errada, mais essas vantagens. As 
pessoas abriram mão e hoje recebem a 
complementação, para estarem com mil 
quinhentos e noventa e oito. 

Então, a gente chega lá no sindicato: 
pessoas, professores aposentados chorando, 
pedindo, para que a gente faça alguma coisa 

para melhorar o salário. Então, a gente está 
colocando essa mesma agonia, esse mesmo 
sentimento de não saber para onde ir que as 
pessoas chegam e passam para nós, para vocês, 
caros deputados, representantes legais do povo.  

Então, um dos primeiros pontos nosso é 
este: piso e carreira. É preciso olhar com carinho 
a questão do piso nacional na carreira do 
magistério no Estado do Espírito Santo. 

Se analisarmos, se a gente pegar dos 
últimos cinco anos, cinco, seis anos com este 
ano, se fizermos uma defasagem do salário do 
magistério do Espírito Santo em relação ao piso, 
é em torno de 47,14 até 2018, de perda salarial, 
de defasagem em relação ao piso nacional. 
Lembrando que o piso nacional é corrigido todo 
janeiro. O índice é apresentado e o Estado do 
Espírito Santo cumpre somente a 
complementação, como relatei, gente que 
recebe um real e sessenta centavos de 
complementação.  

Se incluirmos o índice 2019, passa para 
51,31% a defasagem do salário do Espírito Santo 
em relação ao piso nacional. Como eu disse, o 
Governo aplica o percentual apenas no inicial 
das carreiras, não aplicando nas demais 
referências e níveis. E, como eu disse também, 
no Espírito Santo, não existe mais nenhum 
professor entrando agora na rede somente com 
o ensino médio. Não existe mais, portanto, toda 
a categoria do magistério do Espírito Santo está 
com perda salarial bastante defasada. 

O art. 5º também, da Lei n.º 11738/ 
2008, estabelece qual seria o percentual que 
todo ano, final do ano, já começa a se analisar 
qual é o percentual de reajuste do piso no ano 
seguinte. E sempre, a partir de janeiro, é 
publicado o reajuste. Em 2013 o salário é de mil, 
quinhentos e sessenta e sete para quarenta 
horas, novecentos e setenta para vinte e cinco 
horas. Em 2019, tem todo percentual lá, vocês 
podem estar olhando. 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Gostaria que o meu amigo lá passasse o 

slide. Então, aí nós temos todos os anos e o 
salário dos professores, que deveria ser inicial 
das carreiras, e em cima disso fazer toda a 
evolução da carreira nas dezesseis referências. 
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Os percentuais, que é o próximo slide, o 
percentual 2014, 8,32; 2015, 13,01; 2016, 
11,36%; 2017, aí vocês começam a perceber que 
já tá caindo, 2017, 7,64; 2018, 6.81; e em 2019, 
4.17; totalizando 51,31% de defasagem dos 
salários dos professores. 

O nosso segundo ponto é a valorização 
profissional, que é a Meta-17, que são três eixos 
a nossa solicitação de audiência. O segundo 
ponto é a valorização profissional, que é a Meta-
17 do Plano Nacional de Educação, que também 
está contida no Plano Estadual de Educação. 

Um dos problemas cruciais para que o 
nosso país dê um salto de qualidade na 
educação é, sem sombra de dúvida, a melhoria 
salarial das condições de trabalho dos docentes 
da educação básica. O Projeto de Lei n.º 
8035/2010 apresentou uma meta específica 
para enfrentar o problema da defasagem 
salarial do magistério da educação básica. A 
redação original da Meta-17, que é o nosso 
segundo ponto, era a seguinte:  

 
Valorizar o magistério público da 

educação básica, a fim de aproximar o 
rendimento médio do profissional do 
magistério com mais de onze anos de 
escolaridade do rendimento médio dos 
demais profissionais com escolaridade 
equivalente. 

 
O objetivo da Meta, em 2020, igualar o 

salário médio dos profissionais da educação à 
renda dos outros profissionais com a mesma 
escolaridade. Se fizermos uma avaliação dos 
planos de carreira do Estado do Espírito Santo, o 
menor salário é o do magistério. E se a gente 
perceber, todas as demais profissões dependem 
do magistério, dependem da educação.  

Então, a Meta-17 diz que em 2020 nós 
temos que equiparar a média do salário dos 
profissionais da educação aos outros 
profissionais que têm o mesmo grau de 
instrução. Então já é um ponto de discussão 
para o orçamento de 2020. 
 É preciso tratar e valorizar os 
profissionais da educação como profissionais e 
não como abnegados que trabalham somente 
por vocação. Isso não existe mais. Profissional 
da educação é um profissional. Ele precisa ser 
respeitado como tal. 

 Enquanto salário e carreira não forem 
atraentes, o número de pessoas dispostas a 
seguir a carreira do magistério continua sendo 
baixo. O que acontece? Muita gente entra como 
DT esperando oportunidade em outro local. 
Tem outro local, ele sai e larga o magistério. 
 Então precisamos valorizar a carreira do 
magistério para que mais profissionais 
competentes – não quero, com isso, dizer que 
os nossos profissionais não são competentes. 
Tanto são competentes, que estão aí, mas 
precisamos dar chance que outros profissionais 
muito competentes também não abandonem a 
rede estadual para ir para uma rede municipal 
ou para outro trabalho. 
 Elevar o salário do magistério implica em 
mudar prioridades e passar a enxergar a 
educação como principal forma de 
desenvolvimento econômico e social do país. 
Para se atingir a Meta 17 do PNE, é preciso que 
o valor do salário médio dos professores cresça 
de forma mais acelerada que o dos demais e se 
iguale em 2020. 

 Reajustar o piso acima da inflação é um 
dos mecanismos para se conseguir tal proeza. 
Então quero aqui colocar para os nobres 
deputados que os recursos da Educação são 
recursos carimbados, são recursos 
diferenciados, discutimos isso com o 
governador Casagrande. 
 A carreira do magistério é diferenciada, 
tanto dentro do Plano Nacional de Educação, 
como a questão do Plano Nacional de 
Educação, como a Lei do Piso, assim como há 
prioridades. Se queremos desenvolvimento 

social e econômico para o nosso país, para o 
nosso estado, temos que investir em 
educação.  

Melhorar a qualidade da nossa 
educação perpassa por melhores salários e 
condições de trabalho. Não adianta reajustar 
apenas o salário dos que possuem ensino 
médio, que é a base para o piso nacional, pois 
os demais servidores também precisam 
crescer. 

O que acontece é que as pessoas que 
têm ensino médio estão ganhando como uma 
pessoa que tem doutorado. Então qual o 
incentivo que o profissional da educação tem 
em fazer uma graduação, em fazer um 
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doutorado, em fazer um mestrado se ele vai 
receber o mesmo salário de quem só fez ensino 
médio? Gostaria que vocês refletissem muito 
nessa situação. 

Então é urgente, porque nosso prazo é 
2020. É urgente. Esse orçamento tem que 
trabalhar essa questão. 

E o terceiro eixo, para nós, 
importantíssimo, e para a sociedade também, 
são as condições de trabalho. As condições de 
trabalho docente é um dos fatores mais 
discutidos em todas as ocasiões em que se trata 
a melhoria da educação. Se discute, mas não se 
faz. 

Existem vários fatores que determinam 
as condições de trabalho docente, entre elas as 
condições físicas das escolas e a relação com os 
professores. Não adianta ter um prédio 
maravilhoso e ter um professor que tem que 
trabalhar em dois, três, quatro lugares, 
correndo risco, como o nosso amigo que faleceu 
naquele acidente, saindo de uma escola, na 
correria, de moto, para poder chagar à outra 
escola; cansado, fadigado, exausto, trabalhando 
dois, três horários. Então não adianta ter um 
prédio bonito, as duas coisas têm que estar 
juntas: as condições físicas das escolas e a 
relação com os professores. 

As condições profissionais dos docentes; 
esse sistema burocrático que é imposto aos 
docentes, que as pessoas ficam quase doidas de 
tanto papel que têm que preencher; o controle 
externo sobre o trabalho do docente, todo 
mundo dá pitaco lá; e as implicações do projeto 
político pedagógico. Então essas coisas são base 
para serem analisadas as condições de trabalho 
dos nossos professores e dos demais 
trabalhadores da educação.  

Esses fatores trazem como consequência 
o estresse do docente, a queda de qualidade da 
sua aula, a impossibilidade de se aperfeiçoar 
constantemente e a falta de tempo para refletir 
sobre a sua prática pedagógica, que é a questão 
da formação continuada que precisamos ter, 
que também é uma das metas do Plano 
Nacional de Educação.  

Os professores, nobres deputados, 
sentem desgaste físico e mental de longa 
jornada de trabalho, necessários para fazer 
frente à baixa remuneração e manter um 
padrão de vida razoável. Se vocês buscarem no 

IPAJM a quantidade de profissionais que estão 
adoecidos e, agora, com a questão do abono 
desempenho – que se tirar uma licença ele 
perde o bônus – nossos profissionais estão 
morrendo na sala de aula, estão infartando na 
sala de aula. E aí a gente não cita um exemplo 
só, são vários. Que é outra lei cruel também, 
que é o bônus suicídio. Acho que esta 
Assembleia Legislativa tem que rever essa 
questão do bônus. 

Devido a esse sistema burocrático de 
ensino, o cotidiano do professor resume-se em: 
preparar aula, atividades complementares ao 
material didático, preparar e corrigir pacotes e 
mais pacote de provas e trabalhos, preencher 
uma infinidade de relatórios nos horários que 
deveria ser destinado a sua atualização 
pedagógica, ao lazer, ao descanso e convívio 
social, isso com a justa remuneração das suas 
horas de atividades.  

Alguns detalhes são importantes para se 
alcançar a condição de trabalho. Avanço no 
ingresso por concurso público porque dá uma 
segurança ao profissional da educação. Não é 
essa questão DT que cada ano está em um 
lugar; o estabelecimento de uma jornada de 
tempo integral, com dedicação exclusiva, na 
mesma unidade escolar; a regulamentação das 
licenças que permite a formação continuada. É a 
questão da licença para fazer cursos de 
mestrados e doutorados e pós-graduação. 
Porque isso vai configurar uma forma de 
melhorar a valorização e essa melhor 
valorização vai atingir de maneira muito grande 
os seus e o seu ambiente de trabalho. 

Apesar da importância dos professores e 
das professoras para a promoção de educação 
de qualidade, vários problemas ainda precisam 
ser enfrentados a fim de garantir condições 
efetivas de trabalho para os docentes. Quais 
seriam as palavras-chaves para que a gente 
possa alcançar esses três eixos? Condições de 
trabalho do professor, carreira docente decente, 
- é importante que a carreira docente seja 
decente - políticas públicas educacionais e 
valorização do magistério. 

 Baseado nessas pequenas informações 
que nós passamos para V. Ex.ª, nós contamos 
com o apoio dos nobres deputados, legítimos 
representantes do povo, para quando da 
discussão do orçamento, da peça orçamentária 
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de 2020, definam quais os percentuais serão 
utilizados para se fazer cumprir esses três eixos 
prioritários e assim melhorar as condições de 
trabalho e, em consequência, a melhoria da 
educação do estado do Espírito Santo. 

Isso é uma solicitação da Direção 
Colegiada Sindiupes, nos colocando à inteira 
disposição de vocês, juntamente com a nossa 
assessoria econômica, para discutirmos 
minuciosamente o orçamento da educação, 
quais são os percentuais que seriam 
direcionados para cada um desses três eixos. 

 Muito obrigada pela oportunidade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Agradecemos a Noêmia pela 
explanação. 

 Mais algum membro do Sindiupes neste 
momento? (Pausa) 

A Sandra? Então concedo a palavra 
para a Sandra Bortolon para que ela possa dar 
continuidade ao posicionamento do Sindiupes 
sobre o orçamento 2020.  

Sandra por acaso vai entrar em detalhes 
dos valores? Vocês chegaram a fazer esse 
estudo? (Pausa) Não. 

 Então tá, mas concedo a palavra.  
Depois vamos falar um pouquinho sobre. 

 
A SR.ª SANDRA BORTOLON - Boa tarde a 

todos presentes. Saudar a Mesa, saudar os 
nobres companheiros de Assembleia Legislativa, 
os companheiros do Sindiupes. Agradecer a 
oportunidade. 

Na verdade, a minha fala é uma fala mais 
de linhas gerais, do ponto de vista da ideologia 
da educação e da filosofia da educação. Então, 
não preciso muito me ater no tempo porque na 
verdade o meu objetivo aqui é trazer apenas 
alguns pontos para reflexão dos senhores, de 
todos os que estão presentes. É fazer uma 
relação entre educação no Brasil e desigualdade 
social. Por que a gente trouxe esse tema? 

Porque, ao contrário do que a gente viu, 
especialmente nos últimos dois anos, e eu acho 
que foi uma bandeira política muito forte e foi 
deflagrada nas mídias e entre os próprios 
candidatos, com algumas exceções 
evidentemente, pelo menos no peso, que o 
grande problema do Brasil era a corrupção. 

Claro que é um problema, mas, de longe, 
não é o pior problema. O pior problema deste 
país é a desigualdade social, que é vista em todo 
o mundo, evidentemente. Porque a pobreza é 
fruto de relações desiguais e de um sistema que 
faz acumulação através da concentração de 
renda. Então, por que é que a gente traz esse 
tema aqui de educação e desigualdade? Porque 
o detalhamento eu acho que foi brilhantemente 
colocado pela companheira Noêmia, só que nós 
estamos querendo traçar aqui linhas gerais de 
por que é tão específica a desigualdade no 
Brasil. Por que é que ela é tão...  

Porque desigualdade existe em vários 
países. É claro que em alguns menos e em 
alguns mais. Inclusive nas pesquisas que a gente 
tem nos institutos mais sérios que estudam a 
educação, a gente observa que os países que 
têm educação mais avançada têm desigualdades 
bem menores do que as registradas em países 
onde a educação não é universalizada; não é de 
direito a todos.  

Então aí, para isso, a gente faz 
rapidamente um resgate histórico porque a 
nossa história define muito as nossas trajetórias. 
E onde começa a nossa história? Acho que todo 
mundo sabe aqui – os professores, melhor do 
que eu – que nós temos uma herança 
escravocrata brutal nesse país. Nós tivemos 
quatrocentos anos de escravatura e temos 
menos de duzentos anos de trabalho livre. Por 
aí já começa a nossa trajetória histórica e 
econômica brasileira. 

Nós somos um país urbano industrial 
somente a partir dos anos trinta. Quer dizer, 
você tem desde o início do descobrimento, 
passando pela Velha República e Nova 
República, nós sempre fomos um país agrário 
exportador. Quer dizer, você vivia das suas 
riquezas, daquilo que você produzia 
internamente para a exportação. São as 
externalidades mundiais, na época, 
internacionais, que definiam o nosso dinamismo 
econômico. 

E a educação onde é que fica nisso? 
Quando foi que se pensou seriamente em 
educação como política pública nesse país? 

Acho que vocês sabem, mas, só para 
lembrar, ela começou apenas nos anos trinta. 
1930! Quando você tinha as maiores e melhores 
universidades já instaladas, já produzindo, já 
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com um nível de pesquisa elevadíssimo. Foi 
quando a gente começou a engatinhar na 
educação, que começou a se preocupar 
principalmente na escola pública.  

Então você vem de uma sociedade 
escravista, você passa por um processo de 
exclusão até os anos trinta com maciçamente, 
praticamente, oitenta e cinco por cento da 
população estabelecida no meio rural. E aí inicia 
o nosso processo de industrialização. O 
analfabetismo nesse período era de 
praticamente setenta por cento. Por quê? 
Porque aqueles que eram de classes mais 
abastadas, mesmo no século XIX, iam para fora 
estudar. Vocês lembram muito bem, a gente 
tem até narrativas de novelas, de livros, não é? 
A pessoa se educava fora, né? Ah, voltou de 
Paris! Ah, voltou da França, de Portugal...  
Enfim, você não tinha esse tipo de preocupação. 

E a preocupação com a escola pública ela 
começou nos anos trinta, mas ela foi muito 
conformada à discussão da centralidade do 
trabalho. Não foi pensada uma educação para a 
vida, para a cidadania. Então você tem, nos anos 
trinta, um alfabetismo enorme. Tanto que, de 
dez brasileiros, apenas dois votavam naquela 
ocasião – isso para as mulheres era uma 
realidade mais dramática, e isso foi acontecer só 
mais para frente – e a gente entra num processo 
de industrialização tardiamente, com uma 
população que migra do meio rural e vai encher 
as cidades sem nenhum preparo para o novo 
processo de produção de mercadorias, que é o 
capitalismo brasileiro, que foi implementado a 
partir dos anos trinta no Brasil, com essa 
população. 

E nesse período, a gente pode dizer de 
1930 a 1980, na verdade, se verificou no Brasil 
as mais altas taxas de concentração de renda, 
com um salário mínimo que ficou praticamente 
quarenta anos sem nenhum tipo de reajuste, e 
nós sabemos que ele é a principal política de 
redistribuição de riqueza e que não é uma 
política compensatória, é uma política via o 
emprego e via o desenvolvimento econômico. 

Então a gente pode dizer que apenas nos 
anos oitenta, no período da redemocratização, 
mais precisamente, é que houve uma 
preocupação da educação como pauta de 
política pública. Aí, sim, era uma agenda de 
política pública. E aí a gente vê uma reversão de 

vários indicadores, tanto de indicadores de 
linhas gerais de educação, como dos parâmetros 
curriculares, como da estratégia para a 
educação. Então vocês vejam bem, 
companheiros, nós temos menos de quarenta 
anos de educação como política pública! Isso 
explica – não justifica, mas explica – hoje você 
ter tudo isso aí que a Noêmia falou. 

Porque educação é um olhar sobre o 
educando, mas é também um olhar sobre o 
educador, porque não existe educação de 
qualidade com o educador não sendo 
prestigiado, não sendo valorizado. Não precisa 
muito não, é só perguntar na rua: Quem quer 
ser professor?  

É muito, é muito difícil! E por quê? 
Porque é uma profissão que não é valorizada, 
porque nós temos um histórico onde a 
educação não foi pauta de política pública 
durante muitos anos! E nos anos oitenta a 
reversão foi tamanha que nós chegamos com 
vinte e cinco por cento de analfabetos após a 
redemocratização. Então a gente pode dizer que 
nos últimos vinte e cinco anos a gente teve um 
upgrade, digamos assim, de vários indicadores 
que dizem respeito ao setor de educação no 
Brasil. 

E outra coisa: Por que é que eu trago 
aqui educação versus desigualdade? Porque já é 
uma correlação direta entre desenvolvimento 
econômico, educação e exclusão. Essas coisas 
estão intimamente ligadas. Por que a gente está 
trazendo esses elementos aqui? Para que seja 
percebido o peso desse tema, que corre o risco 
de ter um retrocesso grave – acho que todos 
sabem, também – que tenta desconsiderar ou 
pelo menos enaltecer valores que não são 
valores de um padrão civilizatório muito mais 
avançado do que os nossos, não respeitando a 
diversidade, não respeitando o tipo de família, 
enfim. Acho que todo mundo sabe e eu não vou 
chover no molhado aqui. Então a gente corre 
esse risco de voltar a ter uma educação que 
ainda no Brasil é muito conformada para o 
trabalho. Ainda é, infelizmente. Mas qual a 
dimensão mais importante da educação?  

Não é a reprodução de valores, é a 
transformação de valores, a transformação de 
pessoas para a vida, para respeitar os 
diferentes, para respeitar as diversas formas de 
organização, de pessoas, de instituições, de 
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cidadania para todos. Então eu não consigo ver 
outra ferramenta mais eficiente do que a 
educação para a gente alcançar um padrão 
civilizatório acima do que a gente vive hoje, que 
quando no momento em que você via que 
estávamos trilhando um caminho de um pouco 
mais respeitoso, de políticas públicas mais 
inclusivas e de política econômica também mais 
inclusiva, a gente pode ter um retrocesso. 

 Até nisso a educação hoje, as pessoas, 
os atores que estão nesse segmento têm um 
papel importante para a gente não manter 
esse padrão civilizatório abaixo, porque abaixo 
disso seria a barbárie que a gente vê 
pontualmente em alguns casos, mas não de 
forma homogênea. 

Então a educação é intimamente 
relacionada ao desenvolvimento econômico. 
Para vocês terem ideia, uma hora trabalhada no 
Brasil equivale, mais ou menos, a dois por cento 
de geração de riqueza. Nos Estados Unidos isso 
equivale a oito por cento de geração de riqueza. 
Na Europa, em geral isso significa quinze por 
cento de geração de riqueza, por que será? Isso 
tem a ver com a educação da população 
daquele país e a história daquele país.  

E a nossa história, como eu falei, é muito 
particular. O peso e a importância que a gente 
deu para a educação é muito recente. Então, 
qual a responsabilidade, hoje, de quem lida com 
recursos públicos para a educação? Nós temos 
uma sociedade desigual, nós temos que investir 
evidentemente em outras agendas: segurança, 
saúde, evidentemente, mas que são agendas 
que a gente pode chamar de mais utilitarista, 
não são preventivas, elas são apenas, na 
medicina chamaríamos de curativas. A gente 
tem que trabalhar mais com a profilaxia. A 
educação é o único segmento que faz profilaxia 
no país de mentes, de cérebros, de tecnologia, 
de conhecimento. Nós entramos numa 
sociedade de conhecimento.  

A sociedade do século XXI, nos anos 
passados, há uns quinze anos, a gente já vinha 
tendo essa transformação. Mas agora nós 
vamos ter uma transformação mais brutal 
ainda. O que a gente conhecia lá da indústria 
fabril, dos setores, tudo isso está se modificando 
por quê? Porque a morfologia do trabalho está 
se modificando. Então se o trabalho se modifica, 
se o modo de produção de mercadorias 

modifica, se modifica também a sociedade, daí o 
padrão civilizatório daquela sociedade.  

E quem é o único responsável ou quais 
os únicos responsáveis para que essa conexão 
seja a mais pujante possível, a que gere mais 
frutos positivos, a que apresente mais projetos 
férteis para a sociedade? É a educação. Não tem 
outra saída. Para nós, em particular.  

Então, a gente veio trazer esse tipo de 
reflexão por quê? Porque eu acho que tudo que 
o sindicato está falando, esses dados que são 
dados numéricos, mas que refletem muito qual 
a importância que se dá a educação. Eu estava 
conversando com a companheira aqui, por 
exemplo, por que médicos, procuradores, por 
que tem que ter essa diferença monumental? 

 No Brasil, hoje, a diferença dos 
pequenos rendimentos para os grandes 
rendimentos é de cinquenta vezes. Cinquenta 
vezes. Essa diferença em outros países é de 
cinco vezes. Hoje nós temos dez por cento da 
população, precisamente 0,9% da população, 
detendo mais de sessenta por cento da riqueza 
produzida. Tem alguma coisa errada, né? 

 E aonde entra o Estado nessas 
dimensões e nessas questões? Entra aqui, 
agora, neste momento. É um trabalho de 
formiguinha, é um trabalho do Espírito Santo, 

mas é um trabalho que pode ser referência, é 
um trabalho que pode ser espelho, e esse é o 
nosso papel e acredito que o de vocês 
também.  

Aqui eu venho dar essa breve 
contribuição. Não sei como é o protocolo da 
Casa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) -  É! Nós temos prazos! 
 
A SR.ª SANDRA BORTOLON – Não sabia! 

Até perguntei quanto é que era. Mas  acho que 
eu trouxe os elementos que eu considero mais 
importantes para, na verdade, subsidiar todas 
essas tabelas sobre condições do trabalho do 
educador. Eu acho que vim trazer essa questão 
mais ideológica e filosófica que abate a 
educação deste País, infelizmente. 

Obrigada, gente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) -  Obrigado, Sandra. 
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A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – 
Presidente, eu poderia fazer só um 
questionamentozinho, questionamento, não, 
uma  sugestão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) -  Claro! 

 
A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – Se for 

possível, poderia ser montado um grupo de 
trabalho para que a gente possa estar 
trabalhando os números. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) -  É isso que eu iria sugerir agora, neste 
exato momento. Eu ia falar exatamente isso. 

 
A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – Te 

agradeço.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) -  Claro que eu vou ouvir os demais 
parlamentares, mas acredito eu, Jean, Noêmia, 
e todos vocês. Noêmia e Jean eu já conheço a 
mais tempo, que pudessem fazer uma equipe de 
trabalho em conjunto, urgente, porque o 
orçamento já está na Casa sendo debatido com 
a Comissão de Educação. E, claro, se algum 
parlamentar quiser colocar algum servidor 
também para contribuir é de extrema 
importância, para que a gente possa entrar 
especificamente no dia a dia ou na vida como 
ela é, que é entrar nos números do orçamento e 
fazer o debate antes que o mesmo seja 
aprovado. 

 Nós estamos fazendo esse estudo. Está 
em minhas mãos um estudo que foi feito pelo 
jornal A Gazeta que mostra a queda das receitas 
de educação com o orçamento para o ano que 
vem, o deputado Majeski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
fala muito sobre isso.  11,95% do orçamento do 
ano que vem, segundo o estudo de A Gazeta – 
estamos fazendo também, com minha 
assessoria, e devemos concluir nos próximos 
dias -, mas 11,95 é o orçamento da Educação.   

Esse orçamento é percentualmente 
menor do que o de 2015 e 2016, que foram os 
anos de maior crise neste país e, que, 
consequentemente, tiveram impacto nas contas 
públicas pelo Brasil afora e, também, aqui, no 
Espírito Santo.  

Depois de 2016, 2017 e 2018, o 
orçamento passou de 13% : 13.06 e 13.19. Claro 
que  cai naquela questão de não utilizar o 
percentual obrigatório por conta das contas 
como elas são feitas. E acho que todos 
conhecem isso. Mas acho que a gente precisa 
rediscutir esses pontos, já observando... Achei 
fantástico os pontos, a questão de discutir piso 
e carreira, a questão das  melhores condições de 
trabalho. Ótimo. Mas acho que a gente precisa 
fazer um estudo, entrando nos dados do 
orçamento, para verificar o que está sendo 
cortado, visto que, percentualmente, ele está 
sendo diminuído. E a gente conseguir fazer um 
debate mais amplo antes da aprovação do 
mesmo aqui, nesta Casa. É a proposta que eu 
gostaria de deixar.  

A servidora Letícia é professora e 
coordenadora da Comissão de Educação, tem 
contato grande com Jean, eu sei. Os dois são 
moradores de Serra, e eram da rede municipal 
de Serra. Acredito que possa ser um trabalho 
interessante, esse trabalho em conjunto, que 
pode ser montado logo no término desta 
reunião da Comissão de Educação, com a nossa 
participação, obviamente, mas com os técnicos 
da Comissão de Educação e do Sindiupes.  

 Essa é a minha proposta.  
Depois, se algum outro membro do 

Sindiupes quiser se manifestar, fique à vontade. 
Mas gostaria, neste momento, de ouvir, 
também, os parlamentares. Gostaria de abrir a 
palavra para quem quiser se manifestar sobre a 
discussão de hoje.  

Deputado Majeski.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Obrigado, presidente.  
Cumprimentar aqui os membros do 

sindicato. Cumprimentar a Noêmia, e, em nome 
dela, cumprimentar todos os demais. 
Cumprimentar os outros professores que estão 
ali, nas galerias.  

Estamos no ano de 2019, eu comecei em 
1985 como professor da rede estadual, e, 
naquela ocasião, a gente estava discutindo a 
mesma coisa. Está ali a colega que, naquela 
época, era o diretório do sindicato: é Telma?  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) - Eu tinha acabado de nascer, deputado.  
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O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Solange. A Solange, naquela época, já fazia 
parte da do sindicato, enfim, a gente continua 
discutindo as mesmas coisas:  o salário péssimo 
dos professores,  condições, enfim,  a gente não 
evoluiu muito em mais de trinta anos. A gente 
evoluiu muito pouco.  

Agora, eu queria pontuar algumas coisas 
para uma reflexão da própria atuação, às vezes, 
de como a gente podia trabalhar essas 
questões.  

O PPA, seria muito importante que 
tivesse discutido o que vai entrar no PPA. O PPA 
vai ser votado nesta semana, está previsto para 
ser votado, provavelmente, nesta semana ou, 
no máximo, até começo de semana que vem.  

A LDO, esses debates, também, sobre 
aquilo que vai entrar no orçamento, a gente 
precisaria começar a fazer esse debate no 
começo do ano, de tal forma que agora a gente 
tivesse propostas  concretas, porque falta 
pouquíssimo tempo e a possibilidade, se mudar 
alguma coisa daquilo que está no orçamento, 
isso por experiência de como as coisas 
funcionam aqui, ela é muito difícil.  

Às vezes, até mesmo emendas que 
seriam simples de a gente fazer, como uma 
emenda de retirar verba, por exemplo, da 
publicidade para jogar na educação, enfim, 
essas emendas muitas vezes – muitas vezes não 
– não conseguimos aprovar.  

Então, até mencionando o caso, por 
exemplo, do pessoal da Associação dos 
Defensores Públicos, eles estão aqui desde o 
ano passado. Eles vêm aqui quase todos os dias 
e ficam insistindo com os deputados e insistem 
com o Governo, e insistem com a Casa Civil, 
porque é uma questão que tem que ser feita 
dessa forma. É como a gente pensar como se 
fazem os lobbys das grandes empresas no 
Congresso: eles ficam lá na cabeça dos 
deputados, na cabeça dos senadores. Então, 
talvez, a gente tenha que criar essas estratégias 
para pressionar mais tanto o Legislativo, quanto 
o Executivo, para que a gente tenha propostas 
antes de a LDO chegar aqui, a gente conseguir 
pressionar já a partir do Executivo, para que 
essas mudanças venham de lá. Porque, a gente 
considerando como acontece aqui as votações... 
A Noêmia principalmente, que eu sei que 
acompanha muito essa situação, sabe 

perfeitamente que é muito difícil a gente 
conseguir. Lembrando como foi a votação aqui 
do Plano Estadual de Educação, como foram as 
emendas óbvias que a gente fez e que não 
foram aceitas. A gente precisaria começar esse 
trabalho no começo do ano e pensar em 
estratégias de como a gente vai conduzir isso, 
para pressionar tanto o Legislativo, quanto o 
Executivo. 
 Nós apresentamos uma PEC agora, 
recentemente, porque nós fomos percebendo, 
e, claro, vocês do sindicato acompanham isso 
pari passu, que a questão da meta 17 
simplesmente... Aliás, o Plano Estadual e o Plano 
Nacional estão sendo ignorados. Ninguém fala 
sobre isso. Ninguém, que eu digo, é quem 
deveria estar falando sobre perseguição de 
metas, que está dando de ombros para isso. 
Então, a questão da meta 17, que deveria ter 
começado a ser discutida em 2016, nem sequer 
foi discutida. Não foi discutida. Nós 
apresentamos uma PEC, reproduzindo os 
objetivos da meta 17, para transformar em um 
artigo constitucional de tal forma que, vencendo 
o prazo do Plano Nacional, ainda assim nós 
tenhamos um mecanismo legal para continuar 
esse debate, no mínimo. 
 Agora, eu acho que todos nós estamos 
preocupados com essa reforma administrativa 
que está chegando ao Congresso esta semana, 
em que pretende se desvincular a receita e há 
uma possibilidade, ninguém viu ainda, de se 
desvincular a questão do dinheiro da Educação 
e da Saúde. Isso seria terrível. Se nós temos, no 
Espírito Santo, a falta do cumprimento desses 
vinte e cinco por cento, imagine se eles não 
forem obrigatórios! Imagine se a administração 
pública...! É claro que, se a gente pensa sobre 
uma ótica de responsabilidade e de um 
compromisso muito grande com a Saúde, com a 
Educação e com a Segurança, claro que talvez se 
desvincular seria bom. No caso do Brasil, não é. 
Isso seria trágico para nós hoje qualquer 
desvinculação. 
 Aí tem a questão de que, aqui no Estado, 
desde 2011 praticamente, não se cumpre e o 
volume imenso de dinheiro que nós já 
perdemos com tudo isso e isso continua parado.  

Não sei se vocês acompanharam, mas, 
em Goiás, chegaram a criar uma lei para poder 
utilizar os vinte e cinco por cento na questão 
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dos aposentados e dos pensionistas. O ministro 
Ricardo Lewandowski suspendeu, não foi votado 
em plenário ainda, mas suspendeu, obrigando o 
Governo a voltar esse investimento e a ministra 
Rosa Weber, tem dois anos, que ela está com 
esse processo nas mãos e o processo não anda.  

Nós enviamos um ofício na semana 
passada. Foi curioso. Nós enviamos um ofício 
cobrando e falando sobre toda essa situação. Eu 
não sou parte do processo no STF, porque eu fiz 
a denúncia na PGR, quer dizer, quem é parte do 
processo é a PGR, e eles anexaram o meu ofício 
ao processo e a gente não entendeu. É bom que 
tenham anexado, mas era um ofício para a 
ministra, no caso. 
 É isso! Eu acho que a gente tem que 
começar a repensar o que dá para fazer ainda, 
obviamente, este ano, mas começar, de 
repente, já a pensar para o ano que vem o que a 
gente já pode para começar a partir do ano que 
vem. 
 Obrigado, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ainda na fase da discussão, deputado 
Lorenzo Pazolini. 
 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, eminentes 
pares, público que nos assiste através da TV 
Assembleia, nossos convidados, Noêmia, em 
nome da senhora, eu saúdo todos, a população 
na galeria. 

Eu acompanhei atentamente as 
exposições e tenho acompanhado. A Comissão 
de Finanças hoje postergou a análise da 
relatoria do PPA para o dia 12/11. Então, nós 
vamos ter um prazo maior aí em relação ao PPA. 
Passou para o dia 12. Já não é mais semana que 
vem. Isso é uma medida importante.  

Eu penso que nós temos aqui 
principalmente que nos organizar. Alguns 
pontos chamam atenção, por exemplo, lá no 
PPA. No PPA anterior nós tínhamos destinados à 
manutenção dos palácios e residências oficiais, 
aproximadamente, dois milhões e quinhentos 
mil reais. Então, o PPA anterior trazia lá: 
manutenção do palácio e residência oficial, dois 
milhões e quinhentos mil reais. O PPA atual traz 
cinquenta e quatro milhões destinados à 
manutenção dos palácios: Palácio da Fonte 

Grande, Palácio Anchieta e das residências 
oficiais mantidas pelo Governo do Estado.  

Então, nós temos que começar a debater 
isso, entender por que saiu de dois para 
cinquenta e quatro. Para quê esse dinheiro, para 
onde vai toda essa quantia e por que o Governo 
alterou de dois milhões e meio para cinquenta e 
quatro milhões a rubrica destinada à 
manutenção dos palácios e da residência oficial?  

Por outro lado, por exemplo, estamos 
falando aqui de educação, e a educação, 
efetivamente, é o que transforma. Nós temos a 
questão das políticas públicas, principalmente 
em relação às mulheres vítimas de violência 
doméstica. Houve redução! Houve redução! 
Então, enquanto nós estamos saindo de dois e 
meio da manutenção do Palácio para cinquenta 
e quatro, ao mesmo tempo, o Governo está 
propondo reduzir a quantia destinada às 
políticas públicas de proteção social às mulheres 
vítimas de violência. Não só vítimas de violência, 
mas programas sociais e equipamentos públicos 
destinados ao atendimento a mulheres vítimas 
de violência doméstica.  

Essas coisas a que a gente precisa ficar 
muito atento porque, se esta Casa, senhor 
presidente, não se manifestar de maneira 
efetiva, contundente, clara, tudo isso vai ser 
aprovado sem uma análise mais acurada e lá 
na frente não adianta reclamar, porque, se 
uma matéria como essa é aprovada nos 
moldes em que veio para cá... Tem muita 
coisa boa também, eu reconheço, mas nós 
precisamos fazer essas correções.  

Então, em relação à questão da 
educação, é a mesma coisa.  

Nós temos lá um gasto publicitário 
excessivamente elevado, inclusive foi objeto 
de emendas que nós apresentamos.  

Então, nós precisamos definir 
prioridades. Quais são as prioridades 
efetivamente? São políticas públicas ou 
manutenção do Palácio de dois e meio para 
cinquenta e quatro milhões? 

Outra questão, eu repito aqui, os 
investimentos em divulgação, marketing, 
obviamente necessitam serem feitos, mas não 
na medida em que foram propostos, também 
com elevação exponencial, substancial. Então, 
são essas coisas! 
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Nós temos agora um prazo um pouco 
maior, até o dia 12, no mínimo, que ficou 
marcado hoje na Comissão de Finanças, para 
que nós possamos nos organizar e aí temos 
tempo para isso, efetivamente, até o final de 
novembro, eu acredito, presidente, para 
tentarmos corrigir essas distorções e essas 
anomalias. 

Eu estou à disposição. Caso tenha uma 
análise técnica feita pelo sindicato, pela Sandra, 
ou por alguém que tenha subsidiado, nós 
estamos à disposição para colaborar nessa 
análise aí. Obviamente não sou o dono da 
verdade, não tenho essa pretensão, mas fiz uma 
análise até onde o meu conhecimento me 
permitiu, apresentei as emendas e repito aqui, 
permaneço à disposição para colaborar. 

Essas são as minhas ponderações. 
Parabenizo pelas posições e agradeço pela 
presença dos senhores e das senhoras. 
Obrigado e boa tarde. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  Deputado Emílio Mameri.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Queria saudar os professores presentes na 
figura da Noêmia, toda a Mesa, os professores 
que estão aqui conosco e dizer que eu concordo 
praticamente com tudo que foi colocado aqui.  

Sou de uma família de educadores, eu 
também fui professor durante quarenta e um 
anos, não na rede pública estadual, mas na 
federal, na Universidade Federal do Espírito 
Santo. E, infelizmente, o que transforma é a 
educação, todo mundo sabe disso. Então, se nós 
queremos diminuir as desigualdades, nós temos 
que investir, sim, na educação, educação de 
qualidade, valorizando não só os professores, 
outros funcionários públicos também merecem 
uma avaliação em termos de remuneração.  

Mas temos que ter uma tática. Foi 
colocado aqui pelo professor Majeski, foram 
colocados pelo Pazolini alguns pontos em que 
podemos atuar. Vamos estar juntos nesta 
caminhada.  

Só não concordo um pouco, Sandra, 
desculpe-me, quando você fala que a corrupção 
não é um problema. 

 
A SR.ª SANDRA BORTOLON – Não é o 

maior problema. 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Não é o maior problema. Eu, particularmente, 
acho que a corrupção nos engessou muito e o 
Brasil está pagando ainda um preço muito alto 
pela corrupção epidêmica que este país tem. 
Muitas das coisas que poderiam ser feitas para 
diminuir a desigualdade, eu concordo com você, 
a distância é muito grande, nós temos que fazer 
alguma coisa, mas a corrupção corrói. A 
corrupção corrói. 

Então, temos que avançar, e eu 
concordo com tudo o que você falou, mas acho 
que não podemos nos esquecer de que temos 
que combater essa corrupção de uma maneira 
intensa para que a gente possa, inclusive, 
levantar a autoestima do povo brasileiro. 

Então, eram essas palavras que eu queria 
colocar no momento. Estou junto do 
movimento que vocês estão levantando. Acho 
isso muito importante, fundamental, mas temos 
outras distorções. 

Você falou em salário de médico. Tem 
concurso médico nos municípios com salário de 
médico de mil e quinhentos reais. Edital para 
médico, mil e quinhentos reais. Então, vamos 
pensar no Judiciário, vamos pensar em outros 
segmentos, mas coitado dos médicos, os 
médicos também penam. É lógico que tem 
aqueles que têm clínica particular e tudo, que é 
um pouco diferente e têm outras alternativas, 
coisa que, infelizmente, a classe do professor 
não tem. Mas, se for analisar direitinho, os 
médicos também que trabalham no serviço 
público estão penando, têm muita dificuldade. 

Um abraço a todos vocês! Contem 
comigo. Estarei junto nessa caminhada, disposto 
a lutar e batalhar, porque a causa é 
extremamente justa. Um abraço a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Dary Pagung. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 

Presidente, eu gostaria de cumprimentar V. Ex.ª, 
cumprimentar os deputados Pazolini, Emílio 
Mameri e nosso colega Sergio Majeski; 
cumprimentar toda a diretoria do sindicato. 
Sejam bem-vindos! Esta Casa é do povo. 
Estamos aqui para receber as demandas. 

Ouvi atentamente a Noêmia e gostaria 
até de ter acesso, depois, à sua fala. (Pausa) 
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Já deixou na comissão? Você já adiantou 
que teve reunião com o governador Renato 
Casagrande, já passando a tabela. Não tenho 
dúvida nenhuma de que o governador já deve 
ter dado encaminhamento naqueles 
documentos que vocês lhe entregaram. 

O orçamento, sabemos que é uma peça 
que o Estado, o Município e a União analisam 
todo ano para discutir receita e despesa. Nós, 
nos Estados e nos Municípios, não temos como 
fabricar o dinheiro, o dinheiro não nasce em 
árvore. Temos uma expectativa de arrecadação 
para o próximo ano.  

Não tenho dúvida de que esta Casa é a 
Casa que debate o orçamento. Também não 
temos dúvida de que os professores ganham 
pouco neste país. Acredito que foi A Gazeta que 
trouxe uma reportagem importante, semana 
passada ou na outra. Falei aqui na comissão, 
tem muitos municípios no Espírito Santo que 
não estão pagando o piso, não estão pagando o 
ticket alimentação que, às vezes, a Assembleia e 
outros poderes pagam para os funcionários 
públicos. 

Então, precisamos discutir isso no 
orçamento do Estado, entendeu Sandra? Mas o 
Estado, quando coloca as rubricas, quando 
coloca no orçamento, precisamos brigar para 
colocar em alguma carreira, mas temos que 
mostrar no orçamento de onde está tirando.  

Você pode ter certeza de que o 
orçamento é um bolo. Quando tira para a saúde, 
falta na educação ou na segurança. Então, 
precisamos fazer esse equilíbrio. O deputado 
Majeski citou aqui essa demanda que ele tem 
no Supremo, que ele denunciou na PGR, que é 
da União, mas temos que saber de onde vamos 
tirar. É da saúde? É da educação? É da 
segurança? Então, o orçamento, precisamos 
trabalhar, Noêmia, sem esticar a corda, mas que 
possamos ir conquistando no dia a dia, em cada 
ano.  

Ouvi a Sandra falando que a política de 
Estado foi de 1930 para cá, quer dizer, demorou 
muito discutir a política na educação, no estado, 
em um país que sabemos que foi descoberto há 
muitos e muitos anos. Então, quer dizer, 
estamos atrasados.  
 Quero aqui dizer para vocês que estamos 
à disposição. Precisamos realmente discutir o 
orçamento do Estado. Temos a certeza de que 

aquilo que vocês levaram para o governador, o 
governador encaminhou. Vou até procurar 
saber onde está esse encaminhamento.  
 Quero aqui parabenizar, Noêmia, todos 
vocês que estão aqui discutindo. Precisamos 
realmente discutir mesmo. Esta Casa é uma 
Casa que discute e precisamos levar para a 
população um serviço de qualidade. O Estado 
precisa continuar os investimentos, o Estado 
precisa investir na educação, na saúde, na 
segurança pública. Está no orçamento! 

 Vou repetir, não temos como fazer 
milagre. O orçamento é um bolo que tem que 
dividir para todas as secretarias, para o 
Governo. Que possamos fazer um bom 
orçamento para que este Estado não possa, de 
maneira nenhuma, sair dos trilhos. Precisamos 
deixar o orçamento do Estado do Espírito Santo 
organizado, como está organizado hoje. Hoje 
olhamos para o Estado de Minas Gerias, para o 
Estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e a 
gente vê uns Estados desorganizados. E é no 
orçamento que a gente organiza o Estado. E não 
podemos, de maneira nenhuma, desorganizar o 
Estado. É por causa disso que eu sempre falo 
que nós precisamos entregar para a sociedade, 
para o Governo do Estado, um orçamento 
enxuto e equilibrado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ouvi atentamente as palavras e gostaria 
só de falar novamente, deputado Dary Pagung, 
por quem tenho um carinho enorme, ele é vice-
líder do Governo. Pessoalmente a gente nunca 
discordou, agora, politicamente a gente tem 
discordado sempre ou quase sempre. Inclusive, 
votei algumas matérias na semana passada do 
Governo favoravelmente.  
 Neste caso, eu não concordo pelo 
seguinte: é verdade que o orçamento é um bolo 
só. É verdade também que estou concluindo o 
estudo, mas observando o estudo feito pelo 
jornal A Gazeta do orçamento do Estado, 
quando a gente olha para o bolo, o que fizeram? 
Tiraram recurso da educação e colocaram em 
outras áreas. Deveria ter tirado de outras áreas, 
não da educação. É isso que está claro aqui, 
deputado Pazolini. Então, nos anos de 2015, 
2016, o Estado tinha 12,64%, em 2015, do 
orçamento, e 12,04, em 2016; depois subiu para 
13,06, em 2017, e 13,19, em 2018. Pior que às 
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vezes tem muita gente que ainda critica o 
Governo Hartung com relação à educação. 
Depois voltou, agora em 2019, já caiu de 13,19, 
no primeiro ano do atual Governo, para 12,65, 
que é o primeiro ano de 2015. E o auge da crise, 
em 2016, que teve 12,04, o orçamento da 
educação do ano que vem vai ser 11,95, menor 
do que o pico da crise em nível nacional, que 
teve impacto nas finanças no Brasil todo.  
 Então, o que tenho discutido e vou trazer 
muito para discussão no orçamento, acho que a 
gente tem que se esforçar para debater isso de 
forma intensa. Penso que já tivemos aqui, 
diante de debates na Assembleia Legislativa, 
vitórias importantes. Acho que a gente não 
pode desistir desse debate, desse embate nesse 
processo. Acho que a gente tem que atenuar o 
debate na Assembleia, claro que de forma 
respeitosa, mas intensa. Acho que essa frente 
de trabalho da comissão com o Sindiupes, 
discutindo detalhes desse orçamento, que foi 
reduzido, quais foram as áreas reduzidas, quais 
as prioridades e de que forma a gente pode 
tentar fazer um debate, até para levar o 
Governo a uma reflexão importante. O debate 
eu vejo que é importante e imprescindível.  

O que está no gráfico é uma queda real 
do percentual de recursos para a educação e o 
aumento em outras áreas. Claro, área da 
segurança é importante, área da saúde é 
importante, mas tirar recursos da educação, em 
minha opinião, não faz sentido algum. 
 Então, esse é o principal debate que, 
acredito eu, a gente pode fazer nesse grupo de 
trabalho e, é claro, olhando para esse bolo, da 
Educação, de recurso, também nesses três 
pontos, que foram colocados como prioridades 
pelo Sindiupes, que achei, já disse aqui, 
extremamente coerentes, que é a questão de 
discutir o piso e a carreira, é claro, a meta 
dezessete e as condições de trabalho. 
 Noêmia. 

 
 A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – Era essa a 
questão, a possibilidade de aumento do 
percentual para a Educação como fundamental. 
Mas, já está definido: tantos por cento desse 
vão ser para piso e carreira; tantos por cento 
para meta dezessete... Porque, aí, a gente tem 
como passar para a nossa categoria: Olhem, já 
ficou definido isso. 

O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 
PSDB) – Mas, aí, vai ser importante - eu falei, 
depois o deputado Majeski falou também e 
vocês também; você foi a primeira a falar, 
inclusive - essa equipe de trabalho, para entrar 
dentro do orçamento e, como foi dito, acho que 
pelo Delegado Pazolini, de forma clara, quais 
são as propostas que vamos colocar na Mesa e a 
narrativa utilizada no debate. 

 
A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – A gente 

está disposto a colaborar, participar junto, 
porque queremos somar. 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Depois da reunião, fica, então, essa 
reunião de você com os técnicos da Comissão 
de Educação e, se algum parlamentar quiser 
colocar também algum assessor para 
contribuir... 

(Pausa) 
Não. Pelo que entendi, eles vão entrar 

nesse debate com mais detalhes agora com a 
Comissão de Educação. 

Achei que a Sandra viria com essa 
discussão técnica, mas, não, isso vai ser 
discutido agora. Eles vieram com uns três 
pontos que eles querem que sejam priorizados 
no Orçamento. 

 
A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – Na 

verdade, nunca teve essa discussão nesse 
sentido de percentual para cada área dentro da 
área da Educação. Nunca teve. E é isso que 
queremos, entendeu? Seriam esses três eixos. 
Mas a gente vai apresentar os estudos que já 
começamos... 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Mas aí tem que entrar no Orçamento, 
tecnicamente.... 

 
A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – Nós já 

começamos fazer. 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Ok. 

 
A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – 

Exatamente.  
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Aí, precisamos pegar, se vocês puderem 
nos repassar, qual é... 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Hoje a Comissão de Educação vai passar 
tudo e vocês montam... 

 
A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – Isso. Está 

perfeito. 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Hoje não; agora, na hora que terminar 
está reunião. Ok? 

 
A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – Está 

perfeito. 
 
A SR.ª SANDRA BORTOLON – Você está 

falando de orçamento. Evidentemente que tem 
até um histórico anterior, da destinação das 
verbas, mas acho que, além do orçamento, quer 
dizer, existe uma questão de compromisso. 

Então, quer dizer, o orçamento, apesar 
de ser destacado por rubrica, por setores e tal, 
mas tem que haver em torno do orçamento um 
compromisso político. Qual é a vontade política 
deste Governo? É um Governo que vai estar 
dando ênfase a uma área, a outra...  

Sei que a peça é uma coisa complicada... 
 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Mas a peça dá indicativos, não é? 
 
A SR.ª SANDRA BORTOLON – Não. Ela dá 

indicativo. Exato. Mas as diretrizes quem dá é a 
vontade política do Governo. 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Tanto é que as matérias que saíram foi: 
O Governo vai priorizar segurança. Por quê? 
Porque o orçamento da Segurança está 
crescendo. 

Não estou dizendo que não tem que 
crescer, não. Mas acho que se tem um lugar que 
não se deveria retirar recursos é a área da 
Educação. 

 
A SR.ª SANDRA BORTOLON – Então, e 

isso tinha que ser uma diretriz geral do Governo 
como compromisso político. 

O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 
PSDB) – Então, o que estou colocando aqui é o 
Orçamento estadual. 

 
A SR.ª SANDRA BORTOLON – Eu sei. 

Não. É estadual mesmo... 
 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Assim, porque tem a questão do PPA e 
do Orçamento. Esses dados que estou 
apresentando aqui são do Orçamento estadual. 

Só uma pergunta: aqui está dizendo que 
o governador se comprometeu a discutir a 
questão do orçamento da Educação com o 
Sindiupes. Antes de enviar aqui para Casa, ele 
discutiu detalhes do orçamento? 

 
A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – Não. 
 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Não. Ok. 
João Paulo, fique à vontade. 
 
O SR. JOÃO PAULO DE FARIA CARDOZO 

– Boa tarde, todos e todas! 
Acho que deveríamos, aqui... 
Primeiro, vou saudar todos da comissão 

e da direção... 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Só vou pedir, João Paulo, para ser bem 
rápido porque vamos ter que descer. 

 
O SR. JOÃO PAULO DE FARIA CARDOZO 

– Só para focar nessas questões específicas para 
já oferecer elementos para o grupo de trabalho. 
Uma delas seria: precisaríamos, aqui, fazer um 
levantamento e ter acesso aos planos de 
carreira dos outros servidores e no portal da 
transparência também fazer esse levantamento 
para atender, conforme Noêmia falou, a 
estratégia 17.5 da Lei n.º 10.382, que é o Plano 
Estadual de Educação de 2015 a 2025. 

Mas tem uma questão que já está na 
Ordem do Dia, que é 2020, o quinto ano de 
vigência. Então precisamos saber aqui, para ter 
elementos para trabalhar no grupo de trabalho, 
qual é o salário dos engenheiros, dos médicos, 
dos procuradores para que a gente tenha esses 
elementos já para trabalhar no grupo de 
trabalho para fazer valer a Lei n.º 10.382 na 
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estratégia 17.5, que vou frisar para todos aqui: 
equiparar gradualmente, ou seja, isso já era 
para ter sido feito em 2015, 2016, 2017, mas 
vence em 2020, o rendimento médio dos 
demais profissionais com escolaridade 
equivalente até o final do quinto ano de 
vigência deste Plano Estadual de Educação, ou 
seja 2020. 

Então acho que seria importante já 
trabalhar com esses dados para que possamos 
estabelecer um calendário de reposições 
salariais porque aí, sim, você conseguirá fazer 
cumprir a meta. Isso deve ser levado para a 
comissão permanente, o Sindiupes está 
discutindo, mas também a Comissão de 
Educação solicitar, por meio de ofício, à Seger, 
não sei qual setor, para que a gente tenha esses 
dados. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE –

PSDB) – João Paulo, qualquer documento ou 
dado que seja necessário, a equipe da Comissão 
de Educação vai fazer o levantamento. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 

Presidente, o que ele está pedindo para fazer o 
levantamento, está tudo no Portal da 
Transparência, também. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE –

PSDB) – Nossa equipe vai ajudar.  Fique à 
vontade. 

Preciso voltar à Ordem do Dia. 
O deputado Sergio Majeski fez uma 

Questão de Ordem na qual diz que, para uma 
emenda ser apensada a um projeto de lei 
complementar, é necessário que ela tenha 
passado pela Comissão de Justiça. Questão de 
Ordem do deputado Majeski, que vou acatar. 
Segundo o art. n.º 88 do Regimento Interno e o 
art. n.º 41, inciso I, diz que, realmente, uma 
emenda, para ser apensada ao projeto precisa 
passar pela Comissão de Justiça ou então, lá na 
votação final, no plenário, então, de acordo 
também com o art. n.º 85, § 3º, do Regimento 
Interno. 

Vu voltar à votação. 
Como vota o deputado Lorenzo Pazolini?  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Acompanho, presidente. Então 

que prossiga com a emenda e, aí, em plenário, 
adotaremos as melhores medidas e a melhor 
decisão com aquiescência dos pares. 

Obrigado, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE –

PSDB) – Então, aprovado por unanimidade o 
projeto de autoria do deputado Sergio Majeski, 
que acrescenta artigo à Constituição, 
destinando a devolução espontânea de recursos 
financeiros do Poder Legislativo, do Poder 
Judiciário, do  Ministério Público e do Tribunal 
de Contas para a Secretaria de Estado da 
Educação. 

O projeto continua tramitando, 
deputado. 

E, para finalizar, preciso finalizar porque 
temos que fazer a inscrição, agora, em plenário. 

Já peço à coordenadora da Comissão, 
Letícia, que possa se reunir com vocês neste 
momento e criar essa estratégia de trabalho. Vai 
ter que ser um trabalho árduo, tá, gente? Vai ter 
que ser rápido. Então dia 12, o PPA.  

A princípio, ou no final desse mês, ou 
geralmente no início do mês que vem, vota-se o 
Orçamento, então é necessário que esse estudo 
seja feito, até para que vocês possam colocar 
propostas claras do Sindiupes para verificar. 

Desde já, me comprometo tanto a votar 
favorável como participar das discussões de 
forma favorável aqui na Casa. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão. 

Boa tarde a todos e boa semana. 
Que Deus nos abençoe. 
 

(Encerra-se a reunião às 
14h36min) 

 
_______________________________________ 
 

DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO, 
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Bom dia a todos, ao público que nos 
assistir através da TV Assembleia, aos servidores 
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desta Casa, aos colegas deputados, ao meu 
líder, deputado Torino Marques, e a vocês, 
senhoras e senhores, que comparecem nesta 
manhã, aqui, nesta Casa de Leis. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos desta comissão e convido o 
deputado Torino Marques para que possa 
proferir um versículo da Bíblia. 

Solicito a todos que se coloquem em 
posição de respeito.   

 
(O senhor deputado Torino 

Marques lê Mateus, 7:20)  

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

Leitura, ratificação e aprovação da ata. 
  Considerando o Regimento Interno desta 
Casa, vou propor aos colegas a dispensa da 
leitura da ata da reunião anterior e considerá-la 
como aprovada; visto que a mesma já foi 
disponibilizada por e-mail aos nobres 
deputados. 

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

vota o deputado Torino Marques? 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Pela 

aprovação, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 

AVANTE) - Ata aprovada como publicada. 
Leitura do expediente:  
Solicito à secretária que proceda à leitura 

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

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES:  
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA.  
Não houve no período.  

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período.  
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Obrigado, Márcia.  
Passamos à Ordem do Dia:  
Projeto de Lei n.º 273/2019, de minha 

autoria, que proíbe estabelecimentos do setor 
hoteleiro no estado do Espírito Santo utilizarem 
placas informativas com dizeres que especifica: 
Não nos responsabilizamos por objetos deixados 
no quarto/apartamento.  

Prazo do relator: 11 de novembro de 
2019. É o Adilson?  

 
A SR.ª SECRETÁRIA – (MÁRCIA 

GUIMARÃES ABRÃO DA COSTA) – É o Adilson.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Então, vamos aguardar mais um 
pouco até a chegada do deputado Adilson 
Espindula.  

Projeto de Lei n.º 111/2019, de autoria 
do deputado Rafael Favatto, que cria no estado 
a Rota Caminhos dos Jesuítas. Prazo do relator: 
11 de novembro de 2019; hoje. Então eu fui o 
relator desta matéria e passo a relatar:  

Trata-se do Projeto de Lei n.º 111/2019, 
de autoria do deputado Rafael Favatto, que tem 
como finalidade criar no estado a Rota Caminho 
dos Jesuítas e declarado como de relevante 
interesse turístico e cultural.  

A proposição foi protocolada em 27 de 
fevereiro de 2019 e lida no Expediente da 
sessão ordinária do dia 12 de março de 2019, 
oportunidade em que recebeu despacho da 
Presidência determinando sua publicação e 
distribuição às comissões permanentes, após 
o cumprimento do dispositivo no art. 120 do 
Regimento Interno.   

A matéria foi encaminhada à 
Procuradoria-Geral desta Casa de Leis que 
emitiu parecer técnico-jurídico em 19 de março 
de 2019 pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade, e boa técnica legislativa do Projeto 
de Lei n.º 111/2019, de autoria do deputado 
Rafael Favatto.  

Na Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação foi emitido parecer 
pela constitucionalidade, juridicidade, 
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legalidade, boa técnica legislativa, conforme 
Parecer n.º 166/2019.  

Na Comissão de Turismo e Deporto 
coube-nos relatar a matéria, e é sucinto o 
relatório: Projeto de Lei n.º 111/2019, de 
autoria do deputado Rafael Favatto, tem como 
finalidade criar no estado a Rota Caminhos dos 
Jesuítas e declarar como de relevante interesse 
turístico e cultural.  

 O deputado autor demostra em sua 
justificativa que, por força de nossa formação 
histórica, constituímos um país de rica 
diversidade cultural e regional que se traduz em 
um multifacetado patrimônio histórico presente 
em monumentos, sítios e roteiros que 
evidenciam importantes momentos de nosso 
passado.  

No Brasil, em particular, já temos alguns 
roteiros nacionais reconhecidos como de 
relevante interesse turístico. Estamos nos 
referindo à Estrada Real que evoca o período 
áureo do ciclo do ouro e da mineração e que 
perpassa estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo. A história da Estrada Real, 
considerada a maior rota turística do país, 
remonta à segunda metade do Século XVII, 
quando a Coroa Portuguesa resolveu oficializar 
os caminhos para o trânsito de ouro e 
diamantes das Minas Gerais até o porto do Rio 
de Janeiro.  

Assim, as trilhas que foram oficializadas 
pela metrópole portuguesa receberam o nome 
de Estrada Real. No nosso estado podemos 
destacar outro roteiro turístico conhecido como 
os Passos de Anchieta, considerado o primeiro 
roteiro cristão das Américas. Ele faz alusão à 
trilha a pé feita por esse santo e apóstolo na sua 
tarefa de evangelização das comunidades 
indígenas em pleno período colonial.  

De fato, com a presente proposição que 
pretende criar a mencionada rota em nosso 
estado, o autor tem por finalidade a promoção e 
desenvolvimento turístico e cultural da região.  

Em tese, o mérito, o aspecto da 
constitucionalidade material da legalidade, da 
juridicidade já foi analisado pela Procuradoria 
desta Casa de Leis e pela Comissão de 
Constituição e Justiça, não restando dúvidas 
quanto à condicionalidade do projeto de lei.  

Não restam dúvidas de que a proposta 
legal em exame contribui para promoção e 

desenvolvimento turístico e cultural do estado 
do Espírito Santo, razão pela qual o Projeto de 
Lei n.º 111/2019, de autoria do deputado 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: A 
Comissão de Turismo e Desporto manifesta-se 
pela aprovação do Projeto de Lei n.º 111, de 
autoria do deputado Dr. Rafael Favatto, que cria 
no estado a Rota Caminhos dos Jesuítas.  
 Então, o meu relatório é pela aprovação 
do Projeto de Lei n.º 111/2019.  
 Como vota o deputado Torino Marques? 
 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – 
Deputado Carlos Von, com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Projeto aprovado na Comissão de 
Turismo e Desporto. 
 Precisamos agora deliberar o convite à 
Secretaria de Cultura e de Turismo do Município 
de Santa Maria de Jetibá, senhora Marineuza 
Plaster Waiandt, que apresentará as ações 
voltadas ao turismo do município de Santa 
Maria de Jetibá. 
 Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Torino Marques? 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – Pela 
aprovação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Aprovado. À secretária para 
deliberar o convite. 

Comunicações: Presença do professor e 
coordenador do Programa de Inclusão Esportiva 
da Prefeitura Municipal de Vitória, Luiz Claudio 
Locatelli, que abordará o tema Esportes 
Paraolímpicos. Antes, porém, eu gostaria de 
fazer uma breve introdução sobre o tema 
Esportes Paraolímpicos e Inclusão Social.  

Quero aqui registrar a presença do nosso 
nobre deputado Adilson Espindula. 

A construção da identidade de atleta ao 
invés da identidade de pessoa deficiente. Os 
jogos paraolímpicos nasceram socialmente com 
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fortes implicações sociais e terapêuticas, mas, 
atualmente, conquistaram mundialmente a 
magnitude que merece. 

Podemos ver que, a cada quatro anos, 
cresce o número de atletas de elite participante 
dos paraolímpicos, sendo tal fato a prova 
concreta do progresso alcançado em termos de 
qualidade e competitividade atlética. Os 
recordes quebrados, as marcas alcançadas, o 
aumento do número de competidores e a 
atenção internacional são provas do sucesso dos 
jogos adaptados. 

Em termos de alto rendimento, o Brasil 
mostra nítidas revoluções no cenário 
internacional, porém, ainda há muito que se 
fazer no que se concerne às políticas públicas de 
esporte e lazer relativas a essa modalidade. 
Esses dados denotam a relevância de 
investimento para o incentivo da modalidade 
em nosso estado e no Brasil, de forma geral.  

Uma maneira de reconhecer as 
características ou as diferenças de cada 
indivíduo é proporcionar oportunidades de 
encontros com os seus pares e outros grupos, 
sempre com a finalidade de discutir quais são as 
informações que se tem sobre determinado 
assunto, encontrar o apoio e aplicar estratégias 
para transformar o preconceito em trampolim 
para a prática de determinadas funções, das 
quais muitos acreditam ser impossíveis à pessoa 
com deficiência. 

Para muitos atletas, o esporte define 
sua vida como ponto importante de sua 
identidade, pois minimiza fragilidades da 
perda do corpo perfeito ou a ideia de corpo 
eficiente, e possibilita que eles sejam 
conhecidos como verdadeiros campeões da 
modalidade, medalhistas, e assim por diante, 
aumentam a sua autoestima, ou seja, estamos 
diante de uma poderosa ferramenta de inclusão 
na sociedade. 

Em virtude dos fatos mencionados, 
vemos que o esporte adaptado ainda passa por 
muitas dificuldades, porém, está sendo bem 
direcionado por pessoas responsáveis, 
guerreiros da inclusão social, qualitativa, que 
prioriza a realização das atividades físicas como 
meio beneficiador, tanto para a saúde quanto 
para o fator da inclusão social, sendo que esta 
ocorre automaticamente através da prática do 
esporte. 

Portanto, vemos que o aspecto mais 
positivo do esporte para o portador de 
deficiência, seja a construção de uma identidade 
de atleta ao invés da identidade de uma pessoa 
deficiente, além de gratificante, respeita a 
igualdade formal exarada em nossa 
Constituição. Pois o atleta paraolímpico não é 
reconhecido somente como um atleta, mas 
também como uma pessoa que, como as outras, 
pode, sim, praticar esporte e estar em 
sociedade, sem sofrer as mazelas da 
diferenciação social. 

 
 

Antes de passar a palavra para o Luiz 
Claudio Locatelli, quero saber se o deputado 
Torino Marques quer fazer alguma 
consideração. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Não, 

só quero dizer que a inclusão é uma coisa muito 
importante e é uma das bandeiras que a gente 
defende muito. Eu sempre defendi e acho que 
essa reunião vai ser muito proveitosa e vai até 
meio-dia e meia hoje. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 

AVANTE) – Obrigado, Deputado Torino 
Marques. 

Deputado Adilson Espindula, gostaria de 
fazer? Você ficou de relatar o projeto, você está 
pronto para relatar? (Pausa) 

Então, Luiz Claudio, já que nós estamos 
com a presença aqui, ele é o relator do projeto 
de lei que está em pauta hoje, vou passar a 
palavra para o deputado Adilson Espindula para 
poder relatar o projeto. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Bom 

dia, senhor presidente. Cumprimento o nosso 
ilustre presidente desta comissão e o colega 
Torino. Bom dia a todos os presentes aqui e 
também quero cumprimentar todas as pessoas 
que estão acompanhando, através da TV 
Assembleia, esta reunião da Comissão de 
Turismo e Desporto. 

Passo a ler, então, o relatório, que trata 
do Projeto de Lei de n.º 273/2019, de autoria do 
excelentíssimo deputado Carlos Von, que é o 
presidente desta comissão, que tem por 
finalidade proibir os estabelecimentos do setor 
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hoteleiro do estado do Espírito Santo de 
utilizarem placas informativas com os dizeres 
que especifica. 

A matéria foi protocolizada no dia 17 de 
abril de 2019, lida na sessão ordinária do dia 22 
de abril de 2019. Após o parecer técnico da 
Procuradoria, a Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação emitiu o 
Parecer n.º 154/2019, pela constitucionalidade 
juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa 
do projeto.  

Ao ser distribuído a esta Comissão de 
Turismo e Desporto, coube a nós relatar. Passo 
a ler o parecer. Inicialmente, vale ressaltar que a 
matéria foi analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, com parecer pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 
Nesta oportunidade, cabe a esta Comissão de 
Turismo e Desporto o exame quanto ao mérito 
da propositura na conformidade que dispõe o 
art. 53, do Regimento Interno, Resolução n.º 
2.700/2009. 

Segundo o dicionário Priberam, a palavra 
turismo consiste na atividade econômica 
relacionada com as viagens organizadas 
geralmente para lazer. Outra definição também 
se refere ao local onde se prestam serviços de 
apoio aos turistas. Desta forma, o turismo nada 
mais é que um fenômeno social, econômico e 
cultural, que envolve pessoas e o deslocamento 
dessas de um lugar para o outro, seja ele 
nacional ou internacional. 

Caracterizado como um ramo das 
Ciências Sociais e não econômicas, é importante 
ressaltar que a razão para o surgimento do 
turismo se dá através da economia, pelo fato de 
interferir na balança comercial. O turismo é um 
importante transformador da economia e 
sociedade, promove inclusão social, gera 
oportunidade de emprego e renda. O setor do 
turismo é hoje uma das maiores indústrias do 
mundo. Nesse aspecto, é patente a relevância 
da iniciativa parlamentar do ilustre presidente 
desta comissão, uma vez que o presente projeto 
visa proibir os estabelecimentos do setor 
hoteleiro do estado do Espírito Santo de 
veicularem informes que os isentem da 
responsabilidade de zelar pelos objetos e 
pertences dos hóspedes que neles 
temporariamente se encontram. 

Desta feita, a veiculação de informes, por 
parte dos estabelecimentos hoteleiros, 
atestando que a responsabilidade por pertences 
e objetos seria eventualmente dos hóspedes, 
nada mais é que indução ao erro do consumidor 
não esclarecido e hipossuficiente. 

Logo, não restam dúvidas de que o 
projeto de lei em foco contribui para a 
valorização do turismo no nosso estado e sua 
aprovação trará benefícios à sociedade 
capixaba. 

Em conclusão, o projeto de lei em apreço 
é meritório, e desta forma, deve ser aprovado 
nesta comissão parlamentar, motivo pelo qual 
sugiro aos ilustres pares sua aprovação. 

É como voto, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Obrigado, deputado Adilson 
Espindula! 

Então, o relatório pela aprovação do 
Projeto de Lei n.º 273. Como vota o deputado 
Torino Marques? 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Com 

o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Projeto de lei aprovado na Comissão 
de Turismo e Desporto. Muito obrigado! 

Vamos dar continuidade, agora, à nossa 
reunião. 

Eu quero poder já passar a palavra para 
Luiz Claudio Locatelli para poder fazer suas 
explanações, com tempo de cinco minutos, 
podendo estender mais um pouco, tendo em 
vista que nós temos mais quatro outros 
oradores aqui. 

Quero registrar a presença de Mario 
Junior Freitas Corrêa, representando a Adesa; 
Adalton Paulo Siqueira Ribeiro, representando a 
Apae; Arthur Pessanha Medeiros, 
representando a Papa-Léguas; Renato Barcelos 
Junior, representando também a Papa-Léguas.  

Com a palavra o Luiz. 
 
O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – Bom 

dia senhores deputados, bom dia a todas e 
todos! 

Vamos falar sobre esportes paralímpicos 
com muito prazer hoje. O esporte paralímpico é 
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muito, muito novo. Muito, muito novo. Se vocês 
observam as palavras do Carlos Von, um apelo 
social veio junto com esse novo esporte, o 
esporte adaptado. 

O esporte paralímpico atende as pessoas 
com deficiência. Se os deputados se recordam, 
há um tempo, como é que era feita a relação da 
sociedade com a deficiência. Muito complicada. 
Então eu sempre digo aqui. Quando se falava 
das pessoas que eram do mal, eram pessoas 
más nas estorinhas infantis, falava que era o 
gancho, o perna-de-pau, o caolho, o cérebro do 
mal, que era cadeirante. Não é possível pensar 
isso porque estigmatiza. Imaginem essa primeira 
foto aí e mostra essa questão. É o Oscar 
Pistorius dando um exemplo aí maravilhoso 
para essa criança que nasceu com deficiência. 
Eu, em vez de ser tadinhos, eu chamo isso de 
uma superação, uma oportunidade.  

  
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
A pessoa com deficiência no Brasil. São 

quarenta e cinco milhões de pessoas com algum 
tipo de deficiência. As extremas mesmo são seis 
ponto alguma coisa por cento. No Espírito 
Santo, 4.25, oitocentas mil pessoas com 
deficiência. Então, há que se ter alguma coisa 
para mobilizar essa turma. 

A Lei Brasileira de Inclusão, a 13.146, fala 
justamente isso, dar oportunidade. E aí, o 
mundo antigamente. As pessoas estavam no 
centro e as outras exclusas ao redor. Depois 
começou elas se juntarem e aí começou a 
segregação. Depois foi esse grupo dentro do 
outro grupo, que era a integração, e aí temos a 
nossa possibilidade maior do nosso ano 2019, 
estamos em pleno 2019, de incluir. Isso eu acho 
que é muito importante. 

O que é inclusão então, gente? É o ato 
de incluir. Alguém pode falar assim, por 
exemplo, Montoan: A inclusão é a modificação 
da sociedade sendo ela adaptada a receber a 
pessoa com deficiência.  

Então, inclusão versus exclusão. 
Observamos uma corrida daqui do Espírito 
Santo. Olha quantas pessoas com deficiência 
junto com outros que apoiam que não têm 
deficiência,  

  E aí conseguiu fazer uma lei, no 
Município de Serra, depois em Vitória, para 
incluir essas pessoas na corrida de rua. Foi só 
fazer a lei e começou a brotar pessoas de tudo 
quanto é lugar querendo fazer essa atividade. 
Olha aí: Nada de nós sem nós.  

Então, por isso que as entidades estão 
aqui, trinta e uma entidades foram convidadas, 
que são as pessoas da nossa base. Dezesseis 
entidades são do Comitê Paralímpico, ligado 
diretamente, onde eu sou membro pesquisador. 
E aí é um ajudando o outro, gente. 
  Então, a nossa Kátia Cristina, que é 
coordenadora do Fórum para Desporto, e de 
inclusão, Esporte e Lazer, junto com o Sivaldo 
Pereira, que é nosso multimedalhista.  Então, 
um ajudando o outro e é assim que vai.  
 Tem uma diferença, gente, entre o 
esporte paralímpico e esporte especial. Special 
Olympics, a Olimpíada Especial teve um 
comportamento, quer dizer, mais social, 
enquanto o paralímpico foi um pouco mais ao 
lado do rendimento. Esse sucesso tanto do 
Special Olympics quanto do paralímpico veio 
crescendo bastante e hoje a proeminência do 
esporte paralímpico brasileiro é o que faz a 
diferença. Estão tendo mundial, mas é bem 
diferente dessas situações aqui de participação, 
jogos-participação. 
  O Special Olympics são várias 
modalidades. E aí tem um símbolo Super Special 
Olympics. São pessoas realmente que merecem 
nosso respeito, mas não tem nada de especial, 
têm necessidades específicas. Então, o esporte 
paralímpico mostra essa situação. A gente tem 
que ser, somos todos cidadãos. Começou há 
pouco tempo, mas tem cento e sessenta países 
praticando já. Quatro mil e duzentos atletas nas 
modalidades dos jogos paralímpicos. 
  Então, olha aqui na sequência, esses em 
verde são os que o Espírito Santo está 
participando. São vinte esportes paralímpicos 
nos jogos paraolímpicos. Nós temos esses em 
verde, nós já estamos galgando. 
  E aí, gente, o atletismo, não é porque tá 
no alto da tabela com a letra A, é o principal 
esporte paralímpico brasileiro e o principal 
esporte paralímpico no nosso estado. Ele que 
puxa realmente a nossa produção de medalhas. 
Então, nós temos aqui a Renata Bazone e o 
Fernando Martins. 
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 Só para dizer, a Renata é cega e 
Fernando Martins é guia. Fantástica essa 
situação. E é um atleta olímpico. Ele deixou a 
carreira olímpica e se determinou a estar junto 
com a Renata e foram campeões mundiais. São 
três campeões mundiais aqui, no Espírito Santo.  
 Então, próximo, está competindo hoje, 
que é o Daniel Mendes da Silva, de Nova 
Venécia, um cara multicampeão. 
  Ian Carlos de Oliveira. Faríamos, então, 
um trabalho para renovação. Campeão mundial 
escolar, Ian Carlos, nascido e criado no bairro da 
Penha. Foi lá que a gente conseguiu, junto com 
o professor Mario Junior, chamar esse jovem. 
Logo na primeira viagem, fez igual ao Mario 
Junior, foi direto para Inglaterra fazer uma 
apresentação. 
 Helba Borges é nossa mais antiga 
esportista aqui do atletismo. Ela fez atletismo 
comigo, foi campeã nos Jogos Pan-Americanos. 
Logo depois, teve uma idade mais madura e aí 
foi para o tiro com arco. Tem os representantes 
aqui do tiro com arco. Fabuloso! É um esporte 
que dá seguimento. E hoje é bibliotecária. 
Então, quer dizer, tudo isso é junto. 
 Então, o Denilson também foi campeão 
Pan-Americano. O Ernesto Epifanio Mendonça, 
que está aqui, gente. Baixa visão, morador de 
Jardim Carapina, uma área que precisa de 
bastante carinho. Ele chegou lá no nosso 
programa, junto com a mãe, com uma bengala e 
tudo mais. Não sei como é que ele conseguiu. 
Foi dez vezes campeão brasileiro, consecutivo. É 
recordista das Américas. Formou-se em 
Educação Física, é um dos principais treinadores 
paralímpicos do Brasil. Então, quer dizer, para 
mim, transformação social diz tudo, né, gente? 
 O Lúcio Mauro Crizanto, lá de Cariacica. 
Lá mesmo, lá de Santana, conheceu o mundo a 
partir do esporte paraolímpico. Então, olha 
quantas portas, a oportunidade teve para dizer. 
 E aí, gente, quase finalizando – se os 
deputados me permitirem - Esporte Espetáculo. 
Isso aí foi em Pequim.  

Eu tenho que fazer uma... O Ernesto está 
ali, e não está conseguindo enxergar. Eu só vou 
passando essa informação. É uma foto do salto 
em distância, Ernesto, para cegos. Categoria 
T11. Noventa e uma mil pessoas assistindo essa 
prova e, no mundo, novecentos milhões 
assistiram. Novecentos milhões de pessoas 

assistindo essa prova. Então, é um número 
fabuloso!  

Então. Em Sidney, foram trezentos 
milhões de pessoas. Depois, na sequência, foi... 
Me recorda, Ernesto, por favor. (Pausa) 
Londres. E, depois... (Pausa) Rio. Então. 
Trezentos, seiscentos e novecentos milhões de 
pessoas. Então, esse número é bem 
interessante.  

Aqui estão alguns esportes, né, gente? 
Paralímpicos: o bocha, a natação, o ciclismo, 
basquete, cadeira de rodas, golbol, rúgbi. 
Futebol: Brasil e Argentina, né, gente? Não 
podia deixar de ter.  

Futebol de cinco é uma guerra! Brasil e 
Argentina. Mas não pode torcer muito, porque 
os caras são cegos. Então, não dá para realizar.  

Esgrima, tênis de mesa, judô, vôlei 
sentado. Várias modalidades importantes.  

Só que isso tudo, gente, não existe 
esporte paralímpico sem ciência, né? E nós 
precisamos ter equipamentos. Mas esses 
equipamentos têm que ser comprados e, 
normalmente, são as entidades que se prestam 
a comprar. Já houve algumas situações nesta 

Casa, que teve emendas parlamentares muito 
importantes, para chegar lá. Mas uma prótese 
dessas, a gente vai mostrar. Vocês veem uma 
cadeira, uma petra, isso tudo é um 
investimento. Já que é novo, é um 
investimento bem razoável. Então, as 
informações estão aqui, sobre essas questões.  

E a gente chama atenção ao seguinte: 
olha, não nos chamaram: eu, nem o professor 
Ernesto, que somos uma referência, aqui no 
Espírito Santo, sobre esporte paralímpico de 
atletismo, na compra de cadeiras na gestão do 
Executivo passado. Não chamaram a gente. A 
gente conhece a modalidade, e tal. E, aí, 
colocaram um... Fizeram uma compra, no 
valor de duzentos e cinquenta e seis mil reais. 
A intenção foi boa, eu acredito. Mas ninguém 
chamou a gente para ver.  

Compraram essa cadeira, aqui. É a 
mesma história, gente. A gente vai falar assim: 
Não, olha, vamos... Com todo respeito, aí, às 
fabricantes de bicicleta. Na nossa época tinha 
Barra Forte, e tinha Caloi 10. Né? A Barra 
Forte era ótima, gente. Tranquilo! Eu acho 
que... Mas: para determinado uso. A Caloi 10, 
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diferentemente, era para outra performance. 
Então, compraram...  

Eu sei. Entendi. Eu acho que é 
importante. Gastaram um dinheiro importante 
com uma bicicleta, uma cadeira de rodas que 
não atendia, por falta de conversar conosco a 
especificação do modelo.  

Olha só, gente: é uma diferença enorme! 
Eu estou mostrando aqui, Ernesto, que é fibra 
de carbono, já. E compraram a bicicleta 
anterior, no preço dessa. É isso o que não 
poderia. É isso, senhores deputados.  

Eu peço desculpas. Se se enganaram lá... 
A gestão anterior se enganou. Fizeram uma 
cotação. Mas esqueceram de perguntar a quem 
entendia. Aí, eu chamo a atenção dos 
deputados nessa situação.  

Aí, fizeram essa especificação, lá, né, e 
tal. Mas, gente... haja superação! Vamos fazer o 
seguinte: vamos fazer um campeão lá na pista. 
Aí vamos fazer o seguinte: ó, vamos dar uma 
bicicleta tal, e o outro vai correr com a bicicleta 
tal, o outro. Olha... É impressionante. Mas é 
uma pena!  

Um dos cadeirantes... Chegaram para 
mim, e perguntaram: Ó, professor. Aquela 
cadeira... Eu falei: Ninguém me perguntou. Eu 
fui saber dessa cadeira por atleta que queria 
disputar. Falei: ninguém me perguntou nada, eu 
estou sabendo agora.  

Olha só. A lâmina de corrida, gente. 
Lâmina de corrida é uma tecnologia, né? É a 
mesma coisa de eu falar o seguinte: vamos 
correr de conga e vão correr com o tênis sei lá o 
quê. Né? O conga vai machucar o pezinho. 
Então, é a mesma coisa.  

Aqui, nessas próteses, temos atletas aí, 
que têm uso de prótese. O Renato lá, por 
exemplo, temos... Então, imagina! A lâmina tem 
para todo jeito, tem que perguntar qual o tipo. 
O valor de uma lâmina, gente, é de dezoito mil 
reais. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Uma? 
 
O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – É.  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – O par. 
 
O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – O par, 

não! Uma, dezoito mil reais. Claro que isso 

precisa baratear, né, gente? Isso precisa 
baratear, se tornar um esporte mais popular, 
produção e tal. Mas, para nós, a gente não tem 
nem dinheiro de viajar, para hospedagem, 
alimentação, quanto mais dar numa prótese. Eu 
sei que é difícil, mas não vamos esmorecer, não.  

O Renato está fazendo campanhas e 
mais campanhas para conseguir fazer o esporte, 
porque realmente, gente, é muito cara uma 
situação dessas.  

Esse aqui, Petra, é para deficientes com 
paralisia cerebral, então ele consegue. É um 
andador, mas um andador que anda muito 
rápido. 

Pode passar. Aí são três mil e duzentos 
reais. São equipamentos caros. 

Finalizando, gente, lá no IFES, Campus 
Vitória, no programa de inclusão, a gente 
desenvolve tecnologias. Como eu já disse, 
tecnologia é básico para o esporte paraolímpico, 
né, professor Ernesto? Básico! Então a gente 
desenvolve lá tecnologias e espera que o 
produto daqui a um tempo seja acessível para 
todos e também consiga ser barateado. Porque, 
nesse momento, essas pessoas dependem 
muito dessas tecnologias para praticar. 

Obrigado, aí gente. O Yohansson está lá 
no mundial, ganhou uma medalha de prata. 
Tivemos vários medalhistas no Mundial de 
Doha. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade 
de estar aqui passando um pouquinho do 
esporte paraolímpico. Eu sei que é muito novo, 
eu sei que tem muita coisa para ser feita, mas 
alguém tem que falar. Eu agradeço muito a 
audiência dos nobres deputados que têm feito 
muita coisa para gente, inclusive essa parceria 
para dar conta, o Centro de Referência lá na 
Ufes e tal, todo mundo engajado, todo mundo 
querendo. 

Faço um convite também. No dia 24, 
vamos fazer um Teleton capixaba. Vamos 
chamar as entidades, trinta e uma entidades, 
para fazer a apresentação do que se faz lá e eu 
conto com todos os presentes para fazer uma 
mobilização interessante em prol dessa 
possibilidade que é o esporte paraolímpico, o 
esporte para pessoas com deficiência. Muito 
agradecido. (Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Parabéns, Luiz Claudio Locatelli. A 
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gente é que agradece a sua presença aqui e te 
parabeniza por essa linda apresentação. 

Tenho uma pergunta já para te fazer. O 
Brasil ficou, salvo engano, em décimo terceiro 
lugar nas olimpíadas e nas paraolimpíadas do 
Rio de Janeiro ficou em oitavo, ou seja, uma 
posição muito melhor. Você acha que isso se 
deve a quê? Ao apoio do Governo ou a pessoas 
como você que fazem a diferença, realmente 
lutam e mesmo com poucos recursos 
conseguem fazer a diferença? Ou é um 
pouquinho de cada? 

 
 O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – É um 

pouquinho de cada. Como eu sempre digo, nós 
estamos tateando o movimento paraolímpico. O 
poder público ainda precisa aprender conosco 
essas nossas demandas, mas é só ver as 
entidades aqui, gente, a gente sempre enche a 
audiência, sempre está todo mundo junto. A 
força e o querer dessas pessoas fazem com que 
isso aconteça. Então acho que é uma força de 
vontade a mais de poder sair da invisibilidade. 
Acho que esse é o sucesso, é um ajudando o 
outro. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – É a solidariedade do brasileiro 
juntamente com o apoio do poder público que é 
pequeno ainda, a gente sabe que tem como 
melhorar.  

Inclusive hoje é o último dia para os 
deputados poderem registrar as emendas 
parlamentares. Existe alguma associação, 
alguma federação que esteja apta para receber 
as emendas dos deputados? 

 
O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – Então, 

o mais importante também é conversar com o 
Executivo. As leis que facilitam as federações 
esportivas a receberem proventos do Governo 
têm uma limitação dizendo que tem que ser 
feito pela confederação daquela modalidade. 

Nós, do esporte paraolímpico, ficamos 
de fora dessa lei. Por quê? Porque a nossa 
relação é uma relação parecida com a das 
confederações para as federações, daí eles 
conseguem receber os proventos, só que nós 
não temos uma confederação. Nós temos um 
comitê paralímpico e esse nome não está na lei. 
Então, a gente fica de fora.  

 Foi até colocado o Compete-ES, numa 
determinada época, para tentar sanar essa 
situação do paradesporto, dando passagem, 
pelo menos, para a gente participar. Então, não! 
Acabou o Compete-ES.  

A gente teve uma audiência aqui em 
2009, falando dessa mesma situação. O poder 
público não acompanhou nosso raciocínio com 
relação à mudança dessa nomenclatura que nos 
impede, as entidades das pessoas com 
deficiência, receber qualquer provento. É um 
absurdo, mas é verdade.  
 Então, a gente tem que correr atrás e a 
gente fala isso para vocês. As entidades são 
várias que podem receber as emendas 
parlamentares.  
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – As emendas? 

 
O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – Sim. 

Todas necessitam bastante, eu acho que dia 24, 
inclusive, a gente vai fazer esse molde de 
mostrar para todo mundo.   
 Mas, deputado, por uma simples 
situação da lei estadual, a gente deixa de 
receber, a gente fica invisível à política de 
Governo. Então, acho que poderia começar a 
discutir essa situação, falar assim: Bom, o 
esporte olímpico está sendo atendido? Sim. Mas 
por que o esporte paraolímpico não está? É por 
causa de legislação? Então mudemos a 
legislação.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – O Bolsa Atleta estadual participa?  

 
 O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – 
Participamos. Tem vários atletas com Bolsa 
Atleta. É um ótimo auxílio, é assim que nós 
vamos fazendo a progressão desse mundo 
paraolímpico no Espírito Santo.  
 Só para se ter uma ideia, no atletismo, a 
gente é equiparado a São Paulo, com outra 
realidade orçamentária. Então, a gente se 
equipara a São Paulo nas equipes. A gente briga 
de igual para igual com eles, só que a gente não 
possui o devido respaldo financeiro.   
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Bacana!  
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Luiz Claudio, mais uma vez, obrigado 
pela sua participação.  

Vou passar a palavra agora para esse 
grande atleta, Ernesto Mendonça.  

 
O SR. ERNESTO EPIFÂNIO MENDONÇA – 

Eu agradeço o convite e saúdo os nobres 
deputados, os colegas, o professor Luiz Claudio, 
o professor Eduardo, José Cassimiro. Desculpa 
quem eu não lembrar, é porque é muita gente. 

O professor Luiz Claudio até brincou que 
não sabe como, ele foi meu treinador durante 
toda minha campanha como atleta, toda minha 
subida e ascensão como atleta e também uma 
pessoa que me incentivou na vida acadêmica, 
através das minhas provocações no 
treinamento, ele devolvia as mesmas 
provocações falando: Cara, você tem que 
procurar estudar, porque você é um cara muito 
curioso.  

Então, dentro disso, procurei me 
capacitar. Estou fazendo um pequeno relato 
para que nós possamos perceber o quanto é 
importante essa parte social que o esporte traz 
consigo. Porque eu poderia ficar por mais algum 
tempo vivendo do esporte, estando ali na 
atividade esportiva e tal, negando as 
oportunidades e possibilidades. Mas, não, além 
do esporte, eu construí um caminho acadêmico, 
venho aí com um curso nível III, de habilitação 
técnica, do Comitê Paralímpico, é o maior curso 
de graduação para trabalhar com pessoas em 
condição de deficiência, que é para também 
fazer uma devolução daquilo que o esporte me 
proporcionou como pessoa, em nível social e 
acadêmico e em nível de conhecimento de 
mundo. Eu quero devolver também agora, 
trabalhando com as pessoas.  

Já temos alguns atletas que concorrem à 
Bolsa Atleta. Já estão competindo em nível 
nacional, com nome no cenário internacional 
também. Graças a Deus, a gente vem logrando 
êxito nessa circunstância. 

Então, o esporte abre diversos caminhos. 
O esporte vem desvencilhar a gente da 
escuridão, que antes era considerado uma 
pessoa com deficiência. Hoje, não! Hoje nós 
somos considerados o quê? Atletas.  

E em segundo, além de ser atleta: 
Caramba, ele tem uma deficiência! Mas o que 
conta mais, o nome que nós carregamos é o de 

ser atleta. Então, isso é muito importante para 
nós, o reconhecimento de algo bom, de algo 
produtivo. É isso que a pessoa em condição de 
deficiência busca. Ela não quer ser tachada pelas 
limitações que são impostas pela sociedade.  

Infelizmente, num primeiro momento, 
no seio familiar, são nos colocadas certas 
limitações e aquilo pode pesar nos nossos 
ombros, mas a cada dia que nós nos levantamos 
em busca de um treino, em busca de um lugar 
para fazer uma reabilitação, nós estamos nos 
desvencilhando dessas situações e prontos para 
não trazer o que a história poderia trazer 
conosco, mas sim superar essas limitações a fim 
de buscar reescrever a nossa própria história.  

Porque, como Luiz Claudio falava muito, 
tem que ter sangue no olho, tem que ter 
pujança e falar não para uma história que está 
escrita, colocar uma página em branco na nossa 
frente e procurar reescrever isso todo dia. E o 
esporte vem trazendo isso com muita força.  

Acho que é uma aposta que o Governo e 
a sociedade privada deveriam comprar mesmo 
ao patrocinar atletas. A criação de programas 
esportivos, a criação de centros de 
atendimento, seja desde a reabilitação até o 
alto rendimento, para que essas pessoas 
possam, sim, ter essa possibilidade de 
reescrever a sua história, que é isso que o 
projeto veio fazendo ao longo desses anos.  
 Agradeço muito, para não prolongar 
mais a fala que já foi. Estamos aí à disposição 
sempre da sociedade. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Ernesto, obrigado! Falou muito bem, viu? 
 Agora, são 11h13.  

É bom lembrar para todos que estão 
presentes, nós estamos ao vivo pela TV 
Assembleia neste exato momento. Estamos com 
32º, um calor louco. E nem verão chegou. 
 Ernesto, qual é o grau de limitação que 
você possui? Porque para quem está vendo em 
casa, acha que você é um cara perfeitamente 
normal, cem por cento. 
 
 O SR. ERNESTO EPIFÂNIO MENDONÇA – 
Pois bem, Torino, eu, aos dezoito anos, fui 
acometido por uma degeneração do nervo 
óptico. Ou seja, meu globo ocular é perfeito, é 
intacto, então, funciona normal. Eu perdi 
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noventa e cinco por cento da minha visão. Eu 
tenho visão parcial das coisas, dito como vultos 
e sombras, mas consigo me locomover muito 
bem. Tenho uma vida diária tranquila em certas 
circunstâncias.  

Por exemplo, no sol fico praticamente 
cego, então, ando sempre com óculos de sol, 
mesmo em dias nublados. A minha visão é de 
sombras. Daqui até onde você está, sei que está 
na minha frente, mas eu não consigo distinguir, 
nem ver. E mesmo o próprio colega, Luiz Claudio 
aqui do meu lado, não consigo distinguir o 
rosto.  
 Então, a gente trabalha muito, maximiza 
as potencialidades que o atleta tem, uma 
pessoa com deficiência tem, para superar isso, e 
isso chegar a transparecer, como acontece 
comigo. Quase que não deixo transparecer a 
minha limitação. Claro, é visual e tal, mas tem 
outras pessoas também que conseguem se dar 
muito bem e conseguem romper essa barreira a 
ponto de a sociedade não perceber como está, 
ou qual o grau que é.  

Então, assim, imagine eu, dezoito anos, 
tendo que superar essa situação. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Meu 

Deus! Parabéns! Legal!  
Só isso, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Tá bom! Parabéns, Ernesto 
Mendonça! Bela atitude! 

Que nós tenhamos mais pessoas como 
você no Brasil, realmente fazendo a diferença. 
Orgulha-nos muito tê-lo aqui conosco hoje 
ouvindo essa história tão bonita. Então, meus 
parabéns! 

 
O SR. ERNESTO EPIFÂNIO MENDONÇA – 

Eu agradeço. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Vou passar a palavra agora para ele 
que é meu conterrâneo, professor Luiz Eduardo 
Neves. 

Com a palavra, professor. 

 
O SR. LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA 

NEVES – Bom dia, senhores deputados, 

senhores professores e demais autoridades aqui 
presentes. 

Primeiramente, a gente tem que 
agradecer essa oportunidade que nós, 
professores do esporte paralímpico, estamos 
tendo nesta Casa, que é uma oportunidade de 
escutar os nossos anseios, os nossos problemas, 
o que a gente pode fazer para melhorar, para 
estar ajudando mesmo o esporte paralímpico. 

Venho aqui reforçar a palavra do 
professor Luiz mesmo, que a gente precisa de 
uma lei que possa favorecer a viagem dos 
nossos paratletas.  

Eu, há dez anos, estou tentando 
implantar o paradesporto lá em Guarapari, 
infelizmente sem sucesso com as gestões 
anteriores. O paradesporto em Cariacica, 
estamos começando devagarzinho agora, graças 
a Deus e ao apoio da prefeitura.  

Essa lei, só conversando mesmo, 
demoraria muito, mas todo ano a gente acaba 
viajando, vamos supor, graças a parcerias do 
professor, o Ifes. O projeto consegue fazer essas 
parcerias para poder conseguir levar os 
paratletas.  

Este ano, ficaram atletas de fora porque 
não tiveram condições de ir. A gente viaja, às 
vezes, vamos no ônibus, os paratletas não 
almoçam. Ah, por que você não está 
almoçando? Nada não. Ele não te fala, mas você 
está vendo o paratleta indo lá para o Rio Grande 
do Sul de ônibus sem comer, porque ele não 
tem um almoço. É complicada a situação, é 
triste mesmo. Assim, um olhar que possa nos 
ajudar, mesmo. Uma forma lei, porque aí não 
fica essa questão: Ah, é só gestão x. E que possa 
manter, para continuarmos evoluindo. 

Sem esse apoio, a gente tem vários 
atletas. O Daniel mesmo, que na minha visão é o 
maior atleta que a gente teve aqui no Espírito 
Santo, paratleta, e foi feito aqui no Ifes, sem 
apoio. Teve que ir embora. Perdemos ele, assim, 
do estado, foi embora, por quê? Porque a gente 
não tem um apoio, não tem como manter esse 
atleta, aqui, no nível que ele se encontra. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Quem, o Daniel é aquele nadador? 

 
O SR. LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA 

NEVES – Não, o do atletismo. 
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O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Ah, o do atletismo, que foi... 

 
O SR. LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA 

NEVES – Ele foi concorrer, eu acho que 
12h30min, a final dos quatrocentos. Ele é 
recordista dos quatrocentos metros. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Dos quatrocentos 
 
O SR. LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA 

NEVES – Na época que ele bateu o recorde, ele 
estava treinando aqui, em Vitória, no Ifes. É só 
isso mesmo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Luiz Eduardo, toda vez que eu 
encontro o governador Renato Casagrande, eu 
falo com ele, eu peço a ele exatamente essa 
questão da lei de incentivo ao esporte, que eu 
acho que a grande maioria dos estados já 
possuem uma lei nesse sentido, menos o 
Espírito Santo. 

Então, isso aí, eu acho que é de 
fundamental importância, o governador olhar 
com mais carinho para o esporte. Não só para o 
esporte paralímpico, mas para o esporte de uma 
forma geral. Essa lei de incentivo ao esporte, 
com certeza iria beneficiar muito a todos. 

Então, assim, é uma cobrança que nós, 
que eu e o deputado Torino, estamos fazendo 
ao Governo do Estado, que isso aí é de 
competência do governador. Não pode ser um 
projeto de lei de iniciativa de um deputado. 

Então, o que cabe a gente fazer é 
indicação e cobrar do governador. Eu acho que 
vocês podem, também, estar nesta linha de 
estar cobrando. Já chegou o momento. No 
estado, hoje, foi divulgado o crescimento da 
nossa indústria, o crescimento da nossa 
arrecadação, a gente está vendo os juros baixos, 
a inflação baixa, e tudo, assim, indicando que 
nós vamos ter um crescimento por muitos anos 
agora, se Deus quiser, e é o que a gente espera. 

Então, é o momento certo para o 
governador Renato Casagrande tomar uma 
atitude nesse sentido. Então, assim, não basta 
só nós, aqui, cobrarmos. Eu acho que é muito 
importante vocês também estarem fazendo 
essa cobrança. 

Ele me disse que já estava em estudo, 
mas esse estudo aí pode ser demorado, de um, 
dois, três ou quatro anos, até o final do 
mandato dele e a gente não quer que isso 
aconteça. Então, a gente pede a todos, à 
população capixaba que está nos 
acompanhando ao vivo, aqui, que também faça 
essa cobrança ao Governo do Estado e que ele 
consiga criar uma lei que vá beneficiar o esporte 
capixaba. 

Parabéns, Luiz Eduardo.  
Tem mais alguma coisa para falar? 

 
O SR. LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA 

NEVES – Não, só agradecer mesmo, de novo, 
essa oportunidade que o esporte está tendo, as 
entidades estão tendo, que já é de grande valia. 
Esse é o primeiro passo, de muitos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – A nossa ideia das reuniões, é 
exatamente essa daí. A gente precisa entender 
melhor como é que funcionam as coisas para, a 
partir daí, ou propor uma indicação ao 
governador ou até mesmo um projeto de lei. 

A gente sabe que é um corredor, assim, 
muito estreito para o deputado estadual, 
porque muita coisa é de competência do 
município, competência federal, competência 
do governador e sobra muito pouco para a 
gente legislar. Mas tudo que estiver ao nosso 
alcance, nós estaremos fazendo aqui. 

Quero passar a palavra, agora, para o 
professor, também, José Cassimiro Nascimento, 
ele que é de Iconha, uma cidade vizinha muito 
próxima de Guarapari.  

Com a palavra o José Cassimiro. 

 
O SR. JOSÉ CASSIMIRO NASCIMENTO – 

Oi, bom dia! E agradeço aos deputados, ao 
professor Luiz Claudio e equipe e a todos os 
presentes. 

O professor Luciano, um grande amigo, 
mudou o quadro do bairro Kubitschek, lá em 
Guarapari, né? Os meus familiares são de lá, 
parabéns pelo seu excelente trabalho. 

Eu quero agradecer pela oportunidade 
dizendo, professor Luiz Claudio, que foi a 
melhor coisa da minha vida quando você me 
chamou lá – e isso há sete anos – para conhecer 
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o seu trabalho. Não sabia nada, e junto com a 
Katinha fui galgando e conhecendo um pouco. 

Hoje, a gente faz o trabalho na região Sul 
com bocha paralímpica, tênis de mesa e 
atletismo. Eu exerço lá a função de atleta guia, 
com atletas cegos. 

Quero informar, deputado, que agora, 
no dia 18, nós vamos, junto com a delegação 
capixaba, para São Paulo, aos Jogos Escolares, 
com cinquenta e nove atletas estudantis na 
categoria paraolímpica. E dizer que é uma 
alegria muito grande estar representando o 
Espírito Santo lá. Eu estarei indo como técnico 
de tênis de mesa. 

Essa questão dos Jogos Escolares 
Paralímpicos, senhor Luiz Claudio, é uma 
parceria também com o Governo do Estado, que 
vai estar custeando passagem, hospedagem, 
junto ao Comitê Paralímpico. Dizer que essa 
semente que está sendo plantada aqui hoje com 
certeza vai gerar muitas oportunidades. 

Lá na Região Sul, quando levamos essa 
ideia do paradesporto, a gente conseguiu tirar 
pessoas de dentro de casa, que ficavam - 
desculpem-me a expressão para quem é 
paratleta e está aqui - vegetando dentro de 
casa, em cima da cama. Quando a gente 
chegava para a família para oferecer 
oportunidade, a família falava: Não, ele não 
consegue fazer nada não. Sou testemunha de 
situações assim. E hoje a gente vê pessoas que 
eram desse quadro tendo oportunidade de 
viajar, conhecer pessoas, ter autoestima. Penso 
que essa oportunidade está crescendo. 

O professor Luiz Claudio passou o censo 
ali, de quantidade de pessoas com deficiência. 
Professor, mas acredito que hoje aumentou 
bastante. Mas, ao mesmo tempo, esse número 
aumentou, mas com oportunidades. Não só o 
Espírito Santo, o Brasil hoje está acordando para 
essas pessoas, que são muito importantes para 
a gente. Fala-se muito que eles são pessoas 
especiais. Não, eles são excepcionais, que a 
gente tem que gerar oportunidade e estar 
trabalhando. Fico feliz de estar fazendo parte de 
um tema tão importante e que, com certeza, vai 
melhorar nosso Espírito Santo, nosso Brasil. São 
pessoas que vão, com certeza, nos ajudar muito. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Parabéns, José Cassimiro 

Nascimento! De fato vocês estão conseguindo 
fazer com que aquelas pessoas, que, talvez, 
viviam tristes, sem uma oportunidade... Você 
está recuperando essa felicidade nessas 
pessoas. Isso, realmente, não tem preço. Você 
está de parabéns! Está bom? 

Você disse que além de professor é 
técnico de tênis de mesa? 

 

O SR. JOSÉ CASSIMIRO NASCIMENTO – 
Na situação paralímpica eu exerço a função de 
atleta-guia. Lá temos o atleta Cristiano 
Scheidegger, um T11, que não enxerga nada. 
Então, sou os olhos dele. Eu o guio. E técnico em 
tênis de Mesa. Agora, dia 18... 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – É o atleta cego que joga tênis de 
mesa? 

 
O SR. JOSÉ CASSIMIRO NASCIMENTO – 

Não, não. Desculpe não ter explicado direito. O 
Cristiano é do atletismo. Ele corre corridas de 
fundo, cinco, dez mil metros. Eu o guio. 

Na modalidade tênis de mesa não, são 
atletas andantes, com alguma limitação física ou 
cadeirantes. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Entendi. Legal. Parabéns! 
Quero passar a palavra, então, falando 

de atleta, para ele, Mario Junior Freitas Corrêa. 
Com a palavra. 

 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

Obrigado! Não sei muito falar direito, eu 
começo a tremer. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Não! Fique à vontade! 

 

O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 
Torino, trabalhamos juntos, hein! 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Onde? 

 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

Tribuna. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Tribuna! 
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O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Sério? 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Aí, Torino! 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – É 

mesmo?! Você trabalhava em qual setor lá? 

 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

Trabalhava com a Kátia Pacheco. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Kátia 

Pacheco. 

 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

Classificados. A gente se encontrava pelos 
corredores. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Legal, 

legal. Legal saber que você faz parte disso. 
Muito bom! 

Pode puxar o pedestal mais para você. 

 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

Então, Torino, naquela época... 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Solta 

a voz! 
 

O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 
Estou um pouco nervoso. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Nada, 

que isso! Fique à vontade, está em casa. 
 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

Naquela época, já trabalhava ali, mas já era 
atleta, como você falou. Sou uma pessoa com 
deficiência física e, além de atleta, dentro do 
grupo, junto com o professor Luiz Claudio, que 
me ajudou muito, me ajuda até hoje, ele me 
ajudou também a seguir um caminho. Também 
sou professor de Educação Física. Entendeu? 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Professor e atleta? 
 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

Professor, atleta... 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Qual modalidade? 

 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

Atletismo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Atletismo? 

 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

Atletismo adaptado. Sou nível 1 do Comitê 
Paralímpico Brasileiro, faço um trabalho aqui 
dentro do estado com o grupo e a equipe aqui 
desde 97. Juntei-me ao professor Luiz Claudio 
em 2004. De lá para cá a gente vem 
disseminando isso tudinho, esse trabalho 
todinho. 

Engraçado que vocês estavam 
comentando aqui sobre a questão do estigma. 
Com o professor Luiz Claudio a gente até 
conversa muito também dessa questão do 
estigma. Quando eu era pequeno era Capitão 
Gancho, era mãozinha. Hoje, quando alguém 
fala um com o outro, eu sei que a gente muda 
essa pedagogia todinha, eu viro e ele falo assim: 
Vamos deixar disso. Não é bullying. A gente 
pega, faz um cafezinho e toma, e continua a 
vida. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Isso! 

 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

Porque, poxa, se estou aqui depois de tudo. 
Antes era Capitão Gancho... Mas eu entendi, a 
gente tem que parar com isso e fazer a pessoa 
se reconhecer. Qual é o seu nome? A pessoa 
tem um nome, não é um Capitão Gancho. Tem 
um nome. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Perfeito. 

 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

Tem uma identidade, é uma pessoa, entendeu? 
Ela tem que ser reconhecida como cidadão de 
direitos. Enfim, isso acabou me... Eu vim 
buscando...  Tanto não, tanto não, tanto não, 
tanto não; eu vim transformando em sins, sins, 
sins e hoje estou aqui conversando isso com 
vocês. Na verdade, estou desabafando.  
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O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Que 
bom!  

 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

Estou desabafando! Estou feliz de estar... 
Porque eu tenho dificuldades. Eu sou conhecido 
porque eu falo muito, estou até brincando que 
não é muito, é excesso de conhecimento.  

Eu sou paralisado cerebral, é bom saber; 
eu tenho um membro superior... Na classe de 
atleta, paratleta, eu sou F46. É uma classificação 
que o Comitê Paralímpico tem para todas as 
pessoas com deficiência, para não haver 
desigualdade com nenhum competidor, e nem o 
próprio atleta se sentir prejudicado. Eles 
competem de iguais para iguais, todos: visuais, 
físicos, deficientes intelectuais, todos eles.  

E a satisfação que tenho hoje, em 
relação à questão de olhar para trás e enxergar 
o futuro, é de que está melhor, melhor na 
seguinte questão: de que em 96, com o 
professor Luiz Claudio... Mostrou ali o Denilson, 
a Elba, o Lúcio Mauro, entendeu! Outros. 
Naquela época lá, era muito mais difícil do que 
agora. Está difícil agora, não é à toa que a gente 
está aqui, levantando a bandeira. A gente vai 
levantar essa bandeira sempre, pedindo a ajuda 
de vocês, que vocês estejam sempre com a 
gente. Nós contamos com vocês! Não pulem do 
barco! Ok? (Pausa) 

Não vamos tirar, não! Vocês estão 
dentro do barco! Ok? 

E essa questão de leis é uma coisa tão 
gratificante, porque olhe só a minha fala hoje, 
se eu fosse... Eu sou uma pessoa com deficiência 
e independente. Mas têm aquelas pessoas com 
deficiência, que nascem e que são dependentes. 
Essas pessoas dependentes, crianças, não é a 
criança em si, é a família, às vezes, por falta de 
orientação, por não saber aonde ir, não saber 
aonde levar a criança para poder desenvolver, 
fazer um trabalho com ela de crescimento, de 
desenvolvimento, que é natural de qualquer 
criança.  

Nós somos crianças, temos que brincar. 
Elas acabam deixando as crianças dentro de 
casa, presas dentro de uma bolha. Não vai fazer 
isso, porque você... Aí sempre colocar a 
deficiência à frente da criança, do João, do 
Pedro, do Paulo, da Maria, da Rosa. E, sim, 
coloca: Você não vai fazer, porque você é 

deficiente! Aí a criança acaba ficando mais 
deficiente, porque ela não desenvolve, ela não 
cresce, ela não chega ao dia em que chega aqui 
um atleta como o Ernesto, o Daniel, a Renata 
Bazone, o Lúcio Mauro. Estou ressaltando essas 
pessoas aqui porque elas agregaram muito em 
valores aqui dentro, nesse período de 96 para cá 
– foi quando eu cheguei e que já tinham essas 
pessoas. 

Enfim, vou acabar a fala aqui. Estou até 
aprendendo a controlar a minha fala, porque eu 
falo muito. Se não der, eu vou embora. Só quero 
agradecer a vocês pela oportunidade, ao grupo, 
ao professor Luiz Claudio, que é referência 
dentro do estado do Espírito Santo. Eu e ele, a 
gente, de vez em quando... Mas eu amo esse 
homem!  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Legal! 
 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

A gente tem aqui e tudo, mas não adianta! É 
igual marido e mulher, a gente briga, mas 
depois a gente volta! Pronto, falei! 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Só 

dos atritos, ele quis dizer! Igual marido e 
mulher, só naqueles momentos de atritos. 

 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

Pronto, falei! Vou parar de falar, senão eu vou 
chorar aqui. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Não, 

que isso!  

 
O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – Pode 

chorar! 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – E foi 

um prazer trabalhar com vocês na Rede 
Tribuna! Prazer mesmo! 

 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

Obrigado, Torino! Obrigadão! 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Feliz 

de saber da sua superação! 
 
O SR. MARIO JUNIOR FREITAS CORRÊA – 

E outra, só para fechar: com essa minha 
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superação de chegar aonde eu quero, e quero ir 
mais, todos os atletas que vêm treinar comigo, a 
primeira coisa que faço é mostrar para eles que 
o melhor caminho é a educação, e os incentivo a 
estudar. Eu os estímulo falando: só vão treinar 
comigo se vocês começarem a estudar. Porque 
têm muitas pessoas com deficiência que param 
e falam: Ah, não vou estudar, não! Eu não tenho 
como, porque eu cheguei lá e falaram comigo 
que eu não posso estudar porque eu tenho uma 
deficiência que me limita! Ou na verdade não o 
limita, a pessoa que limitou a pessoa com 
deficiência por falta de informação, porque a 
pessoa com deficiência é capaz, sim! Eu sou 
prova viva. Eu tenho um terço do cérebro. Esta 
parte do meu lobo posterior aqui, ela é cinzenta, 
não tenho.  Eu só tenho essas três aqui, acabou. 
Eu faço plasticidade. Então, eu tenho que ler 
muito. Volto a citar de novo o professor Luiz 
Claudio pegando no meu pé e tudo: Tem que ler, 
tem que ler, tem que ler. Enquanto vocês leem 
uma vez, eu tenho que ler cinco vezes para 
poder fazer sinapses, entendeu? Fazer 
associações. Então estou lendo muito. 

Eu costumo brincar com as pessoas que 
eu sou um paralisado cerebral turbinado, de 
tanto ler.  E incentivo os outros também. Então, 
isso é pedagógico. E cada um no seu tempo. Não 
tem uma classificação, vou pegar um grupo e 
fazer um trabalho único. Não tem um trabalho 
único; tem um trabalho em conjunto, porque 
cada um tem uma especificidade. Um é 
paralisado cerebral, o outro é deficiente 
intelectual, o outro está paraplégico, cada um 
com seus objetivos. Em cima disso aí que a 
gente vai traçando a linha de sonho deles e 
vamos constituindo um mundo melhor, 
sonhando juntos com uma sociedade melhor. 
Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Belas palavras, parabéns! 

 Mario Junior Freitas Corrêa, Luiz Claudio 
Locatelli, Ernesto Mendonça, Luiz Eduardo 
Neves, José Cassimiro Nascimento, quero 
parabenizar a todos vocês pelo belo trabalho. 
Tenho certeza de que Deus vai abençoá-los 
imensamente por tudo que vocês têm feito pelo 
esporte, principalmente pelo esporte 
paraolímpico.  

E quero dizer mais uma vez que o nosso 
compromisso aqui, o meu, do deputado Torino 

e de diversos outros deputados é com o povo, é 
com vocês, nós não temos compromisso com 
empresário, com o governador, com quem quer 
que seja. Então, tudo que a gente puder fazer 
para estar ajudando vocês, para apoiar, vocês 
podem ter certeza de que luta não vai faltar. 
Quero, mais uma vez, me colocar à disposição, 
gabinete 301. Gabinete 801, está certo, Torino? 

 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 803. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – 803, isso. 
   
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ou na 

segunda vice-presidência, aqui no primeiro 
andar, também, que é outro gabinete que eu 
tenho ali. 

  
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Vice-presidência. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Segunda vice. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Segunda vice-presidência. Estamos 
cem por cento à disposição de vocês.  

Qualquer ideia que vocês tiverem de 
projeto de lei, ou que seja até mesmo uma 
indicação ao governador, nos passe isso daí 
porque para a gente é muito importante e esse 
aí é o nosso principal papel.  

E qualquer irregularidade, também, que 
vocês estejam enxergando e vendo, como você 
apontou a questão das cadeiras, passa para a 
gente, que a gente tem como essa principal 
função de fiscalizar também, tá bom?  

 Você quer falar alguma coisa para 
finalizar? 

 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Quero falar o seguinte, essas cadeiras foram 
compradas. Quantas tem, Luiz Claudio?  

 

O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – 
Segundo me consta, chegou até essa 
informação a mim, dez cadeiras. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Dez 
cadeiras. O treinamento é feito nessas cadeiras, 
não é isso? 
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O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – A 
gente não teve nem acesso a essas cadeiras 
ainda. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ah! 

Elas não chegaram ainda? 
 
O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – Não, 

foi em 2017, chegaram, mas a gente não usou 
ainda, estão guardadas. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Estão onde? 
 
O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – Estão 

na Secretaria de Esportes. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Então, gente vai ter que procurar saber... 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Fazer um pedido de informação. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Com 

certeza.  

 
O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – Pelo 

menos o nosso grupo não tem essa 
informação. Eu tenho certeza que tem outros 
que devem utilizar, mas eu fico muito 
preocupado com essa realidade a nós 
imposta. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ok. 

Essas cadeiras são de uma qualidade inferior 
às cadeiras usadas nos eventos, não é isso?  

 
O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – No 

entender deles, naquela época, deveria ser 
alguma coisa boa, mas como não conversaram 
com o nosso grupo, que compreende o que é 
melhor naquela situação, então, eu acho que 
meio que foi gato por lebre.  Então, eu acho 
que é bem inferior a que a gente necessita 
mesmo.  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Mas 

essa cadeira não é levada para competição? 

O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – Bom, 
a não ser as escolares, professor, talvez 
alguma situação, mas o nosso grupo que é 
paralímpico mesmo no esporte, que 
desenvolve alto rendimento, a gente lá no 
atletismo não recebeu. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Vamos ver isso aí, Carlos Von como presidente 
da Comissão de Desporto e eu como vice-
presidente. Carlos Von dá o andamento que 
eu só assino embaixo. Viu, presidente? 

 
O SR. LUIZ CLAUDIO LOCATELLI – Tá 

bom, obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Inclusive, hoje, a nível nacional o 
Turismo está junto com a Cultura. Eles fazem 
parte do mesmo do mesmo ministério. Então, 
essa dobradinha que a gente está fazendo 
aqui, ele presidente da Comissão de Cultura e 
eu do Turismo. Bolsonaro, acho que andou 
vendendo nossas comissões e, resolveu...  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Elas 

se comunicam. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Se comunicam bem.  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – As 

comissões se comunicam.  
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Quero registrar a presença da 
Lilian Leite Marques, representando aqui o 
Sindicato dos Guias de Turismo do Espírito 
Santo; a minha amiga também Maria Lúcia 
Baeta, que é guia de turismo e proprietária da 
Escola ETTCA.   

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – E 

charmosa. 
  
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Que é a Escola Técnica de Turismo. 
Muito charmosa. É uma simpatia em pessoa, 
quem a conhece sabe disso.  
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Está aqui o Leonardo Lares também. 
Obrigado, Leonardo. Enfim, guia de turismo 
também?  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Bonitão.  
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Não é, Maria?  Falta pouco?  Zilda 
Vieira, que é atleta, está aqui presente. 
Obrigado pela sua presença, Zilda.  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ó, se 

a gente apostar uma corrida com a Zilda, vamos 
chegar atrás bufando.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Muito obrigado pela sua 
participação. (Pausa)  

No microfone.  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Não, 

é porque senão não registra e as pessoas que 
estão em casa – como estamos ao vivo, às 
11h38min... 

 
  A SR.ª MARIA LÚCIA BAETA – Eu queria 

muito dizer que vocês hoje iluminaram o meu 
dia. Eu não pensei que eu fosse chegar aqui e 
sair de uma forma diferentemente, muito 
diferente da minha vida.  

Eu quero dizer que vocês hoje, com 
todos os depoimentos e as dificuldades e os 
sucessos, porque eu acho que os sucessos de 
vocês são maiores que as dificuldades, vocês 
iluminaram o meu dia e talvez a minha vida 
porque eu nunca tinha ouvido depoimentos tão 
importantes na vida das pessoas, por pessoas, 
da forma que eu ouvi hoje.  

Eu quero agradecer a todos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Obrigado, Maria Lúcia. Você é uma 
grande amiga nossa.  

Quero registrar aqui a presença de Kátia 
Cristina Antonio, está aqui presente, obrigado 
pela sua presença; Zilda Vieira eu já registrei 
aqui, é a atleta; de Rafael Neves, que está aqui 
presente, obrigado pela sua presença também 
Rafael; de Juliana Moraes, que também aqui se 
faz presente; de meu amigo Weber Rocha, que 
está sempre presente representando a Força 

Verde; Ernesto Mendonça, que já está aqui; José 
Cassimiro também. Aqui, no caso, repetiu os 
nomes dos oradores.  

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – E só 
registrar que a presença também do Salin, que 
está ali, que é muito amigo do Luiz Claudio, é o 
nosso pré-candidato a vereador por Vitória na 
próxima eleição. Valeu, Salin! Amigão de Luiz 
Claudio.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Parabéns pela coragem.    
Registrar a presença aqui de Domingos 

Maciel, Quincas Capistrano, Ciro Lira, grandes 
lideranças da cidade de Guarapari.  

Agradecer à Márcia Abrão, que é a 
supervisora desta Comissão de Turismo e 
Desporto, assim como ao professor Luciano e ao 
Victor Lamha, todos fazem parte da comissão; 
organizaram uma bela reunião.  Parabéns a 
todos vocês e parabéns a todos os presentes 
aqui que nos acompanharam, aqueles que 
também nos acompanharam, ao vivo, pela TV 
Assembleia.  

 Quer fazer alguma fala final, Torino 
Marques?  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Vinte 

para o meio-dia. Trinta e três graus na capital do 
Espírito Santo. Até a próxima. Três horas tem 
sessão, tá?   

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Dizendo, mais uma vez, que nós 
estamos à disposição de todos vocês.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será realizada à hora regimental, no dia 25 
de novembro de 2019, às 10h, no Plenário 
Judith Leão Castello Ribeiro desta Casa de Leis. 

 
(Encerra-se a reunião às 

11h38min) 

 
 

 
DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
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DOS CRIMES CIBERNÉTICOS, REALIZADA EM 12 
DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Bom dia! Bom dia a todos! Bom dia, 
deputado Delegado Danilo Bahiense, relator da 
CPI dos Crimes Cibernéticos!  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Bom dia, presidente. Bom dia a todos! 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Bom dia, Capitão Assumção!   

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Danilo. 
Bom dia, doutor Eduardo e todos aqueles que 
nos assistem pela TV Assembleia. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Bom dia, Eduardo Pinheiro, nosso 
convidado de hoje, que vai falar sobre um tema 
importante. O ambiente de violência contra as 
mulheres não é somente o que a gente vê no 
dia a dia com violências físicas, mas também há 
violência contra as mulheres no ambiente 
digital, que é o tema de hoje. Gostaria de 
agradecer-lhe pela presença. 

Servidores da Casa, bom dia a todos, 
público também que nos assiste neste 
momento, ao vivo, pela TV Assembleia.  
 Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta comissão parlamentar de 
inquérito. 
 Solicito à secretária que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior. 
 

(A senhora secretária procede à 
leitura da décima quinta reunião 
ordinária, realizada em 29 de 
outubro de 2019) 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Em discussão a ata, conforme lida. 
(Pausa)  

Encerrada a discussão. 
Em votação. 
Como vota o deputado Danilo Bahiense? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Pela aprovação, como lida, presidente. 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Capitão Assumção? 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Pela aprovação, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Agora vamos passar para a fase da 
leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício da Uber, em atenção ao Ofício CPI 
n.º 89, encaminhando o quantitativo dos 
registros de investigações criminais 
envolvendo viagens com a plataforma no 
estado do Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ciente. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA – (KARINA 
CERQUEIRA) – Expediente lido. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ordem do Dia. 
Eu gostaria de deliberar, neste 

momento, o convite ao senhor Eduardo Pinheiro 
Monteiro, que é especialista em Tecnologia da 
Informação, mestrando em Políticas Públicas, 
bacharel em Direito, graduado em Gestão da 
Tecnologia da Informação, MBA em Investigação 
Criminal com ênfase em Crimes Virtuais e 
fundador do Núcleo de Repressão aos Crimes 
Eletrônicos, o antigo Nurecel, que hoje é a 
Delegacia de Crimes Eletrônicos... 

 

O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 
Cibernéticos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Cibernéticos. Foi fundador inclusive do 
Nurecel. Atuou como chefe de investigação na 
Delegacia de Crimes Eletrônicos, de 2000 e 
2013, representou a Polícia Civil como instrutor 
da Esesp, professor universitário, analista de 
Tecnologia do Jornal A Tribuna, consultor de 
Tecnologia da TV Tribuna e autor do livro 
Segurança da Informação: Como aumentar sua 
segurança no mundo digital - Editora IDB, 2014. 

E temos como objetivo desse convite 
para que o senhor Eduardo possa abordar o 
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tema: Violência Contra as Mulheres no 
Ambiente Digital.  

Gostaria de colocar em discussão o 
convite. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado Capitão 
Assumção? (Pausa) 

Pela aprovação do convite.  
Deputado Danilo Bahiense? 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Pela aprovação, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Aprovado por unanimidade. 

Passo, então, para a fase das 
Comunicações.  

É importante ressaltar que, com o 
avanço do acesso às tecnologias, os crimes 
praticados através da internet infelizmente 
tornam-se cada vez mais comuns, e ocorrências 
de pornografia, de vingança, calúnia, difamação 
ou injúria, por exemplo, atingem em especial às 
mulheres. Para entendermos melhor, nós 
convidamos aqui um especialista no assunto.  

E gostaria, desde já, de agradecê-lo. Bom 
dia, mais uma vez! E passar a palavra para o 
senhor Eduardo Pinheiro Monteiro. 

 

O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 
Obrigado! Bom dia a todos e a todas! Bom dia, 
nobres deputados! É com muita alegria que eu 
aceitei esse convite de dar a minha colaboração 
a esta importante comissão parlamentar de 
inquérito. 

Eu, como você, nobre deputado, relatou 
aí, há dezenove anos já trabalho nessa área 
aqui, no Espírito Santo, fui um dos fundadores 
do Núcleo de Repressão aos Crimes Eletrônicos, 
e desde então comecei a atuar tanto na 
repressão quanto na prevenção aos crimes 
cibernéticos aqui no Espírito Santo. 

Eu queria pedir permissão aos nobres 
deputados para eu me posicionar ali. Eu trouxe 
uma breve apresentação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Fique à vontade! 

 

O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 
Depois eu retorno aqui, para a gente continuar 
o debate. 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok! 

 

O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 
Bem, eu vou contar com a colaboração aí do 
amigo Tiago.  

 

 (São exibidas as imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

Vamos falar aqui, antes de a gente entrar 
propriamente no tema A violência contra as 
mulheres no ambiente digital – que foi o meu 
estudo, o assunto da minha pesquisa de dois 
anos no mestrado em Políticas Públicas –, vou 
fazer só um apanhado geral dos crimes 
cibernéticos no estado do Espírito Santo.  

O meu currículo já foi lido.  
Mais de vinte milhões de brasileiros já 

foram vítimas de crimes cibernéticos. A 
chargezinha ali: Hoje em dia, o ser humano pode 
fazer absolutamente tudo através da internet, 
inclusive ser assaltado. A gente pode... A gente 
tem visto aí, no dia a dia. Olhe só: vinte milhões 
de brasileiros. Se a gente trouxesse esse dado 
para o Espírito Santo, no Espírito Santo daria 
mais ou menos que quatrocentos mil capixabas 
são vítimas de crimes cibernéticos no Espírito 
Santo. Aquele dado que provavelmente o 
doutor Brenno, o delegado titular da Delegacia 
de Crimes Cibernéticos, trouxe, na última 
reunião, aquilo ali é só a ponta do iceberg, 
porque a Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui 
do Espírito Santo só atende à região da Grande 
Vitória, não atende ao interior do estado, e 
também, por sua vez, nem todo mundo que é 
vítima de um crime cibernético procura uma 
delegacia. Então, aquilo ali é um dado baixo, 
algo em torno de dois mil por ano, é o que é 
oficial, que chega até a delegacia. Nós 
estimamos que os capixabas, em torno de 
quatrocentos mil, tenham sido vítima desses 
crimes aqui, por ano.  

Conceito de crime cibernético é 
basicamente todo crime praticado no ambiente 
virtual, na internet ou em uma rede.  

Por que cresce tanto esses crimes 
cibernéticos? Aí a gente tem esse gráfico. Hoje, 
no mundo, são mais 3,7 bilhões de usuários. Só 
no Brasil são cento e quarenta milhões de 
usuários que acessam a internet, ou seja, acaba 
se tornando um ambiente propício devido à 
grande utilização para a prática de crimes. 
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Olha só. Por que cresce tanto? Primeiro: 
massificação da internet. Como eu já disse agora 
são mais de cento e quarenta milhões de 
usuários só no Brasil. Segundo: falsa impressão 
de anonimato. Muitas pessoas acham que 
podem criar um artifício para se manter no 
anonimato na internet, ou criando um perfil 
fake, um perfil falso, ou então utilizando uma 
técnica de mascaramento de endereço IP, ou 
então, ainda, utilizando umas brechas que 
existem no nosso ordenamento jurídico - que se 
a gente tiver oportunidade, a gente vai falar 
aqui também. Está certo? E, também, a 
comodidade. Muitas vezes a pessoa nem tem, 
assim, o ímpeto de ser uma pessoa criminosa, a 
personalidade, mas acaba, por comodidade, 
praticando o crime porque é muito fácil, é muito 
simples: basta você criar um perfil, você xinga ali 
na comunidade e não é no cara a cara. Então, 
basicamente são os três aspectos que levam os 
crimes cibernéticos estarem aumentando tanto.  

Bem, agora a gente vai entrar no tema 
propriamente dito: a violência contra as 
mulheres no mundo digital.  Na minha atuação 
na Delegacia de Crimes Cibernéticos, entre os 
anos de 2000 e 2017, eu, de forma intuitiva, 
percebi que as mulheres eram as maiores 
vítimas dos crimes cibernéticos, com alguma 
forma de violência. Então, eu comecei fazer um 
mestrado em Políticas Públicas e resolvi me 
aprofundar nesse tema. Como eu tinha ali até 
mesmo um banco de dados, essas informações, 
então eu me aprofundei nesse tema. E me 
debrucei em cima da Lei Maria da Penha e 
verifiquei lá que a Lei Maria da Penha ampliou o 
conceito de violência. Não é mais só violência 
física, existem outras formas de violência. 

A Lei Maria da Penha, a Lei n.º 11.340.  
Olha só, trouxe ali a violência psicológica, a 
violência moral, violência patrimonial, violência 
sexual e violência física. Ou seja, agora são cinco 
formas de violência em que as mulheres são 
vítimas, tanto no mundo físico quanto também, 
agora, no ambiente digital. 

 Então, a gente vai ver algum desses 
exemplos. Por exemplo, violência psicológica, 
mulheres sendo vítimas dessa forma de 
violência. Algumas matérias jornalísticas, eu 
sempre trago para estar ilustrando: Mulheres 
têm celulares lares invadidos e vão à polícia - às 
vezes por um ex-namorado, um ex-companheiro 

-; Humilhada após boato na internet - vários 
relatos -; Meninas em risco na internet - 
meninas estão sendo ameaçadas de morte, 
sequestro e estupro pela internet - a gente, mais 
tarde, vai falar aqui sobre alguns casos de 
estupro que foram articulados pela internet ou 
praticados pela internet -; Professora é vítima de 
humilhação na internet - muitas mulheres sendo 
vítimas desse tipo de comportamento. 

A gente vê também, nos noticiários 
nacionais, pessoas, personalidades em nível de 
Brasil, como uma repórter da TV Globo; outra 
atriz aí, Taís Araújo, também foi vítima de 
violência psicológica, violência moral; Professora 
é louca - quer dizer, a gente vê muito isso aqui 
no nosso campo regional, em Vitória; Precisei 
ficar vinte dias internada devido a várias ações 
de um autor - aí, praticando contra uma mulher, 
xingando, ofendendo, perfis falsos falando que 
ela era garota de programa, prostituta e etc., e a 
mulher não suportou -; Mulher xingada pela 
internet ganha cinco mil reais - por causa dessas 
ofensas.  

E a violência moral. Vimos violência 
psicológica. E a violência moral, como foi dito 
aqui, muito caso de pornografia de vingança, 
um ex-namorado, um ex-noivo, um ex-marido, 
muitas vezes inconformado com uma 
separação, quer se vingar da mulher divulgando 
a intimidade dela, e isso é muito triste. 
Pornografia de vingança. Um crime que não 
para de crescer, infelizmente.  

Lei branda desfavorece vítimas e não 
corrige criminoso. Para vocês terem uma ideia, 
até setembro do ano passado, setembro de 
2018, nem era crime esse comportamento, não 
estava tipificado em nosso Código Penal. Então, 
agora, em setembro 2018 recente, está lá no 
art. 218-c do Código Penal. Então, é um crime 
novo. Antes, uma mulher que tinha divulgação 
de uma foto íntima, o autor respondia pelo 
crime de injúria apenas, como se tivesse apenas 
ofendido, xingado. E esse comportamento de 
divulgar intimidade é muito mais grave.  

Ex-namoradas nuas em sites.  Marido 
divulga fotos da mulher nua, na web.  Isso 
também, infelizmente, é muito comum. Fotos 
de clientes nuas na internet. Aluno é expulso 
após mandar foto do colega nua pelo 
WhatsApp. Até adolescentes têm esse 
comportamento, e em oitenta por cento dos 
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casos as vítimas são meninas, deputados, então, 
a gente precisa fazer alguma coisa.   

Meninas ficam nuas em troca de elogios 
na internet. Talvez, seja preciso ter uma 
disciplina nas escolas, ética e educação digital... 
Acho importante para estar também 
conscientizando nossos jovens, nossos 
adolescentes.  

Milhares de fotos de jovens nuas 
divulgadas na internet. Maioria envia foto 
sensual e se arrepende. Às vezes, uma mulher 
ou uma adolescente é induzida por um 
namorado, por um amigo, e acaba enviando 
foto e depois vai se arrepender, porque não 
existe uma forma segura de manter esse tipo de 
conteúdo armazenado, nenhum tipo de 
conteúdo, na verdade, porque não existe 
ambiente cem por cento seguro do mundo 
digital.  

 Olha só: Crime na internet é ferida 
aberta. Essa é a Rose Leonel. Ela foi vítima de 
divulgação de fotos íntimas pelo ex-marido. E 
como ela se sentiu desamparada pelo poder 
público, por não existir nenhum tipo de forma 
de enfrentamento dessa forma de violência 
praticada contra a mulher no ambiente digital, 
ela mesma tomou a iniciativa de criar uma ONG 
chamada Marias da Internet, para estar 
tentando fazer alguma coisa pelas outras 
mulheres que sofrem do mesmo crime. Talvez 
uma conferência entre elas, até mesmo ajuda 
mútua, colaboração de psicólogos para estar 
tentando mitigar as consequências.  

 O Marco Civil da Internet - é tão comum, 
deputados, essa questão da divulgação de fotos 
íntimas -, de 2014, no seu art. 21, criou uma 
exceção, em que um provedor de conteúdo não 
precisa de ordem judicial para tirar um tipo de 
conteúdo. Se esse conteúdo envolver cenas de 
nudez ou de atos sexuais de uma pessoa sem 
autorização, essa própria pessoa, daquela 
imagem, daquela foto de intimidade, pode 
solicitar ao provedor de conteúdo a exclusão 
desse material. E se ele não retirar esse 
conteúdo, ele passa a responder de forma 
subsidiária, ele pode ter que indenizar, ter que 
reparar o mal contra aquela pessoa.  

Então esse art. 21 trouxe uma 
ferramenta muito poderosa de combate à 
divulgação de fotos íntimas, porque é a única 
exceção que não precisa de ordem de juiz, basta 

a solicitação da própria pessoa ou de seu 
representante legal.  

Violência Patrimonial. Já vimos, então, a 
violência psicológica e a violência moral; agora a 
violência patrimonial. Muitas mulheres estão 
sendo vítima dessa violência. Essa violência 
patrimonial foi a Lei Maria da Penha que trouxe, 
que definiu. Então homens, geralmente 
homens, bandidos, se aproximam de mulheres - 
essa foto ilustra muito bem como fazem, se 
passando por Don Juan, por caras gentis, 
cavalheiros, bonitos, bem-formados - com o 
único objetivo de estar tomando dinheiro 
dessas mulheres.  

Falso general dá golpes em mulheres.  
Isso aí é ação dos scammers, homens que se 
passam por cavalheiro, por uma pessoa gentil, e 
se aproxima de uma mulher para deixá-la 
apaixonada. Geralmente, são mulheres que têm 
um perfil de meia-idade para cima, mulheres 
divorciadas ou viúvas, então, basicamente ficam 
mais vulneráveis e acabam caindo no golpe 
desses homens que lhes tiram dinheiro.  

Aqui no Espírito Santo, para vocês terem 
ideia, teve uma mulher - trabalhei nesse caso - 
que acabou cedendo, fornecendo para o 
indivíduo, para o criminoso, cento e trinta mil 
reais, achando que era um cara que realmente 
estivesse apaixonado por ela. E esses caras, 
depois que conseguem o que querem, que é o 
dinheiro dessas mulheres, somem e deixam 
essas mulheres endividadas e em estado de 
depressão, porque a família avisou e tudo mais, 
e, aí, ela se sente muito mal por terem caído 
nesse golpe.  

Geralmente, eles se passam por militares 
usando uma farda, por pessoa bem-sucedida, e 
acabam seduzindo as mulheres de forma até 
mais fácil.  

Mulheres são caçadas na internet... Uma 
vez denuncie aí, foi uma matéria de página 
inteira. Foi a primeira vez que relatei como as 
mulheres estavam sendo vítimas de crimes 
cibernéticos aqui no Espírito Santo e sem 
nenhum tipo de amparo, sem nenhum tipo de 
forma de enfrentamento, esse tipo de violência 
praticado contra as mulheres.  

Aí são mais ou menos umas fotos em que 
foram flagrados uns scammers. A máfia 
nigeriana é a mais conhecida e é a mais atuante 
aqui no Brasil. Eles ficam lá, eles criam 
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categorias de criminosos, o cara que faz a 
abordagem, o cara que vai continuar com a 
conversa, o cara que vai chegar na terceira 
etapa que é conseguir fazer a execução do 
plano, que é conseguir dinheiro delas. E, muitas 
vezes, conseguem fotos íntimas - nesse 
relacionamento amoroso que eles mantêm 
falsamente pela internet - dessas mulheres e, 
muitas vezes, praticam o crime de extorsão 
também: Agora tenho foto íntima sua; ou você 
me dá o dinheiro ou eu vou ter que divulgar 
essas fotos. Então, quer dizer, o mal pode ser 
maior ainda. 

E violência física; algumas formas de 
violência física contra a mulher. Garota conhece 
rapaz pelo Facebook e é torturada. Então, a 
internet pode dar ensejo a uma forma de 
violência contra as mulheres; violência física 
mesmo. 

Internet facilita sequestros... As mulheres 
que se expõem, acabam podendo sofrer assalto, 
sofrer sequestros. Ex confessa morte de jovem 
após fotos sensuais vazarem na web. Aquele 
caso chocante que aconteceu em Vila Velha, do 
cara que comeu o churrasquinho ao lado do 
corpo da ex-namorada, por causa de fotos 
sensuais.  

E, por fim, a violência sexual, gente. A 
violência sexual, talvez, seja a mais cruel de 
todas. Cadeia por usar rede social para exigir 
sexo.  Já trabalhei aqui em três casos de 
estupros em que as vítimas foram selecionadas 
ou foram chantageadas, ameaçadas pela 
internet. Dessa forma os criminosos 
conseguiram estuprá-las. Inclusive, um último 
caso em que atuei, teve um criminoso que 
filmou o próprio estupro. Foi até uma prova 
irrefutável que usamos no inquérito para estar 
indiciando o autor por crime de estupro. E no 
próprio filme que ele produziu, a moça, 
mediante grave ameaça, inicialmente tinha 
aceitado, mas, depois, ela caiu na realidade e 

tentou recusar. Ela falou NÃO - no momento 
em que ela estava lá e iria iniciar o ato - 
dezessete  vezes. E falou: Você está me 
machucando! E mesmo assim ele não 
respeitou e deu continuidade ao ato criminoso. 

Decisão inédita: o juiz do Piauí decreta a 
primeira prisão por estupro virtual no Brasil. 

Depois que o Código Penal juntou o 
crime de estupro com o de atentado violento ao 

pudor - atentado violento ao pudor é qualquer 
tipo de crime, ato sexual diverso, de conjunção 
carnal -, passou a ser possível o crime de 
estupro à distância. Por exemplo, o autor está lá 
em São Paulo e a vítima aqui em Vitória. Quer 
dizer, o cara está lá e conseguiu uma foto íntima 
dela e depois ele chantageia a mulher e fala: 
olha, agora quero que você introduza alguma 
coisa na vagina, filma e manda para mim. Isso é 
estupro porque está fazendo isso mediante 
grave ameaça. Estupro, agora, é possível à 
distância. 

Olha aí, estupro virtual; vários casos 
espalhados no Brasil inteiro. Garota conhece 
rapaz pelo Facebook é torturada e estuprada.  

Então, gente, só para finalizar e concluir, 
trouxe alguns slides da minha apresentação no 
mestrado em que eu sintetizo o estudo que fiz 
ao longo de dois anos. Então, esse mestrado foi 
em Políticas Públicas e Desenvolvimento Social, 
efetuado na faculdade Emescam: Violência 
contra as mulheres no ambiente digital. Esse 
estudo teve como espaço geográfico delimitado 
a Região da Grande Vitória, ou seja, a região em 
que a Delegacia de Crimes Cibernéticos atua. 
Somente a Grande Vitória, no período de tempo 
entre 2016 e 2018, três anos. Fiz o 
levantamento de todos os crimes virtuais 
praticados contra a mulher com alguma forma 
de violência - ou moral, ou psicológica, ou 
sexual. 

Nessa tabela eu mostro, no total 
feminino, cento e noventa e uma mulheres 
vítimas desses crimes virtuais com alguma 
forma de violência; e masculino, trinta e um. 
Olha a diferença! 

Podemos ver aqui... Oitenta e seis por 
cento desses crimes com alguma forma de 
violência foram praticados contra mulheres. 
Esse é um dado que chama bastante atenção. 
Eu trouxe isso aqui para esta CPI e espero que 
a partir da demonstração desse estudo, que 
foi o estudo científico, dissertação de um 
mestrado, sejam propostas políticas públicas, 
algumas medidas para estar enfrentando aí essa 
forma de violência contra as mulheres no 
ambiente digital. E os homens, apenas quatorze 
por cento. 
 Essa pesquisa, ainda, as vítimas foram 
entrevistadas, foi passado pelo Comitê de Ética, 
a gente não pode constranger, não pode deixar 
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a vítima, de forma alguma, inibida, se ela quiser 
desistir. 
 A primeira pergunta: qual o tipo de 
violência sofrida no ambiente digital? Ela tinha 
que colocar: sexual, moral ou patrimonial, e 
detalhar qual foi a forma, o tipo de violência. Se 
ela tivesse alguma dúvida, a gente explicava 
aquelas três. 
 A segunda pergunta: quem foi o suposto 
autor da violência sofrida? Nesses 
questionários, a gente perguntava às vítimas, aí 
elas tinham que colocar ali: o ex-marido, o ex-
namorado, o ex-noivo, um parente, um amigo, 
um conhecido ou um desconhecido, pode ser 
um scammer, um cara que ela conheceu na 
internet. E outros; ela poderia colocar outros: 
meu vizinho. Mas, de qualquer forma, o meu 
vizinho seria um conhecido. 
 Três: havia relação de confiança e/ou 
afetiva com o autor da violência sofrida? Isso é 
importante para a gente saber se tinha um 
relacionamento amoroso, se era só amizade, ou 
se era uma relação comercial. Aí ela respondia 
se tinha relação afetiva ou não. 
 Quatro. Mais uma pergunta, a quarta 
pergunta desse questionário: em sua opinião, 
qual o aspecto pessoal que mais facilitou a 
violência sofrida? Então, a gente perguntando às 
mulheres por que elas acham que elas foram 
vítimas dessa violência na internet: por 
ingenuidade, por excesso de confiança naquela 
pessoa, carência afetiva, ambição pessoal – tem 
mulheres, às vezes, que é por ambição pessoal –
, ou falta de domínio da tecnologia, você enviar 
uma foto achando que essa foto é segura e essa 
foto vai vazar. Aí, elas respondiam. 

 Quinto: quais as consequências, 
traumas ou sequelas decorrentes da violência 
sofrida? Depressão, endividamento, etc. 
 Em cima dessas perguntas, nós 
chegamos à seguinte conclusão: a violência 
moral provoca exclusão social; sentimento de 
vergonha por fotos íntimas divulgadas; 
exclusão social, porque, às vezes, a pessoa se 
sente mal no trabalho, se sente mal no 
ambiente familiar, em qualquer lugar; e 
doença de ordem psicológica, porque as 
mulheres ficam deprimidas quando fotos 
íntimas são divulgadas no ambiente digital, 
essa forma de crime cibernético.  

A violência sexual, o que provoca na 
mulher? Sentimento de vergonha e indignação, 
e doença de ordem psicológica também, 
depressão, geralmente depressão.  

Por fim, a violência patrimonial provoca 
nas mulheres endividamento financeiro. Muitas 
delas pegam dinheiro emprestado num banco 
para mandar para os scammers, para o suposto 
namorado delas e, quando não tem crédito, 
deputados, elas pegam com agiota. Teve uma 
mulher da Serra que não tinha crédito para 
fazer um empréstimo bancário e pegou 
quarenta mil reais com um agiota, e depois 
mandou para um scammer, o scammer depois 
some – esses criminosos somem –, e ela ficou 
deprimida, ficou endividada e sofrendo ameaça 
de morte de um agiota da Serra. E também o 
agiota tinha envolvimento com o tráfico de 
drogas. Então, ela começou a sofrer ameaças 
por causa desse endividamento.  

Problemas familiares. Geralmente a 
família alerta: Mamãe, esse cara não existe. E as 
pessoas não acreditam. 
 Diminuição de autoestima, porque se 
sente usada. Ela achava que ela estava se 
sentindo amada, entendida, compreendida, na 
realidade era tudo um comércio, tudo um crime. 
E, por fim, doença psicológica. 
 Por fim, gente, políticas públicas voltadas 
para o combate e enfrentamento da violência 
contra as mulheres no ambiente digital. 
 Eu pesquisei – até mesmo a nível de 
Brasil, mas vamos nos reportar apenas ao 
Espírito Santo –, e é inexistente a política 
pública de enfrentamento à violência contra as 
mulheres no ambiente digital. Não tem nada, 
nada, absolutamente nada!  

A Lei Maria da Penha trouxe muitas 
formas de enfrentamento à violência doméstica. 
No Espírito Santo, a gente tem que ressaltar que 
tem o botão do pânico, tem vários recursos, 
vários atendimentos psicológicos e de serviço 
social também, mas, para mulheres que são 
vítimas de violência na internet, mulheres que 
têm fotos nuas divulgadas, mulheres que são 
vítimas dos scammers, que têm violência 
patrimonial, que entram no estado de 
depressão, não existe nenhum tipo de política 
pública. Infelizmente, é absolutamente 
inexistente. Até mesmo a nível de Brasil, a gente 
só tem algumas ONGs que fazem isso, como a 
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que eu já citei, a ONG Marias da Internet, lá de 
Santa Catarina. E o combate, como que gente 
faz o combate? Essa aqui é a ONG que eu falei, a 
Marias da Internet, uma organização não 
governamental. 

Basta de Violência. Como que a gente 
está fazendo aqui no Estado para tentar 
combater os crimes contra as mulheres no 
ambiente digital? Nós temos, como já falamos 
aqui no início, quando nós criamos o Nurecel, 
está aí o Núcleo de Repressão aos Crimes 
Eletrônicos, no ano 2000, foi por força de um 
decreto de um secretário de Segurança. No ano 
2000, a gente já começou a ter casos de crimes 
virtuais no Espírito Santo e não tinha delegacia, 
e a delegacia, como precisa de um processo 
legislativo para criar, então, por questão de 
celeridade, foi criado um núcleo, está lá, no 
âmbito da Polícia Civil. 

Essa é a primeira matéria que destaca a 
criação desse grupo: Xerifes do Ciberespaço. Ali 
é o pessoal da delegacia. Essa matéria é do dia 
18 de abril de 2000. A delegacia foi criada em 
fevereiro do ano 2000. Está ali eu, naquele 
computador, atrás é o Marcelo Freitas, que os 
colegas policiais conhecem, o Freitas. Aí é o 
primeiro setor que combateu os crimes 
cibernéticos aqui no Espírito Santo. Aqui são as 
pessoas que criaram, com exceção do Gilberto 
Sudré. O Gilberto Sudré é o nosso colaborador e 
só foi lá quando a gente completou... Isso aí foi 
no ano de 2010, quando a gente estava 
completando dez anos de criação e a gente se 
reuniu para estar reavaliando. 

Hoje, nós temos delegacias 
especializadas no atendimento à mulher, que 
também têm feito o combate a essa forma de 
violência, inclusive no ambiente digital. Às 
vezes, a mulher se sente mais amparada, se 
sente mais à vontade de ir a uma Delegacia da 
Mulher do que ir em uma Delegacia de Crimes 
Cibernéticos. A gente não vê problema nenhum 
nisso. Está certo? E também temos a DRCC, que 
é a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que hoje 
tem o delegado doutor Brenno Andrade como 
titular, que também tem feito um trabalho 
muito interessante. Embora uma mulher, olha 
só, uma mulher que seja vítima de um crime de 
estupro pela internet, hoje, ela não vai mais 
para a Delegacia de Crimes Cibernéticos, porque 
teve uma instrução interna, de março deste ano, 

que tirou boa parte dos crimes daquela 
delegacia. Está bom? Então, essas mulheres 
vítimas de estupro têm que ir para a Delegacia 
da Mulher mesmo. 

Vitória pode virar a capital dos crimes 
virtuais. Isso aí foi uma denúncia que nós 
fizemos em 2017, quando a gente soube do 
programa da Prefeitura de Vitória, o Vitória 
Online. A gente tem que enaltecer aqui a 
iniciativa de inclusão digital, isso é muito 
importante, é louvável, só que, por outro lado, 
nós temos que fazer isso com responsabilidade, 
e nós percebemos que o Vitória Online, a 
pessoa chegava aos mais de duzentos e 
cinquenta pontos de acesso à internet na 
Prefeitura de Vitória e não tinha nenhum tipo 
de cadastro, nenhum tipo de identificação. Aí 
nós alertamos, os criminosos vão utilizar essas 
conexões para praticar crimes, porque quando 
fizer a investigação, vai chegar até a Prefeitura 
de Vitória e ela não vai ter condições de nos 
fornecer dados sobre o usuário que praticou 
aquele crime, como já aconteceu aqui na 
Assembleia também. Acho que em 2010, 2009, 
um crime foi praticado de dentro desta Casa e, 
quando nós chegamos até aqui, o responsável 
pela TI na época falou que não tinha condições 
de identificar o usuário porque eram mais de 
quinhentas conexões. Então, são algumas 
brechas que a gente encontra na legislação, nos 
regulamentos, até mesmo na tecnologia, que 
nos deixa preocupados. 

Outra denúncia que a gente fez também 
aqui é: Ataque de hackers afetam o estado do 
Espírito Santo. Por algumas brechas, por 
algumas facilidades. E aqui é a Lei n.º 8.777, que 
é uma lei aqui desta Casa, é uma lei do Espírito 
Santo, que regulamenta e disciplina o uso de lan 
house, cyber cafés, cyber office, e até hoje essa 
lei não foi regulamentada. Então, isso aí é uma 
brecha também que existe aqui no Espírito 
Santo, porque vocês sabem, vocês vão ao 
restaurante, vocês vão à pizzaria e tem lá o wi-fi 
aberto, com a senha aberta, e qualquer um 
utiliza aquele wi-fi. Se uma pessoa utilizar 
aquela conexão para praticar um crime, 
praticamente esse crime não vai ter a 
identificação de seu autor, porque a 
investigação vai chegar até o restaurante, vai 
chegar até a pizzaria e o proprietário não vai 
poder indicar quem foi o usuário, quem foi o 
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cliente dele que há seis meses ou há um ano 
utilizou a conexão dele para praticar um crime. 
Então, isso aí acaba criando uma insegurança 
jurídica muito grande. 

Só para a gente concluir, então:  
 

Alguns qualificam o espaço 
cibernético como um novo 
mundo, um mundo virtual, mas 
não podemos nos equivocar. Não 
há dois mundos diferentes, um 
real e outro virtual, mas apenas 
um, no qual se devem aplicar e 
respeitar os mesmos valores de 
liberdade e dignidade da pessoa.  

 
Essa frase é do ex-presidente da França, 

que morreu recentemente, Jacques Chirac, e ele 
falou com muita propriedade. Tudo que se 
aplica no ambiente físico, aqui no nosso mundo 
real, se aplica também no ambiente virtual. A 
questão da moral, a questão da ética, inclusive a 
legislação. Tá certo? 

Então, queria agradecer a oportunidade 
e estou aqui aberto para qualquer tipo de 
dúvida que possa surgir. Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Muito obrigado, senhor Eduardo 
Pinheiro! 

Agradecer e desejar um bom dia ao 
delegado Lorenzo Pazolini, que chegou a esta 
reunião, sempre com a presença assídua na CPI 
dos Crimes Cibernéticos. 

Doutor Eduardo, ouvi atentamente a sua 
explanação, alguns pontos que me chamam 
atenção, para que a população possa entender e 
verificar de que forma que a gente pode 
contribuir para essa discussão aqui no estado, 
tanto para orientação como para repressão 
mesmo desse tipo de crime. Ou seja, tanto para 
prevenir quanto, também, para repreender. E aí 
tem um ponto que me chamou a atenção. Uma 
delegacia que não tem foco em crimes 
cibernéticos, no caso da Delegacia das 
Mulheres, para que ela possa ter condições... Eu 
também sou, a minha origem é tecnologia da 
informação, trabalhei com segurança da 
informação até entrar na vida pública, aqui no 
meu primeiro mandato de deputado. Você 
conseguir elucidar um crime como esse é 

necessário um aparato técnico e tecnológico 
também, equipamentos, softwares e assim por 
diante. Uma delegacia que não tem foco, 
Delegado Lorenzo está aqui, Delegado Danilo 
também, que são dois da Polícia Civil, uma 
delegacia que não tem esse foco, que não tem 
esse instrumento técnico, como que eles fazem 
para chegar os autores? Visto que até com o 
próprio diálogo que nós temos aqui com o 
delegado doutor Brenno sobre vários pontos, 
inclusive nós estamos discutindo a questão dos 
serviços nateados, vamos ter uma reunião para 
discutir isso, inclusive, com a deputada Soraya 
Manato, para ver se ela leva essa discussão para 
nível nacional. O senhor mesmo falou que teve 
um crime praticado por dentro aqui da 
Assembleia Legislativa e por causa desse serviço 
nateado não foi possível identificar qual dos 
quinhentos computadores que estão aqui 
dentro da Assembleia Legislativa cometeu o 
crime.  

Então, se a gente percebe isso, certa 
dificuldade até na Delegacia de Crimes 
Cibernéticos, essas outras delegacias estão 
dando conta de conseguir chegar aos autores? 

 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 

Na verdade, é complexa a investigação de crime 
cibernético e as demais delegacias não estão 
devidamente preparadas. Ano passado houve 
uma reestruturação na Polícia Civil que colocou 
a Delegacia de Crimes Cibernéticos dentro da 
estrutura da Patrimonial e eu entendo que 
encolheu a delegacia. Eu acho que ela tinha que 
ter crescido, ela tinha que ter se transformado 
numa divisão e cada delegacia do Espírito Santo 
tinha que ter uma delegacia específica de crimes 
cibernéticos. Tem que ser feito um trabalho de 
capacitação dos nossos policiais, porque ainda 
existe uma resistência dos nossos policiais que 
nunca trabalharam com crimes cibernéticos. 
Então, existe uma resistência deles em estar 
investigando esse tipo de crime. E as delegacias 
de fora das de crimes cibernéticos que ainda 
investiga mais por boa vontade do policial, um 
policial mais curioso, mais zeloso.  

Então, a Delegacia de Crimes 
Cibernéticos sempre se coloca à disposição para 
dar suporte – isso é importante –, suporte com 
peças, pedido de representação de quebra de 
sigilo de dados cadastrais. Às vezes uma 
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delegacia do interior, ou até mesmo da Grande 
Vitória, tem dificuldade, não conhece as peças. 
Então, a Delegacia de Crimes Cibernéticos tem, 
na medida do possível, quando é solicitado, 
apoiado nesse sentido. E também, hoje em dia, 
os provedores de conteúdo, a maioria deles, 
Facebook, Google, YouTube, eles fornecem 
ferramentas tecnológicas. Então, a gente, na 
própria ferramenta, no próprio computador nós 
solicitamos os dados. Não usamos mais papel, 
não utiliza mais um ofício que vai lá para São 
Paulo. Agora é tudo on-line. Então, muitas 
vezes, a Delegacia de Crimes Cibernéticos 
também fornece esse suporte técnico.  
 Mas, no geral, deputado Vandinho, ainda 
vejo que boa parte das nossas delegacias ainda 
não estão devidamente preparadas para atuar 
nesses tipos de crimes. Tinha que ser uma 
matéria amplamente difundida, porque, hoje 
em dia, até para você investigar um homicídio, 
você pode utilizar a internet como recurso. Você 
busca lá, nas redes sociais, você vê um 
criminoso que está postando, continua 
postando, um homicida, e você pode buscar o 
rastreamento dele via Facebook, via WhatsApp. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Então, a estrutura que o senhor pensa 
ideal é uma estrutura de fortalecer a Delegacia 
de Crimes Cibernéticos para ser suporte das 
demais e um trabalho principalmente de melhor 
capacitação dos profissionais dessas delegacias 
das mulheres e outras também, para que eles 
consigam fazer minimamente o básico e só nos 
casos em que é necessário um aperfeiçoamento 
técnico utilizar como apoio a Delegacia de 
Crimes Cibernéticos. É isso? 
  

 O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO - 
Sim. Por exemplo, se alguém cria um perfil fake 
para te xingar, te ofender ou para te caluniar, 
não é um crime que vai mais para a Delegacia de 
Crimes Cibernéticos. Se você, por exemplo, 
reside na Serra, vai para a Delegacia da Serra. Aí 
eu pergunto: será que a Delegacia da Serra vai 
ter condições de investigar esse crime? 
  
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Chegar ao autor, né? 
  
 O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO - 
Chegar ao autor. Então, às vezes, a gente 

entende que a população pode ficar um pouco 
desamparada nesse suporte da polícia judiciária, 
para estar investigando, rastreando e 
identificando a autoria ou, pelo menos, 
chegando ao dispositivo informático que foi 
utilizado para a prática do crime, porque a 
investigação de crime cibernético tem duas 
fases. A primeira fase tecnológica, a segunda é a 
fase tradicional. 
 Quando você chega até o dispositivo, 
você vai ter que fazer aquela investigação para 
ver quem poderia ter utilizado aquele 
dispositivo, para praticar aquele crime, porque 
esse dispositivo pode estar numa residência, 
pode estar numa empresa, pode estar numa lan 
house ou, então, num restaurante. Então, aí 
chega à fase tradicional, que você vai ter que 
estudar para ver quem teve acesso àquele 
dispositivo e teve motivos para estar praticando 
aquele crime e buscando um nexo de 
causalidade com o crime e com a vítima. 
 Então, acredito que a solução seriam 
provocações dentro da Polícia Civil, por meio da 
Academia de Polícia, capacitar os policiais do 
estado inteiro, inclusive da ponta, do interior, 
de Norte a Sul, cada delegacia deveria ter um 
especialista em crime cibernético para ele poder 
dar suporte aos demais policiais, ele ser um 
multiplicador dessa técnica de investigação. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Até porque aquilo que o senhor já 
mencionou não necessariamente, ou melhor, 
esse especialista não vai ficar somente para 
repressão de crimes cibernéticos, até porque a 
tecnologia hoje é possível investigar qualquer 
tipo de crime... 
  
 O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 
Sim, sim. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - E utilizando a tecnologia fica muito 
mais, ou menos difícil. É sempre muito difícil 
elucidar crimes, mas utilizando a tecnologia 
hoje, todo mundo conectado, um profissional 
desses vai ajudar e muito para que outros 
crimes também sejam investigados.  
  

 O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO - 
Exatamente. Por exemplo, um assalto numa 
residência, um criminoso adentra numa 
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residência e leva uma smart TV. Nós já 
chegamos aos autores, aos receptadores por 
meio do Netflix.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok. Olha aí. 

  
 O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO - 
Por meio do Netflix, porque fica conectado. O 
cara começa a assistir aos filmes e nós vamos 
chegar até o endereço IP que ele está utilizando, 
que é da residência dele.  
 Então, quer dizer, não é só um crime 
assim propriamente informático que são 
elucidados com técnicas de investigação 
cibernéticas, em qualquer tipo de crime. O cara 
perdeu um celular em Jacaraípe. Quem 
encontrou, em vez de devolver, colocou à venda 
no OLX, por exemplo, um site de comércio 
eletrônico, depois de quinze dias, e não 
devolveu. As pessoas têm um entendimento 
equivocado, até um ditado antigo que fala que 
achado não é roubado, quem perdeu foi 
relaxado. Isso é mentira. Sabemos que tem o 
crime de apropriação de coisa achada. É crime. 
Está no Código Penal e a pessoa tem até quinze 
dias para entregar a uma autoridade policial ou 
judiciária, senão responde por esse crime: 
apropriação de coisa achada.  
 Essas pessoas estão achando esses 
objetos de valor, ou então, comprando, aí 
praticando, no caso, crime de receptação, se for 
objeto de crime esse produto, e colocando à 
venda na internet. Então, quer dizer, não é um 
crime propriamente informático, né? É  
cibernético. Mas é um crime comum, que pode 
ser identificada a autoria por meio de 
investigação de crimes cibernéticos.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –  Ok. 

Eu, nesse assunto... Até para gente abrir 
mais o debate. Mas eu queria colocar, já, uma 
proposta, aqui - Tiago e o demais assessores da 
CPI, se os demais parlamentares, aqui, 
concordarem - que a gente pudesse fazer uma 
indicação ao Governo, explicando essa situação, 
citando o exemplo, claro, da Delegacia das 
Mulheres. Mas, também, que isso possa ser 
replicado em outras. E, nessa indicação, teriam 

dois pontos importantes. Primeiro: capacitação 
dos policiais, visto que, como diminuiu... E o 
delegado Brenno já tinha falado isto, aqui, 
diminuiu bastante as atribuições da Delegacia 
de Crimes Cibernéticos. Se não tiver, pelo 
menos, a capacitação de profissionais nas 
delegacias... Ou seja, transferiu uma 
responsabilidade, sem ter alguém específico 
para tocar esse tipo de crime.  

E, segundo, esta ideia de um especialista 
por delegacia. Porque aí - é claro! - é possível 
pegar um profissional e transformar ele em um 
especialista.  

 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 

Sim.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Mas isso demanda muito tempo, né? 
Então, tem que verificar um formato. Mas eu 
acho que seria uma indicação interessante. 

Delegado Danilo.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Presidente, demanda tempo e efetivo. 
A Polícia Civil deveria ter um pouco mais 

de três mil e oitocentos homens. Três mil, 
oitocentos e vinte e poucos homens. Nós 
estamos com dois mil e cinquenta. Faltam mil e 
oitocentos. Nós temos algumas delegacias que 
estão funcionando com apenas um policial.   

Nós participamos agora, recentemente, 
da audiência pública em Presidente Kennedy, 
por exemplo, a delegacia tem um delegado, que 
responde por mais de uma unidade; tem um 
investigador, e um escrivão. Só! E temos muitas 
delegacias fechadas.  

Quer dizer, durante o período em que 
nós estivemos, aí, na Polícia Civil, nós contamos 
sempre com o apoio das delegacias 
especializadas que, obviamente, têm muito mais 
recursos, do que a gente, né? Mesmo estando 
aqui, na capital. E que colaboraram – e muito! – 
para que a gente pudesse chegar a uma série de 
crimes. Não é isso, Eduardo? 

 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 

Exatamente.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Eu, inclusive, gostaria de parabenizá-lo 
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pelo trabalho desenvolvido na polícia. Muitas 
vezes, lancei mão do serviço lá da sua delegacia. 
Você mesmo nos auxiliou em muitas 
investigações. E isso tem que ser muito positivo.  

Outra coisa, também, que nós 
precisamos ressaltar, é que, além, presidente, 
do efetivo defasado, nós temos uma série de 
policiais, aí, que foram nomeados de 2012 para 
frente, mas que eram do concurso 1993. 
Policiais aí beirando os setenta anos. Nós temos 
alguns que não conseguiram sequer ser 
nomeados, porque já haviam completado 
setenta anos.  

Eu, rodando nas delegacias do interior, 
nessas audiências públicas que nós temos feito, 
nós temos visto situações, aí, onde o policial não 
tem habilidade técnica, nem para ligar o 
computador, a não ser na tomada, porque são 
pessoas que prestaram concurso em 1993, já 
com uma certa idade e, hoje, estão beirando os 
setenta anos. Não tem nenhuma afinidade com 
a internet, ou coisa parecida.  

Mas eu parabenizo você. Agradeço 
muito, Eduardo, pela sua colaboração, aqui. Isso 
é muito importante.  

Nós já fizemos, presidente, uma série de 
indicações, não somente pelo nosso gabinete, 
mas como, também, pela Comissão de 
Segurança, com relação ao efetivo. O aumento 
do efetivo porque é necessário e porque nós 
estamos prestes a fechar mais uma série de 
delegacias.  

Lá, com V. Ex.ª, que será nosso futuro 
prefeito da Serra, por exemplo, lá na sua cidade 
a delegacia da Serra-Sede está fechada, Novo 
Horizonte está fechada, André Carloni está 
fechada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Só Jacaraípe, né? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Só tem uma  delegacia distrital. A capital 
de Vitória... A nossa capital, do Estado do 
Espírito Santo, não tem delegacia. Está fechada 
a delegacia. São Pedro está fechada, 
Jucutuquara e Maruípe estão funcionando 
dentro da regional, numa salinha. São Torquato 
está fechada. Vila Velha está fechada. Quer 
dizer, é lamentável! E as delegacias, por 
exemplo, de Parque das Gaivotas e da Região V, 

que é uma região imensa, sequer foram 
instaladas.  

Obrigado, presidente.  
 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 

Eu queria fazer uma sugestão. Nós temos um 
concurso público na Polícia Civil em andamento. 
E são sessenta investigadores que serão 
nomeados, podendo chegar a cento e sessenta 
investigadores. E eles vão ter que passar pelo 
curso de formação profissional, na Academia de 
Polícia.  

Hoje a Academia de Polícia não... Deveria 
ter uma disciplina de Investigação de Crimes 
Cibernéticos, e não tem. Tem uma palestra de 
quatro horas e eu é que ministro essa palestra. 
Tá? É uma palestra, e um estudo de caso, de 
apenas quatro horas. Eu acho que deveria ser 
uma sugestão, de criar, já que está em curso... 
Um concurso em andamento, criar, dentro do 
curso de formação, esta disciplina: Investigação 
de Crimes Cibernéticos, com uma carga horária 
mínima de vinte horas. Eu acho que resolveria, e 
nós teremos capacitando cento e sessenta 
investigadores. Seriam cento e sessenta 
especialistas, que seriam distribuídos em todo o 
Espírito Santo.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Concordo.   
 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 

Iria amenizar bastante a situação de hoje.  
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Concordo plenamente, presidente. 
Inclusive seria até uma sugestão bastante viável 
uma indicação para que fosse criada essa 
disciplina dentro da academia, porque já haveria 
uma formação para os próximos policiais, para 
as próximas gerações de policiais. 
 

O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO –  
Exatamente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Capitão Assumção. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Antes de o Eduardo se pronunciar, eu tinha... 
Ele antecipou o meu pensamento, mas eu acho 
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louvável porque como tem nos cursos de 
formação dos policiais militares, nós temos 
matérias específicas, deputado Danilo, para que 
o policial militar tenha embasamento em 
diversas atividades, como policiamento de 
trânsito, como as noções da atividade do 
Bombeiro Militar, porque pode ser 
fundamental. Então essa iniciativa vai ser 
importante porque deixa de ser uma palestra, 
que V. S.ª vai ministrar e sim uma disciplina 
desse curso. E eles vão ter essa aptidão 
necessária. 

Estamos falando de uma atividade 
criminosa que cresceu no último ano cerca de 
mil seiscentos e quarenta por cento. Então você 
vê a quantidade volumosa de trabalho que a 
Polícia Judiciária especialmente vai ter, e a 
quantidade pequena, como descreveu com 
muita tranquilidade o deputado Danilo, a pouca 
quantidade de policiais civis no empenho das 
suas atividades e que agora não tem esse 
domínio mínimo de tratar com esse crime do 
ambiente virtual. 

Então essa indicação, presidente, vai ser 
muito importante para que haja essa inclusão 
dessa disciplina específica, para tratar 
exclusivamente desse tema. 

Não sei se o doutor Eduardo tem essa 
referência, o Marco Civil mudou, teve aquela Lei 
Geral de Proteção de Dados e aí mudou artigos 
do Marco Civil. Isso foi importante para a 
atividade policial? 

 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO –  

Só complementando a sua fala em relação à 
capacitação, os investigadores que existem hoje, 
nenhum deles fez concurso antes de 1993. 
Então já são investigadores que talvez o mais 
novo tenha quarenta e cinco, cinquenta anos de 
idade. Já é um policial de certa forma 
acomodado e não quer se capacitar, tem 
resistência em se capacitar. Quando, por outro 
lado, você recebe policiais novos que acabaram 
de ser concursados, eles não têm resistência, 
resistência zero. O que você colocar disciplina 
eles vão fazer, vão abraçar e vão gostar.   

Então acho muito importante essa 
sugestão de criar essa disciplina de Investigação 
de Crimes Cibernéticos dentro dos custos de 
formação de investigador de polícia, até 
delegado também, talvez.  

Agora, voltando a sua pergunta, em 
relação à Lei 13.709, que criou a Lei Geral de 
Proteção de Dados, ela mudou pouca coisa em 
relação ao Marco Civil da Internet. O Marco Civil 
da Internet é uma lei de 2014, e o Marco Civil da 
Internet possibilitou a rastreabilidade de uma 
ação no meio digital. A gente ter como seguir as 
pegadas digitais. 

Na realidade, a Lei Geral de Proteção de 
Dados foca mais no tratamento dos dados 
pessoais. Está todo mundo, tanto o setor 
privado quanto o público, assustado com essa 
lei que ainda não entrou em vigor, vai entrar em 
vigor no dia 17 de agosto de 2020. Já se cogita 
adiar até 2022, já tem um projeto de lei 
tramitando no Congresso para adiar a entrada 
em vigor da LGPD, Lei Geral de Proteção de 
Dados, porque não tem ninguém preparado 
ainda, porque as multas são pesadas, podem ser 
dois por cento ao máximo de cinquenta milhões 
de reais, dois por cento do faturamento da 
empresa até cinquenta milhões de reais. E o 
órgão público também vai ter que cuidar dos 
dados pessoais porque além das multas tem 
talvez um impacto maior até a reputação do 
órgão. Imagina a Sedu que possui dados dos 
alunos, dados dos pais dos alunos, endereços. 
Então tem que ter proteção desses dados e 
porque essa lei acaba com o cheque em branco 
dos nossos dados pessoais. 

A gente vai até uma repartição pública, a 
gente vai até um condomínio, a gente, para 
adentrar esse condomínio a gente precisa de 
dar o nosso número da identidade, o nosso 
nome completo e tirar uma foto. Depois a gente 
não sabe o que eles estão fazendo com aqueles 
dados.  

Quando a gente compra uma passagem 
aérea pela internet ou compra um produto num 
site de comércio eletrônico, nós fornecemos 
nossos endereços, nossos dados de cartão de 
crédito, todos os nossos dados, depois, a gente 
não tem mais controle sobre esses dados. Nós 
não sabemos a forma de tratamento que eles 
estão dando a esses dados.  
 Então, em 17 de agosto de 2020, tudo 
indica que isso vai acabar. Esse cheque em 
branco que damos aos nossos dados pessoais 
vai acabar. Para vocês terem ideia, quando a 
gente acessa um site de internet, eles já estão 
coletando informações sobre nós; ao estarmos 
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andando nas ruas, eles estão coletando 
informações sobre nós. O Google sabe por onde 
a gente anda, a Apple sabe por onde a gente 
anda, a gente não sabe, a gente não recorda, 
mas eles sabem. 

Então, quer dizer, isso vai acabar. Todas 
as empresas vão ter que deixar bem visível, um 
ambiente bem visível, uma opção para você 
excluir seus dados ou você modificar os seus 
dados pessoais. Seus dados são seus.  

Lá na Europa, que já entrou em vigor a 
lei deles, a lei de proteção de dados da Europa, 
o que acontece? Toda vez que você entra num 
site, aparece um pop-up, uma mensagem, 
perguntando se você consente eles salvarem 
seus dados, porque, nós não sabemos, mas eles 
estão salvando nossos dados todas as vezes que 
a gente acessa um site de internet. 

Quando a gente faz uma pesquisa de 
uma compra de tênis, de um celular, depois, a 
não gente começa a receber publicidade desse 
produto? É a maior prova que eles guardam 
nossas informações durante o uso dessas 
tecnologias.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Até 

nos aplicativos. Só complementando, doutor 
Eduardo, ontem, fiz uma pesquisa num 
ambiente seguro pelo meu... eu uso o AVG, 
pago uma licença até 2021. 

 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 

Navegação oculta, que você usou, não é? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – É. 

Aí quando eu fui pesquisar um produto para 
minha filha, o próprio AVG depois ficou me 
mostrando mensagens de produtos. O próprio 
AVG que eu pago.   

 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 

Então. Infelizmente, deputado, a gente vive... 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Olha a situação.  
 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 

O ambiente digital tem o lado positivo, a 
ferramenta é maravilhosa, a gente não pode 
ignorar, já é um mundo sem volta. Não só a 
internet, mas todas as tecnologias vão 

transformar o mundo nos próximos anos: a 
inteligência artificial, o carro autônomo, os 
drones. Então a gente tem que se preparar e 
também é um papel importante do poder 
público, do Legislativo, estarem atentos para 
estarem vendo até que ponto isso passa a ser 
um abuso. 

Nós temos aí a lei de proteção de dados 
que entra em vigor ano que vem. E também 
acho que não vai parar por aí. Nós precisamos 
sempre estar se adequando à atualidade, às 
novas invenções, às novas tecnologias, para a 
população de forma principal não ficar 
desprotegida, desamparada.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – A 

lei geral de proteção de dados vai ser 
importante para os organismos policiais? 

 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 

Na realidade, o art. 4.º dessa lei exclui alguns 
entes. Ela exclui entes de segurança pública, 
exclui entes de Polícia, por exemplo, Polícia: o 
cara foi fichado lá. Não tem como ele chegar lá: 
Oh! Quero que exclua meus dados aí.  

Então, essa lei, segurança pública, 
segurança nacional, dados artísticos, dados 
também acadêmicos, de uma faculdade, por 
exemplo, de uma escola, estão fora da lei. 
Agora, para força policial, aí, talvez, acho que 
não tenha muito impacto não. Talvez uma 
Polícia Civil que faça um cadastro de um 
visitante que adentre, então, tudo isso você 
pode... 

Na realidade, eu participei, 
recentemente, em Florianópolis, de um 
congresso nacional de Direito Digital e percebi 
que ainda está todo mundo inseguro, sem saber 
muito como vai funcionar. Tanto que já existe 
um projeto de lei, recebi ontem, lá no 
Congresso, querendo adiar para 2022.  

Na proteção de dados, estamos setenta 
anos atrasados. Desde que o Brasil aderiu ao 
tratado de direitos humanos, está lá na 
Declaração Universal de Direitos Humanos, a 
proteção dos dados. Então já era para a gente 
setenta anos atrás já ter tratado disso e a gente 
está extremamente atrasado nesse ponto.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Infelizmente.  
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Obrigado, doutor Eduardo.  
 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 

De nada. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –  Delegado Lorenzo.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Bom dia a todos, senhor 
presidente, deputado Capitão Assumção, 
Eduardo Pinheiro. 

Eduardo, primeiro, parabenizar pela 
exposição, que já era esperado pela sua 
competência, sua qualidade. Tive oportunidade 
de conhecê-lo há muito tempo lá na nossa 
instituição, na Polícia Civil. E afianço aqui, 
conheço na prática toda a sua competência, 
zelo, probidade e a dedicação que você, 
efetivamente, leva aos casos concretos, que 
você serve à população capixaba, desde a 
gênese, da Delegacia de Repressão aos Crimes 
Eletrônicos. Na criação da delegacia, você e o 
Marcelo Freitas, que acreditaram nesse 
trabalho, que naquela época muita gente dizia 
que aquilo não teria utilidade, as pessoas não 
vislumbravam, à época, toda potencialidade do 
mundo eletrônico, hoje, do mundo virtual. Não 
só nas transações comerciais, mas nas 
transações humanas, hoje. 
 Você foi um visionário, acreditou, 
plantou a semente, levou aquela delegacia por 
muito tempo nas costas, na raça, com trabalho 
diário. Sou testemunha disso. Várias vezes me 
reportei solicitando auxílio técnico, auxílio 
material, explicações, porque, efetivamente, a 
informática é um desafio para todos nós. E 
busquei qualificação também, claro que não na 
medida da proporção que você tem, mas me 
preparar também para o mundo atual. 
 Então, fica aqui o registro, faço questão 
de registrar e parabenizá-lo pela exposição e 
pela história ao longo do tempo. V. S.ª tocou 
num ponto ali, que é um ponto extremamente 
complexo e traz uma medida de muita 
proximidade com a nossa atuação. Eu, até 
agora, consegui reportar aqui, encaminhei ali 
para a assessoria, para o Thiago. Vou pedir para 
o Thiago expor na tela. 
 Quando você falou do estupro virtual, eu 
me recordei, esse é um artigo de uma revista 

editada pelo Ministério Público Federal, e nós 
tivemos oportunidade de participar.  

Está lá ó! Vou fazer uma leitura rápida 
aqui. E vai exatamente na esteira de toda a sua 
exposição aqui, aquele caso lá do Piauí. E àquela 
época, muitas dúvidas, as pessoas não 
acreditavam. Nós fizemos um indiciamento 
aqui, efetuamos a prisão de pessoas que 
cometeram estupro virtual e temos até a 
condenação, que vou acompanhando os casos. 

Vou ler rapidinho aqui. Está lá, Thiago? 
(Pausa) Então, vamos lá. 

 
Entrevista com o delegado 

titular da Delegacia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente, Dr. 
Lorenzo Pazolini (informação 
verbal)2 , para saber sobre o seu 
posicionamento a respeito do 
caso em estudo, este afirmou:  

 
[...] sem dúvida nenhuma 
é possível imputar como 
crime estupro de 
vulnerável sem contato 
físico, considerando 
salutar, porque, sobretudo 
se forem analisar os 
reflexos constitucionais, o 
art. 227, CF traz a 
proteção da criança e do 
adolescente e do estatuto, 
o qual tudo que está na 
Constituição foi replicado 
no ECRIAD, considerando a 
hipossuficiência em grau 
máximo. Não há dúvida 
nenhuma que o legislador 
pretendeu preencher os 
requisitos subjetivos, o que 
tem que quebrar o dogma 
desse contato porque 
durante muito tempo as 
condenações se baseavam 
nesse contato, e hoje, 
claro, por exemplo, eu 
pensei em outro caso aqui, 
o autor que induz a prática 
dos atos sexuais, por 
exemplo, ele pede para a 
vítima se masturbar na 
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frente dele e com a 
contraprestação ou não, 
sendo a vítima, menor de 
14 anos, esse caso nós já 
tivemos aqui na DPCA, não 
envolvendo pagamento, 
contraprestação onerosa 
[...] 

 

E aí continua. 
Exatamente aqueles casos que V. S.ª 

explanou aqui com muita propriedade. E aí 
continua até o final, enfim, mas nessa mesma 
linha, nessa mesma esteira. 

Então, são casos que o Espírito Santo 
teve oportunidade de combater e deu uma 
resposta eficaz, muito com a ajuda daquela 
semente que foi plantada lá atrás, na gênese, no 
início desse trabalho.  

Então, faço questão de registrar 
novamente, parabenizá-lo pelo serviço que 
prestou à sociedade capixaba e continua 
prestando.  

Senhor presidente, já partindo para as 
considerações finais, queria me adiantar, eu 
gostaria, e deixo essa proposição aqui, para que 
nós, efetivamente, possamos fazer essa 
indicação para que a academia forneça cursos 
permanentes aos policiais. Capacitação 
permanente aos policias porque cada vez mais 
nós teremos o entrelaçamento dos crimes 
virtuais com a realidade posta.  

Até porque a criminalidade vai se 
especializando, vai procurando facilidades, 
brechas, e isso não tem jeito, é do crime. O 
criminoso vai procurar praticar crimes onde ele 
fique impune. 

Então, se ele sentir que talvez aquela 
área não está tão amparada pela atuação 
estatal, objetivamente e de forma clara, ele vai 
procurar praticar o crime no ambiente virtual. 
Por isso que nós precisamos reforçar. 

Com relação à Lei n.º 8.777/2008, 
realmente, esta Casa, nós tivemos uma reunião 
sobre ela. Ela carece ainda de regulamentação e 
até de atualização, porque de 2008 para cá já 
são onze anos. Então, nós temos, sim, e já 
desenvolvemos algumas conversas aqui, no 
âmbito da comissão, desta CPI de Crimes 
Cibernéticos, para que nós possamos oferecer 
um projeto de lei para que atualize a lei e cobrar 
a regulamentação do Poder Executivo. 

No mais, eu acho que é isso, precisamos 
estar atentos, a sociedade precisa estar atenta. 
As políticas públicas, hoje, de atendimento à 
mulher, no campo dos crimes virtuais, são 
precárias, carentes, incipientes e nós 
precisamos reforçá-las, no âmbito do estado do 
Espírito Santo. 

Muitos casos estão acontecendo. Ainda 
há muita subnotificação por vergonha ou por, as 
pessoas temem o julgamento da sociedade, as 
próprias vítimas temem o próprio julgamento da 
sociedade. 

É fundamental que haja um ambiente 
propício para recepcionar, receber e acolher 
essas vítimas. Aquele primeiro atendimento vai 
ser fundamental, para que ela tenha confiança 
em se reportar a um investigador ou delegado 
ou escrivão ou escrivã. Enfim, para que aquele 
fato possa ser elucidado em sua amplitude 
máxima. 

Essas são as minhas considerações. Fica 
o meu respeito e a minha admiração pelo seu 
trabalho, Eduardo. E eu devolvo a palavra aqui 
ao presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado, deputado Delegado Lorenzo. 

Eu acredito que tem duas indicações, 
pode ter mais, mas duas, assim, que acredito 
serem importantes. Uma de própria, uma 
sugestão do Eduardo Pinheiro quando ele fala 
sobre, aqui, que seria importante inserir uma 
disciplina no curso de formação de policiais civis 
de investigação de crimes cibernéticos. 

Então, esse é um ponto que a gente 
pode transformar em uma indicação, caso os 
demais pares concordarem. E a segunda 
indicação seria no sentido, eu não sei se é 
exatamente assim, mas fica aqui a sugestão, que 
a polícia pudesse capacitar, pelo menos, um 
policial por delegacia, também, nesse caso aí, de 
formação de policiais civis, para a investigação 
de crimes cibernéticos. Até porque ficar 
esperando novos policiais entrarem para 
participar do curso de formação, isso tem que 
ser de agora para frente, sempre acontecer.  

Então, essa indicação é importante, mas 
também, pelo menos, capacitar, visto que a 
dificuldade, que a gente percebe, que o 
Governo não está querendo aumentar o efetivo, 
nesse momento, capacitar, pelo menos, um 
policial por delegacia. 
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O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 
(Sem partido) – Senhor presidente, pela ordem! 
Eu acho que, na verdade, nós poderíamos 
inserir na indicação a expressão: capacitação 
permanente. 

Ela vai abranger todos os policiais, 
aqueles que chegarem, os que já estiverem, 
porque é uma capacitação permanente. E aí 
você mantém esse curso por um ou dois anos, 
na academia, e vai havendo o rodízio, os 
policiais vão passando, vão fazendo e isso vai 
gerando a evolução da instituição, o 
crescimento da instituição e a capacitação 
profissional e individual de cada um dos policiais 
civis do estado Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eduardo Pinheiro, gostaria de comentar 
o assunto?  

 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 

Eu queria só acrescentar que a disciplina no 
curso de formação é primordial, porque ali você 
não tem nenhum tipo de resistência. A pessoa já 
entra empolgada, motivada e preparada, 
porque são pessoas que estão entrando que 
estudaram, né? Estão já num ritmo de estudo. 
Então, você tem um material humano mais 
preparado para você... 

  
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então, vamos dividir em duas, Delegado 
Lorenzo, uma dessa do curso de formação e a 
outra, eu concordo com V. Ex.ª, com essa 
questão da formação permanente. Está ali à 
disposição e ser feito aí com o tempo essa 
capacitação. 

Até porque, pelo que eu estou 
entendendo, aqui, do doutor Eduardo Pinheiro, 
é que pode-se ter resistência com quem já é 
policial, hoje. 

 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 

A gente sabe, lá dentro, sabe que tem um 
pouquinho de resistência, sim, né? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. 
 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 

E outra coisa que queria acrescentar, em relação 

à Lei 8.777, sim, ela precisa ser atualizada para 
estar em conformidade com o Marco Civil da 
Internet, que é de 2014, e também com a LGPD. 
Então, a gente vai ter uma, talvez o Espírito 
Santo saia na frente, tá? E como saiu lá no ano 
2000, foi o terceiro estado da federação a ter 
um núcleo de combate a crimes cibernéticos. 

Inclusive, no ano que vem, daqui a 
quatro meses, nós vamos estar completando 
vinte anos, aqui, no Espírito Santo, de combate 
aos crimes cibernéticos. Então, isso aí é um 
dado para comemorar, um feito para 
comemorar. Eu fico muito orgulhoso de ter 
participado disso e queria agradecer ao doutor 
Lorenzo pelas palavras, pelo respeito, pelo 
carinho ao meu trabalho. 

Também falei ali, quando estava fazendo 
a minha exposição, que seria importante, como 
a gente vê muita criança praticando 
cyberbullying, xingamento, ofensa, tirando foto 
íntima porque devido à facilidade tecnológica e 
falta de um preparo, talvez uma política pública 
voltada para a criança e adolescente também, 
estar criando uma disciplina ética e segurança 
digital, nas escolas que tenham grade integral, 
período integral, e tenham espaço para inserir 
uma disciplina dessa. E também, voltando aqui 
ao tema da violência contra as mulheres no 
ambiente digital, a criação de políticas públicas 
de amparo para essas mulheres que são vítimas 
desses crimes e não têm nenhum tipo de forma 
de enfrentamento para essas mulheres. 

Basicamente é isso, gente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. 

Então, em discussão as duas indicações. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(Sem partido) – Acompanho, presidente, pela 
aprovação das duas indicações. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Danilo Bahiense? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(PSL) – Acompanho, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Capitão Assumção? 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Pela aprovação das indicações, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Passamos, então, para as considerações 
finais. Gostaria de pedir ao doutor Eduardo que 
possa fazer suas considerações finais. 

 
O SR. EDUARDO PINHEIRO MONTEIRO – 

Primeiramente, gostaria de agradecer a 
oportunidade. Quando eu soube da existência 
desta comissão parlamentar para estar 
apurando os crimes cibernéticos no Espírito 
Santo, as dificuldades, os entraves, as brechas 
legislativas, todos esses obstáculos que 
impedem o poder público de ter uma resposta 
efetiva à sociedade, vi que eu poderia, de uma 
certa forma, colaborar. Como o doutor Pazolini 
ressaltou, conheço desde o início, participei 
desde o início, e continuo participando ainda. É 
impressionante como as pessoas me ligam 
durante o dia querendo orientações, foram 
vítimas, o que fazem... A questão agora muito 
comum que estava de sequestro de WhatsApp, 
vocês devem conhecer várias pessoas que 
passaram por isso. Então, a gente ainda, aqui no 
estado, é muito carente nessa área, tanto na 
repressão quanto na prevenção. E eu venho 
fazendo esse trabalho mais ou menos como se 
fosse uma andorinha, venho fazendo esse 
trabalho de prevenção, divulgo algumas dicas de 
segurança quando tenho oportunidade. Então, 
quando eu soube da existência desta comissão, 
eu me coloquei à disposição, até falei com o 
doutor Pazolini e com o doutor Danilo também: 
Alguma oportunidade, estou aí, se precisar de 
mim, sei que posso colaborar. 

Minha participação não encerra aqui, 
continuo à inteira disposição, se precisar, 
precisar compor alguma equipe técnica para 
estar avançando nessas questões, estou à 
inteira disposição. Queria agradecer a todos o 
convite e também esta oportunidade de estar 
aqui dando essa colaboração. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Nós que agradecemos. Muito obrigado, 
doutor Eduardo! Sabemos da sua história com o 

tema, da sua capacidade técnica e da sua 
sensibilidade também em acolher a população e 
repreender esses crimes. 

Considerações finais, algum deputado? 
(Pausa) 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima 
reunião, que será extraordinária, no dia 
18/11/2019, às 10h, no Plenário Dirceu Cardoso, 
nesta Casa de Leis, para discutirmos melhorias 
sobre registro de domínios, serviços nateados e 
desdobramentos e suas implicações nas 
investigações. Estará presente a Anatel e a 
deputada federal Soraya Manato. 

Muito obrigado a todos, aos servidores 
da Casa, ao público que nos assiste. Bom dia e 
que Deus abençoe!  

 

(Encerra-se à reunião às 
10h30min) 

 

 

_______________________________________ 

 
CENTÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 11 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 

 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, à hora 
regimental, para ensejar o início 
da sessão, registram presença os 
senhores deputados Capitão 
Assumção, Dary Pagung, 
Delegado Danilo Bahiense, 
Doutor Hércules, Dr. Emílio 
Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Erick Musso, Euclério Sampaio, 
Gandini, Hudson Leal, Iriny 
Lopes, Janete de Sá, Luciano 
Machado, Pr. Marcos Mansur, 
Raquel Lessa, Sergio Majeski e 
Vandinho Leite) 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) -  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 
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Bahiense para proceder à leitura de um 
versículo bíblico.  

Todos de pé. (Pausa) 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Carlos Von e Coronel 
Alexandre Quintino) 
 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 
Provérbios, 29:12) 
 
(Assume a 2.ª secretaria o 

senhor deputado Dr. Emílio Mameri) 
 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) - Solicito ao 2.º secretário que 
proceda à leitura da ata da sessão anterior.  

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 

presidente, pela ordem! Só registrar e pedir que 
a gente possa fazer num momento que V. Ex.ª 
achar oportuno. O presidente de honra do 
nosso partido, nacionalmente... 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) -  Antônio Ribeiro Granja.   

 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Granja, 
conhecido como Granja, faleceu no dia de 
ontem, à noite, e a gente queria, até pela 
importância histórica que ele tem, pedir que 
esta Casa prestasse um minuto de silêncio em 
memória dele, pela passagem dele.  

Registrar, também, a presença do nosso 
líder, deputado federal Da Vitória. Agradecer a 
presença do mesmo.  

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Deputado Da Vitória, bem-
vindo. Obrigado pela presença.  

Após a leitura da ata, vamos proceder a 
um minuto de silêncio. Se alguém mais tiver 
alguma citação a fazer...  

  
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Pela ordem, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Sim.  
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) –  
Aproveitando este momento do lado aqui, por 

enquanto, do lado da esquerda, quero também 
solicitar, no momento oportuno, para que seja 
também dado um minuto de silêncio a três 
heróis policiais militares, que perderam suas 
vidas no final de semana. O primeiro deles é o 
soldado Durval Kister Neto, do 11.º Batalhão; 
depois, o nosso policial, o soldado George 
Ribeiro de Faria, do 14.º Batalhão; e, por final, o 
sargento Alberto Magno Luppi, de Colatina, do 
9.º Batalhão.  

Muito obrigado, senhor presidente!  

 
 (Registra presença o senhor 

deputado Theodorico Ferraço) 
 
 (Assume a 1.ª secretaria o 

senhor deputado Luciano Machado) 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) - Vamos, em momento oportuno, 
conceder um minuto de silêncio solicitado por 
V. Ex.ª.  

Deputado Dary e, logo em seguida, 
deputada Raquel.  

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) - Senhor 

presidente, além dos pedidos feitos pelo 
deputado Gandini e pelo deputado Assumção, 
gostaria também de pedir um minuto de silêncio 
pelo Edson Belarmino, conhecido como Tula, 
nascido e criado no distrito de Vila Nova do 
Bananal, no meu município. Então, quero aqui 
registrar um minuto de silêncio pelo Tula.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) - Está feito o registro.  

Deputada Raquel Lessa. 
 
 A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) - 

Também quero pedir um minuto de silêncio 
para o senhor Getúlio Loureiro, oitenta e sete 
anos, pai de uma grande amiga minha, Ana 
Loureiro. Doutor Getúlio, de São Gabriel da 
Palha, que foi prefeito em São Gabriel da Palha. 
Então, a gente pede um minuto de silêncio. Um 
homem muito trabalhador, uma pessoa muito 
amiga da nossa família, e peço esse minuto de 
silêncio.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) - Está feito o registro.  
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Deputado Coronel Alexandre Quintino.  
  
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, gostaria de 
corroborar com a fala de todos, mas enfatizar a 
fala do nobre amigo, deputado Capitão 
Assumção, pelas três perdas dos nossos heróis 
da Polícia Militar.  
 

(Registra presença o senhor 
deputado Torino Marques) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) - Está feito o registro. 

Deputado Euclério, quer falar alguma 
coisa?  

 
O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 

partido) - Quero me manifestar sobre, nesse 
final de semana, uma nota que se referiu à 
Assembleia sobre uma possível coleta de 
assinatura se referindo à era Gratz.  

Estou aqui há cinco mandatos e nunca 
tive envolvimento com nada de errado. Esta 
Casa é uma das mais transparentes. Assino e 
voto como quiser, porque tenho independência 
e minha conduta é ilibada dentro desta Casa e 
fora dela. 

Então, é inadmissível que numa 
Assembleia que é uma das mais transparentes e 
econômicas, que tem dado exemplo para o país, 
alguém queira achincalhá-la se referindo a uma 
época remota, passada, em que a maioria não 
participou e nem participa. Esta Casa realmente 
defende os direitos e os anseios do povo do 
Espírito Santo.  

Então, quero registrar minha tristeza e 
tem gente que, ainda, para atingir objetivo, se 
refere a essa época que o Espírito Santo não 
quer se lembrar.  

Obrigado, senhor presidente! 
Parabenizar V. Ex.ª, que tem sido um condutor 
desta Casa e que tem enaltecido o nome do 
Poder Legislativo do Espírito Santo. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Deputado Vandinho Leite. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Senhor presidente, eu gostaria, neste momento, 
também, de fazer uma reflexão semelhante a 

que o deputado Euclério acabou de fazer. Eu 
concordo plenamente com ele.  

É o terceiro mandato que eu tenho nesta 
Casa - fiquei um mandato fora - e acredito eu 
que essa coluna hoje no jornal A Tribuna, coluna 
que tem aspas, inclusive, do governador do 
Estado, onde ele, ao mesmo tempo que diz que 
não pretende interferir na Casa, chega a citar 
que esse processo que se inicia na Assembleia 
pode ser remetido a uma possível era de atraso 
que se teve nesta Assembleia.  

Eu acho que o governador deve, 
inclusive, independente das posições de quem é 
aliado e de quem é independente ou oposição, 
desculpar-se com esta Casa. Primeiro, porque 
nesta Casa, ao longo desses últimos anos de 
uma história que foi construída nessa pós era 
Gratz, nós vimos, sim, uma mudança de postura 
muito forte na Assembleia Legislativa, tanto nos 
meus dois primeiros mandatos e principalmente 
neste, na qual a Casa se torna uma das 
principais Assembleias Legislativas do Brasil e 
abre os serviços da Casa para a população. E, 
em minha opinião, mesmo eu sendo um 
deputado independente, esta Casa não tem 
faltado ao governador. Todas as matérias que 
ele enviou para cá, pilotadas por V. Ex.ª na 
presidência desta Casa, todas as matérias foram, 
até então, aprovadas, mesmo com deputados 
como no meu caso, pensando de forma 
diferente. 

Acredito eu que esse processo é um 
processo que, ao mesmo tempo em que ele 
falou em conversa madura na nota, ele precisa 
ser maduro o suficiente para entender que este 
é um poder separado e que é necessário, sim, 
que esse debate se aprofunde, mas que é 
necessário reconhecer os avanços que a 
Assembleia Legislativa teve ao longo dos anos. 
 Eu, com certeza, vivi isso aqui. Não sou 
da era Gratz, não tenho processos e trabalho 
com seriedade. Acredito que V. Ex.ª está 
fazendo um belo mandato à frente da 
presidência do Legislativo. 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Alexandre Xambinho, 
Freitas e Marcos Garcia) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Vou conceder um minuto de silêncio aos 
deputados solicitantes.  
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V. Ex.ª quer a palavra? 
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Senhor presidente, eu gostaria também... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Só conceder um minuto de silêncio do 
deputado Gandini, deputado Assumção, 
deputado Dary, deputada Raquel, do deputado 
Torino Marques, e também solicitado pelo 
deputado Mansur. 
 
   (A Casa presta a 
homenagem) 
 
 Só pedir ao deputado Emílio para ler a 
ata, um segundinho, que logo em seguida eu 
passo a palavra ao deputado Enivaldo dos Anjos. 
 
 O SR. 2.º SECRETÁRIO – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Vamos considerar a ata 
como lida. Ela está disponível para todo 
deputado que quiser fazer uma leitura da ata. 
Está fácil e disponível. Então, como de praxe, 
nós estamos considerando a ata como lida. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Ata dispensada. 
 Com a palavra o deputado Enivaldo. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente, eu acho que algumas 
pessoas consideram que V. Ex.ª é um deputado 
jovem e que vai morder em isca flutuando no 
lago.  

Eu vou dizer que todas as duas 
manifestações foram infelizes, porque elas não 
trazem nenhuma harmonia e nenhum conceito 
de experiência do que é que acontece nas 
atividades políticas. Então, eu só vou dizer a V. 
Ex.ª o seguinte: eu espero que V. Ex.ª tenha, 
apesar da pouca idade, experiência para não ser 
mordido pela intriga e pelo fácil argumento de 
briga. Que V. Ex.ª seja, realmente, um 
universitário em estadista porque, do contrário, 
vou me decepcionar muito se V. Ex.ª confiar 
nesse tipo de intriga. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Com a palavra o deputado Luciano 
Machado para leitura do Expediente. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
1. Emenda Modificativa n.º 01/2019, do 

deputado Dary Pagung, que altera a ementa e 
o art. 1.º do Projeto de Decreto Legislativo n.º 
91/2019, que concede Título de Cidadão ao 
senhor Alexandre Henrique da Rocha Campos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84002&arquivo=Arquiv
o/Documents/EM/84002-
114628917906112019-assinado.pdf#P84002  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

PRB) – Junte-se ao Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 91/2019. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
2. Projeto de Lei n.º 933/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
regulamenta o §1º do Art. 32 da Constituição 
Estadual acerca dos atos da Administração 
Pública Direta e Indireta, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83993&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/83993-115651122406112019-
assinado.pdf#P83993  
  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
3. Projeto de Lei n.º 934/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de que, nos 
serviços públicos e particulares do Estado, haja 
atendimento terapêutico individualizado para 
pacientes com Transtorno do Espectro Autista 
e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84004&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84004-120344420206112019-
assinado.pdf#P84004  
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
4. Projeto de Lei n.º 935/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre a liberação, com prioridade, de 
emendas parlamentares pelo Governo do 
Estado, aos municípios que decretarem 
Situação de Emergência ou Estado de 
Calamidade Pública e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84013&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84013-131745742606112019-
assinado.pdf#P84013  
  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
5. Projeto de Lei n.º 936/2019, do 

deputado Carlos Von, que declara o município 
de Guarapari Capital da Biodiversidade 
Marinha do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84033&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84033-140026342106112019-
assinado.pdf#P84033  
  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
 

6. Projeto de Lei n.º 937/2019, do 
deputado Carlos Von, que altera a Lei Estadual 
n.º 2.997, de 29 de setembro de 1975, para 
incluir objetivo consistente na promoção dos 
circuitos e rotas turísticos na Política Estadual 
do Turismo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84029&arquivo=Arquiv

o/Documents/PL/84029-135842029406112019-
assinado.pdf#P84029  
  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
PRB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
7. Projeto de Lei n.º 938/2019, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, que proíbe a 
fabricação, venda e o uso de cerol, linhas 
chilenas ou qualquer produto semelhante que 
possa ser aplicado em linhas destinadas a 
empinar pipas ou papagaios ou outros tipos de 
linhas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84113&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84113-112940718507112019-
assinado.pdf#P84113  
  

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) –  Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
8. Projeto de Lei n.º 939/2019, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, que acrescenta 
item ao Anexo I da Lei n.º 10.976, de 14 de 
janeiro de 2019, declarando de Utilidade 
Pública o Centro de Recuperação Sentinelas - 
CRES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84117&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84117-114311454707112019-
assinado.pdf#P84117  
  

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Publique-se. À Comissão de 
Justiça, na forma do art. 276, do Regimento 
Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
9. Projeto de Lei n.º 940/2019, do 

deputado Doutor Hércules, que institui o 
certificado de qualidade de acessibilidade 
municipal, denominado "Selo de 
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Acessibilidade", a ser outorgado as cidades 
capixabas que adotem medidas que garantam 
a acessibilidade e a inclusão das pessoas com 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84112&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84112-112403389807112019-
assinado.pdf#P84112  
  

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Publique-se.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
10. Projeto de Lei n.º 941/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que estabelece 
honraria e promoção ao policial militar, no 
âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84207&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84207-171417360907112019-
assinado.pdf#P84207  
  
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Devolva-se ao autor com 
base no art. 143, inciso VIII, do Regimento 
Interno, por infringência aos artigos 63, 
parágrafo único, incisos III e IV; e 91, inciso I, da 
Constituição Estadual. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Pela ordem, senhor presidente!  
Quero recorrer à Comissão de Justiça, do 

item 10. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 

MAMERI  – PSDB) – Defiro.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Muito obrigado! 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
11. Projeto de Lei n.º 942/2019, do 

deputado Capitão Assumção, que institui o 
programa de reinserção profissional destinados 
aos proprietários e condutores de veículos de 

tração animal atingidos pela Lei 10.621, de 06 
de janeiro de 2017. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84257&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84257-100859997308112019-
assinado.pdf#P84257  
  

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Publique-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
12. Projeto de Lei n.º 943/2019, 

do deputado Coronel Alexandre Quintino, que 
acrescenta item ao Anexo I da Lei n.º 10.973, 
de 14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia da 
Síndrome Digeorge, a ser comemorado 
anualmente no dia 22 de novembro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84292&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84292-144930769408112019-
assinado.pdf#P84292 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 

MAMERI  – PSDB) – Publique-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

13. Projeto de Lei n.º 944/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre o 
direito dos pais ou responsáveis terem ciência 
do processo pedagógico e participar da 
definição das propostas educacionais e dá 
outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84322&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84322-164939644908112019-
assinado.pdf#P84322  
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Devolva-se ao autor. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
14. Projeto de Lei n.º 946/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
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dispõe sobre a instalação de dispositivo de 
segurança denominado "botão do pânico" nas 
escolas da rede pública estadual e privada de 
ensino, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84342&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/84342-095937311111112019-
assinado.pdf#P84342  
  

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Publique-se.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
15. Projeto de Decreto Legislativo 

n.º  93/2019, do deputado Gandini, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Rafael Mello Portella 
Campos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84261&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/84261-
121601795608112019-assinado.pdf#P84261  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 

MAMERI  – PSDB) – Publique-se.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

16. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
94/2019, do deputado Euclério Sampaio, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Cristiano Alves Pereira. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84325&arquivo=Arquiv
o/Documents/PDL/84325-
175335528508112019-assinado.pdf#P84325  

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Publique-se.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
partido) – Pela ordem, senhor presidente!  

O projeto anterior, de nossa autoria, 
recorro à Comissão de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 

MAMERI  – PSDB) – Defiro. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
17. Pareceres n.os 56/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade 
e juridicidade; e 10/2019, da Comissão de 
Finanças, pela aprovação, do Projeto de Lei n.º 
23/2019, do deputado Bruno Lamas, que altera 
a redação do caput do art. 30 Lei n.º 10.011, de 
21 de maio de 2013, que dispõe sobre o 
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e 
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos 
(ITCMD), definindo seu pagamento de forma 
parcelada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=76791&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/76791-140008435819062019-
assinado.pdf#P76791  

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Publique-se.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

18. Parecer n.º 221/2019, da Comissão 
de Justiça, pela inconstitucionalidade, do 
Projeto de  Lei n.º 046/2019, do deputado Dr. 
Rafael Favatto, que dispõe sobre a proibição de 
bares, restaurantes e estabelecimentos afins 
servirem, comercializarem e/ou distribuírem 
bebidas e alimentos quentes em recipientes 
plásticos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83971&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83971-184410933005112019-
assinado.pdf#P83971  

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Publique-se.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

19. Parecer n.º 225/2018, da Comissão 
de Justiça, pela rejeição do despacho 

Identificador: 340036003100390032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, do Projeto de Lei n.º 089/2019, do 
deputado  Carlos Von, que dispõe sobre a 
inclusão do tipo sanguíneo e fator RH na 
Carteira de Identidade. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83975&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83975-191018702105112019-
assinado.pdf#P83975  
  

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Publique-se.  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Pela 

ordem, senhor presidente!  
Quero pedir a V. Ex.ª a retirada do item 

26 da pauta, de minha autoria. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 

MAMERI  – PSDB) – Defiro. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
20. Parecer n.º 220/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade 
e juridicidade e aprovação, com o acolhimento 
da Emenda Substitutiva n.º 02, na forma do 
art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei n.º 125/2019, da deputada Janete de Sá, 
que institui a Semana Estadual de Prevenção e 
Combate ao Feminicídio no Estado, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83964&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83964-181636398105112019-
assinado.pdf#P83964  
  

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Inclua-se na Ordem do Dia 
para cumprimento do prazo recursal. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
21. Parecer n.º 222/2019, da Comissão 

de Justiça, pela inconstitucionalidade, do 
Projeto de  Lei n.º 255/2019, do deputado 
Euclério Sampaio, que institui diretrizes para a 

Política Estadual de incentivo à geração e 
aproveitamento da energia solar, eólica, de 
biomassa e a cogeração no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83966&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83966-181909617105112019-
assinado.pdf#P83966  
  

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Publique-se.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
22. Parecer n.º 223/2019, da Comissão 

de Justiça, pela inconstitucionalidade, do 
Projeto de  Lei n.º 264/2019, do deputado 
Capitão Assumção, que dispõe sobre o 
congelamento das tarifas dos pedágios de 
concessionárias e permissionárias que 
estiverem com as obras de melhoramento das 
vias públicas atrasadas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83967&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83967-184005432505112019-
assinado.pdf#P83967  
  

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Publique-se.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
23. Parecer n.º 226/2019, da Comissão 

de Justiça, pela inconstitucionalidade do 
Projeto de  Lei n.º 280/2019, do deputado 
Carlos Von, que dispõe sobre a proibição de 
delimitação de formas e tipos de tratamento e 
de procedimentos médicos a serem cobertos 
em contratos de plano de saúde. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83969&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83969-184133229505112019-
assinado.pdf#P83969  
  

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Publique-se.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

24. Parecer n.º 230/2019, da Comissão 
de Justiça, pela inconstitucionalidade, do 
Projeto de  Lei n.º 321/2019, do deputado Dary 
Pagung, que dispõe sobre a proibição da 
utilização de jalecos, aventais, e outros 
equipamentos similares de proteção individual, 
utilizados por servidores, funcionários e 
profissionais da área de saúde fora do seu 
ambiente de trabalho e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83972&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83972-184554933305112019-
assinado.pdf#P83972  
  

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Publique-se.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
25. Parecer n.º 227/2019, da Comissão 

de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) do Projeto de Lei n.º 
330/2019, do deputado Carlos Von, que dispõe 
sobre a livre organização estudantil por meio 
de Centros Acadêmicos, Diretórios Acadêmicos 
e Diretórios Centrais dos Estudantes nas 
instituições públicas e privadas de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83973&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/83973-190307654305112019-
assinado.pdf#P83973 

 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Conforme decisão aprovada 
em plenário, na sessão ordinária do dia 
26/08/2019, o autor terá até três sessões para 
apresentação de recurso da decisão do parecer 
da Comissão de Justiça, conforme dispõe o 
inciso I, § 6º, do art. 23 do Regimento Interno, 
alterado recentemente pela Resolução n.º 
6.360, publicada no DPL do dia 22 de julho de 
2019. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
26. Requerimento de Informação n.º 

160/2019, do deputado Vandinho Leite ao 
Secretário de Estado Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social sobre o Quantitativo 
dos beneficiários do programa de Tarifa Social 
da EDP, no mês de março do ano de 2019, bem 
como o Quantitativo de beneficiários do 
programa tarifa social da EDP no mês de 
outubro de 2019. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84253&arquivo=Arquiv
o/Documents/RQI/84253-
085502268608112019-assinado.pdf#P84253  
  
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Foi retirado de pauta a 
pedido do autor. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
27. Requerimento n.º 315/2019, do 

deputado Adilson Espindula, com base no 
artigo 305, II do Regimento Interno, de licença 
para tratamento de saúde no dia 16 de outubro 
de 2019, conforme atestado médico. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83183&arquivo=Arquiv
o/Documents/REQ/83183-
100947307024102019-assinado.pdf#P83183  
  
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Defiro. À Secretaria para 
providenciar ato de licença. 
 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
28. Requerimento n.º 319/2019, do 

deputado Adilson Espindula, para, com base no 
Artigo 305, Inciso I do Regimento Interno, para 
representar a ALES no município de Santa 
Maria de Jetibá, no dia 11 de novembro de 
2019, em audiência com autoridades locais e o 
presidente da CESAN, referente à falta de 
abastecimento de água naquele município. 

Identificador: 340036003100390032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83972&arquivo=Arquivo/Documents/PC/83972-184554933305112019-assinado.pdf#P83972
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83972&arquivo=Arquivo/Documents/PC/83972-184554933305112019-assinado.pdf#P83972
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83973&arquivo=Arquivo/Documents/PC/83973-190307654305112019-assinado.pdf#P83973
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83973&arquivo=Arquivo/Documents/PC/83973-190307654305112019-assinado.pdf#P83973
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83973&arquivo=Arquivo/Documents/PC/83973-190307654305112019-assinado.pdf#P83973
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83973&arquivo=Arquivo/Documents/PC/83973-190307654305112019-assinado.pdf#P83973
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84253&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/84253-085502268608112019-assinado.pdf#P84253
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84253&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/84253-085502268608112019-assinado.pdf#P84253
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84253&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/84253-085502268608112019-assinado.pdf#P84253
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84364&arquivo=Arquiv
o/Documents/REQ/84364-
112526478811112019-assinado.pdf#P84364 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI  – PSDB) – Defiro.  
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

29. Requerimento n.º  177/2019, da 
Mesa Diretora, de sessão solene, em 
homenagem aos 45 anos do SINDUSCON – 
Sindicato da Indústria da Construção Civil no 
Estado, a realizar-se  às 19h, do dia 04 de 
dezembro do corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83836&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/83836-
101630349105112019-assinado.pdf#P83836  
 

(Registra presença o senhor 
deputado Renzo Vasconcelos) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Em discussão. (Pausa) 

Em votação. 
As deputadas e os deputados que o 

aprovam, permaneçam como estão. Os 
contrários se manifestem verbalmente. (Pausa) 

Aprovado. 
 

  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

30. Requerimento n.º  178/2019, da 
Mesa Diretora, de sessão solene, em 
homenagem ao Dia Internacional do 
Estudante, a realizar-se às 18h,  do  dia 22 de 
novembro  do corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83929&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/83929-
145707793105112019-assinado.pdf#P83929  
  
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Em discussão. (Pausa) 

Em votação. 
As deputadas e os deputados que o 

aprovam, permaneçam como estão. Os 
contrários se manifestem verbalmente. (Pausa) 

Aprovado. 
 
  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

31. Requerimento n.º  179/2019, da 
Mesa Diretora, de sessão solene, em 
homenagem aos 10 anos do curso de mestrado 
em Políticas Públicas e Desenvolvimento Local 
da EMESCAM, a realizar-se  às 15h, do dia 06 de 
dezembro do corrente ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84047&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/84047-
160054405206112019-assinado.pdf#P84047 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Em discussão. (Pausa) 

Em votação. 
As deputadas e os deputados que o 

aprovam, permaneçam como estão. (Pausa) 
Aprovado. 

 

  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

32. Requerimento n.º  180/2019, da 
Mesa Diretora, de sessão solene, em 
homenagem ao Dia Estadual do Coach,  a 
realizar-se  às 19h,  do  dia 18 de novembro  do 
corrente  ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84221&arquivo=Arquiv
o/Documents/RSE/84221-
094130134208112019-assinado.pdf#P84221  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Em discussão. (Pausa) 

Em votação. 
As deputadas e os deputados que o 

aprovam, permaneçam como estão. (Pausa) 
Aprovado. 

 

  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

33. Indicação n.º 2638/2019, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 

Identificador: 340036003100390032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84364&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/84364-112526478811112019-assinado.pdf#P84364
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84364&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/84364-112526478811112019-assinado.pdf#P84364
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84364&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/84364-112526478811112019-assinado.pdf#P84364
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84364&arquivo=Arquivo/Documents/REQ/84364-112526478811112019-assinado.pdf#P84364
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83836&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/83836-101630349105112019-assinado.pdf#P83836
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83836&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/83836-101630349105112019-assinado.pdf#P83836
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83836&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/83836-101630349105112019-assinado.pdf#P83836
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83836&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/83836-101630349105112019-assinado.pdf#P83836
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83929&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/83929-145707793105112019-assinado.pdf#P83929
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83929&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/83929-145707793105112019-assinado.pdf#P83929
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83929&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/83929-145707793105112019-assinado.pdf#P83929
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83929&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/83929-145707793105112019-assinado.pdf#P83929
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84047&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84047-160054405206112019-assinado.pdf#P84047
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84047&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84047-160054405206112019-assinado.pdf#P84047
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84047&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84047-160054405206112019-assinado.pdf#P84047
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84047&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84047-160054405206112019-assinado.pdf#P84047
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84221&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84221-094130134208112019-assinado.pdf#P84221
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84221&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84221-094130134208112019-assinado.pdf#P84221
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84221&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84221-094130134208112019-assinado.pdf#P84221
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84221&arquivo=Arquivo/Documents/RSE/84221-094130134208112019-assinado.pdf#P84221
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Estado, para viabilizar, através da SEAG - 
Secretaria de Estado da Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca a doação 
de mudas de cacau para o plantio nos 
municípios do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84005&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84005-
121236468306112019-assinado.pdf#P84005  
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

As deputadas e os deputados que a 
aprovam, permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 
  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

34. Indicação n.º 2639/2019, da 
deputada Raquel Lessa,  ao governador do 
Estado, para construção de Unidade Básica de 
Saúde (UBS), no distrito de Sayonara, no 
município de Conceição da Barra /ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84007&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84007-
124735191706112019-assinado.pdf#P84007  

 
35. Indicação n.º 2640/2019, da 

deputada Raquel Lessa,  ao governador do 
Estado, para extensão do Centro de Referência 
e Assistência Social – CRAS de Braço do Rio, 
para atendimento no distrito de Sayonara,  no 
município de Conceição da Barra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84008&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84008-
124808363706112019-assinado.pdf#P84008  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 

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

votação. 

As deputadas e os deputados que as 
aprovam, permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 
 

(Registra presença o senhor 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini) 

 
  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

36. Indicação n.º 2641/2019, do 
deputado  Doutor  Hércules,  à Mesa Diretora, 
para que a ALES busque credenciamento junto 
à ANVISA, a fim de que seja possível a 
instalação de caixas coletoras de 
medicamentos vencidos, no âmbito desta Casa 
de Leis. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84043&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84043-
140719452406112019-assinado.pdf#P84043 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

As deputadas e os deputados que a 
aprovam, permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 

  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

37. Indicação n.º 2642/2019, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para desenvolver e promover, por meio da 
Secretaria de Estado dos Transportes e Obras 
Públicas (SETOP), campanha educativa de 
conscientização para sensibilizar a sociedade e 
valorizar a vida daqueles que estão mais 
vulneráveis no trânsito: pedestres, ciclistas e 
motociclistas, conforme o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84072&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84072-
161144703606112019-assinado.pdf#P84072  
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Em discussão. (Pausa) 

Identificador: 340036003100390032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

As deputadas e os deputados que a 
aprovam, permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 
  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

38. Indicação n.º 2643/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado,  para instalar dois redutores de 
velocidade  na  Rodovia ES-080, no distrito de 
Vargem Alegre, no município de Barra de São 
Francisco/ES, mais especificamente nas 
proximidades do antigo Posto Miragem e outro 
na entrada do distrito supracitado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84082&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84082-
171936415806112019-assinado.pdf#P84082  
  

39. Indicação n.º 2644/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado,  para  implantação de uma sala de 
Ensino de Jovens e Adultos – EJA, no distrito de 
Vila Paulista, no município de Barra de São 
Francisco/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84083&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84083-
172332275706112019-assinado.pdf#P84083  
  

40. Indicação n.º 2645/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para ofertar na Escola Estadual do 
Córrego do Itá,  no município de Barra de São 
Francisco/ES, ensino de 1.ª a 4 .ª série do 
ensino fundamental. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84084&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84084-
172501900906112019-assinado.pdf#P84084  

 
41. Indicação n.º 2646/2019, do 

deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 

do Estado, para construção de uma praça 
saudável (Academia Popular) no distrito de Vila 
Paulista, no  munícipio de Barra de São 
Francisco/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84086&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84086-
175137732606112019-assinado.pdf#P84086  
  

42. Indicação n.º 2647/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para construção de uma quadra 
poliesportiva, no bairro Cidade Nova, distrito 
de São José, no munícipio de Mantenópolis/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84087&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84087-
175432670506112019-assinado.pdf#P84087  
  

43. Indicação n.º 2648/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para instalação de placas de 
sinalização educativa e preventiva na Avenida 
Paulo Borges, mas especificamente no trecho 
que liga Nova Guaraparí ao Centro, no 
município de Guaraparí/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84088&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84088-
175831030406112019-assinado.pdf#P84088  
  
 

44. Indicação n.º 2649/2019, do 
deputado Enivaldo dos Anjos, ao governador 
do Estado, para  instalação de um redutor de 
velocidade na Rodovia Guaraparí, em Meaípe, 
mas especificamente no trecho próximo ao 
supermercado Multishow, no município de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84089&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84089-
180110999506112019-assinado.pdf#P84089  
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O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

As deputadas e os deputados que as 
aprovam, permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 
 
  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

45. Indicação n.º 2650/2019, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para que seja realizado estudos para 
promover alterações tarifárias da taxa de 
esgoto cobradas pela CESAN. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84130&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84130-
141113037207112019-assinado.pdf#P84130  
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

As deputadas e os deputados que a 
aprovam, permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 
  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

46. Indicação n.º 2651/2019, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado para que, por intermédio da Secretaria 
de Estado da Educação (SEDU), promova 
alterações nas grades curriculares das 
disciplinas das séries finais do ensino 
fundamental e do ensino médio, para incluir os 
temas sustentabilidade e mudanças climáticas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84138&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84138-
143834306407112019-assinado.pdf#P84138 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

As deputadas e os deputados que a 
aprovam, permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente, gostaria de justificar o voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Com a palavra o nobre 
deputado Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 
cumprimentos aos colegas da Mesa, aos 
funcionários da Casa, àqueles que nos assistem 
pela TV Assembleia. 

Parabéns ao deputado Emílio Mameri 
pela indicação. 
 Aproveito essa indicação, e para 
justificar o meu voto... 

A Secretaria de Educação, salvo engano, 
na semana passada, enviou uma circular às 
superintendências e às escolas com uma nova 
regra para aprovação dos alunos. 
 Hoje, para aqueles que sabem um pouco 
mais sobre a política educacional, as disciplinas 
estão organizadas em áreas de conhecimento. 
Então, por exemplo, as Ciências Naturais 
envolvem Química, Física e Biologia. 
 Embora elas estejam agrupadas em 
áreas de conhecimento, as disciplinas são dadas 
separadamente. Não há, efetivamente, um 
currículo, hoje, interdisciplinar ou 
transdisciplinar a ponto de ter uma nota só. 
Então, por exemplo, tem a nota específica de 
Química, de Física e de Biologia. 

Por essa circular enviada e essa portaria 
mudando essa regra, o aluno não precisa mais 
ter uma média seis em cada uma das disciplinas. 
Basta que ele some acima da média nas três 
disciplinas, desde que não tenha uma nota 
inferior a quarenta em uma dessas disciplinas.  
 Ora, considero que isso por si só já é um 
absurdo porque deveria se pensar nisso se 
tivesse efetivamente um ensino interdisciplinar, 
multidisciplinar e interdisciplinar. E outra coisa, 
se se pensou em fazer isso, que isso se fizesse 
no começo do ano, de tal forma que 
professores, as escolas, pudessem estar 
trabalhando em cima disso. Quer dizer, teve 
todo um ano letivo em andamento, os alunos 
tiveram recuperação paralela, recuperação 
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trimestral e tudo mais. Agora, no final do ano, 
mesmo que um aluno tenha ponto abaixo da 
média, por exemplo, em química ou em 
matemática, se na área de conhecimento ele 
somar média, ele passa. Ora, no que é que isso 
melhora a qualidade da educação? Muito pelo 
contrário! Isso desvaloriza o trabalho do 
professor. 

Mais uma vez vejo essa ação da Sedu 
como um desrespeito ao trabalho dos 
professores, porque se se pensou isso, que se 
fizesse no começo do ano, para que os 
professores pudessem acompanhar, pudesse 
haver uma discussão mais aprofundada sobre 
isso. E um respeito maior por aqueles que estão 
na sala de aula. Acho sim um desrespeito aos 
professores mudar a regra na iminência de 
acontecer o conselho de classe final, o que vai 
facilitar a vida de muitos alunos, muitas vezes 
que não merecem estar recebendo esse tipo de 
benefício.  

Fica aqui a minha insatisfação e a minha 
solidariedade aos professores.  

Obrigado, presidente.  
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
partido) – Senhor presidente, eu pedi para...  
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Euclério... 
 
 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
partido) – Justificar.  
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Vá lá, pode ficar à vontade.  

Agora são três horas e vinte e dois 
minutos. Início de mais uma semana.  

Deputado Euclério Sampaio justificando 
voto do item número 46. 

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (Sem 
partido) – Senhor presidente, senhores 
deputados, senhoras deputadas, servidores da 
Casa, profissionais de imprensa, a todos que nos 
assistem, uma boa tarde! 

Votei favoravelmente à indicação porque 
é de suma importância investimento na 
educação. Quanto a isso, senhores, o 
governador tem feito um brilhante trabalho em 
nosso estado, não só nessa área de educação, 
mas também nela.  

Aproveitando esse ensejo, fiz um 
projeto, um pedido de indicação também, 
senhores deputados, porque o Colégio Afonso 
Schwab, em Jardim América, vai sediar a 
Secretaria Municipal de Educação de Cariacica, 
deputado Danilo. Estou pedindo ao Governo 
que a praça de esportes seja cedida para as 
comunidades. A Secretaria de Educação não vai 
utilizá-la, nada mais justo que ela seja cedida 
para Jardim América e os bairros adjacentes. 
Isso vai ser muito bom para os nossos jovens. 
Vai ser a inclusão social, senhor presidente.  

Esse pedido foi protocolado hoje. Tenho 
certeza que o governador, com a sua 
sensibilidade, e o secretário de Educação, vão 
atender esse pedido nosso. Que é um pedido 
importante para a comunidade do município de 
Cariacica e para os bairros que estão no entorno 
do bairro de Jardim América. 

E também queria aproveitar. Hoje foi 
noticiado um assassinado em um bar em Jardim 
América. Nessa reportagem, foi dito que em 
volta é conhecido o tráfico, deputado Danilo 
Bahiense. Na verdade, é um bar chamado bar da 
Néia, que na verdade o nome da dona é Céia. 
Ele abre mais aos finais de semana. De fato 
funciona pela madrugada e a polícia tem que 
fiscalizar aquelas redondezas aos finais de 
semana.  

Já tomamos providências. Até o final do 
ano, está sendo instalada a Delegacia de Polícia 
de Jardim América, que deve ser nas 
imediações, e também uma unidade móvel da 
Polícia Militar. Estamos empenhados, junto com 
a Comissão de Segurança. Que os problemas de 
segurança, tanto de Jardim América quanto do 
município de Cariacica, deputado Danilo, sejam 
minorados. Resolver ninguém vai conseguir 
resolver, mas podemos minimizar o sofrimento 
do nosso povo de Cariacica.  

Obrigado, senhor presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Disponha. Três e vinte e cinco. Quero 
registrar aqui nesta Casa de Leis a presença do 
ex-deputado estadual, hoje deputado federal, 
líder da bancada do Espírito Santo na Câmara 
dos Deputados, deputado Da Vitória. Deputado 
Da Vitória, prazer recebê-lo aqui na Casa de Leis 
que você faz parte dela até hoje.  
 Luciano Machado. 
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
47. Indicação n.º 2652/2019, do 

deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para  implantação de um Centro 
Estadual Integrado de Educação Rural – CEIER 
para o município de Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84167&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84167-
155938020407112019-assinado.pdf#P84167 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

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

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

48. Indicação n.º 2653/2019, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para incluir no Plano Rodoviário 
Estadual a estrada vicinal localizada no 
município de Colatina, localizada  entre o trevo 
da Rodovia ES-357 e o portão de acesso ao 
Terminal Rodoferroviário de Cargas de 
Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84177&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84177-
161521725707112019-assinado.pdf#P84177  

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

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

Aprovada. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

49. Indicação n.º 2654/2019, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 

Estado, para criação de uma Banda de Música 
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84203&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84203-
171136266807112019-assinado.pdf#P84203  

 
50. Indicação n.º 2655/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que promova a criação de 
cadastro de voluntários para a limpeza do 
litoral capixaba, visando se antecipar à possível 
incidência de manchas de óleo nas praias, 
manguezais e rios do Estado. A criação do 
cadastro garantirá ao voluntário os 
equipamentos de proteção individual para os 
trabalhos de limpeza, bem como o 
acompanhamento médico por 1 (um) ano após 
o contato com o óleo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-
Producao.aspx?tipo=18&ano=2019&proposicao
=2655 

 
51. Indicação n.º 2656/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para encaminhe projeto de lei a esta 
Casa, estabelecendo honraria e promoção ao 
policial militar. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84205&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84205-
171325548307112019-assinado.pdf#P84205  

 
52. Indicação n.º 2657/2019, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado,  para que seja realizada fiscalização por 
parte da CESAN, com o objetivo de ser 
regularizado o abastecimento de água na Rua 
da Liberdade, no município de Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84206&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84206-
171352048407112019-assinado.pdf#P84206  
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53. Indicação n.º 2658/2019, do 
deputado Capitão Assumção,  ao governador 
do Estado, para encaminhamento de 
proposição dispondo sobre o serviço de 
iluminação pública na Rodovia ES-185, no 
município de Guaçuí, no trecho compreendido 
entre o Caíque do bairro São Miguel até o 
Comercial Perla, sentido distrito de São Tiago. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=83926&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/83926-
144215306705112019-assinado.pdf#P839266  
   

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

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

Aprovadas. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
54. Indicação n.º 2659/2019, do 

deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para que, em conjunto 
com a Companhia Estadual de Transportes 
Coletivos de Passageiros do Estado (CETURB-
ES), disponibilize mais 2 (dois) ônibus Bike GV 
adaptados, linha 400, para atender a demanda 
de usuários nos horários de pico. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84259&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84259-
112131053908112019-assinado.pdf#P84259  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

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

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovada. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

55. Indicação n.º 2660/2019, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para reabertura da Maternidade da 
Santa Casa, no município de Iúna/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84270&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84270-
134831276808112019-assinado.pdf#P84270  
  

56. Indicação n.º 2661/2019, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para conclusão das obras da delegacia, 
no município de Iúna/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84271&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84271-
134924558208112019-assinado.pdf#P84271  
  

57. Indicação n.º 2662/2019, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para reforma dos “Campos Bom de 
Bola” nos bairros Quilombo e Nossa Senhora 
da Penha,  no município de Iúna/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84272&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84272-
135035449008112019-assinado.pdf#P84272 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

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

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovadas. 
Delegado Danilo Bahiense? (Pausa) 
Depois. Deputado Luciano, pode 

continuar. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
58. Indicação n.º 2663/2019, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense,  ao 
governador do Estado,  para  aquisição 

Identificador: 340036003100390032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83926&arquivo=Arquivo/Documents/IND/83926-144215306705112019-assinado.pdf#P839266
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83926&arquivo=Arquivo/Documents/IND/83926-144215306705112019-assinado.pdf#P839266
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83926&arquivo=Arquivo/Documents/IND/83926-144215306705112019-assinado.pdf#P839266
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83926&arquivo=Arquivo/Documents/IND/83926-144215306705112019-assinado.pdf#P839266
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84259&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84259-112131053908112019-assinado.pdf#P84259
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84259&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84259-112131053908112019-assinado.pdf#P84259
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84259&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84259-112131053908112019-assinado.pdf#P84259
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84259&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84259-112131053908112019-assinado.pdf#P84259
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84270&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84270-134831276808112019-assinado.pdf#P84270
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84270&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84270-134831276808112019-assinado.pdf#P84270
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84270&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84270-134831276808112019-assinado.pdf#P84270
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84270&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84270-134831276808112019-assinado.pdf#P84270
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84271&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84271-134924558208112019-assinado.pdf#P84271
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84271&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84271-134924558208112019-assinado.pdf#P84271
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84271&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84271-134924558208112019-assinado.pdf#P84271
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84271&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84271-134924558208112019-assinado.pdf#P84271
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84272&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84272-135035449008112019-assinado.pdf#P84272
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84272&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84272-135035449008112019-assinado.pdf#P84272
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84272&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84272-135035449008112019-assinado.pdf#P84272
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=84272&arquivo=Arquivo/Documents/IND/84272-135035449008112019-assinado.pdf#P84272


Vitória-ES, terça-feira, 19 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 117 

de  películas e  cédulas de  identidade para a 
confecção e entrega dos documentos de 
identificação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84318&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84318-
163503002308112019-assinado.pdf#P84318  
  

59. Indicação n.º 2664/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para formulação de 
Convênio com o Conselho Nacional de Justiça – 
CNJ - para acesso ao Banco Nacional 
de  Monitoramento de Prisões 2.0. – BNMP. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84319&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84319-
163923190408112019-assinado.pdf#P84319  
  

60. Indicação n.º 2665/2019, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para atualização do 
Sistema Integrado de Inteligência da Segurança 
Pública (SISPES) da Polícia Civil do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84321&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84321-
164224847108112019-assinado.pdf#P84321  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Em discussão. (Pausa) 
 Quer discutir, deputado Delegado Danilo 
Bahiense?  

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PSL) – Sim, presidente. Com relação ao item 58, 
nós fizemos uma indicação com relação à 
aquisição de cédulas para carteira de 
identidade, além de películas. Nós fomos 
informados recentemente de que a Polícia Civil 
está sem as cédulas, aquelas cédulas em branco, 
e sem a película que dá segurança à cédula. 
Razão pela qual nós estamos com montante 
acumulado de mais ou menos dezesseis mil 
carteiras de identidade a serem impressas e 

causando sérios prejuízos à população capixaba. 
Eu conclamo os colegas para que aprovem. 
 Com relação à 59, o acesso dos policiais 
ao CNJ, que é o banco de dados mais conhecido 
como 2.0. Os policiais têm, às vezes, abordado 
pessoas na rua e checam essas pessoas e não 
existe mandado de prisão, mas na realidade 
existe e podem inclusive até responder 
criminalmente por crime de prevaricação. Existe 
um convênio entre o Governo do Estado e o 
CNJ, só que nesse caso específico houve uma 
modificação nesse banco de dados e nós 
estamos conclamando porque muito poucos 
policiais do estado do Espírito Santo têm acesso 
a esse banco de dados. 
 E a terceira indicação, 2.665, é com 
relação ao Siisp, que é um banco de dados que é 
disponível para as polícias Civil e Militar e que 
não está sendo alimentado. Está com as 
informações atrasadas há bastante tempo e isso 
tem causado sérios prejuízos às investigações. 
 Muito obrigado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Vou colocar então os três itens em 
discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Delegado Danilo Bahiense, aprovadas. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

61. Indicação n.º 2666/2019, do 
deputado Hudson Leal, ao governador do 
Estado, para instalação do Botão de Pânico, 
GPS e a integração de Câmeras de Vídeo dos 
ônibus da Grande Vitória com o Centro 
Integrado Operacional de Defesa Social 
(CIODES) em atendimento aos anseios da 
população capixaba. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84337&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84337-
091740117911112019-assinado.pdf#P84337 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

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

Os deputados e deputadas que aprovam 
permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
62. Indicação n.º 2667/2019, do 

deputado Euclério Sampaio, ao governador do 
Estado, para que por intermédio da Secretaria 
de Estado da Educação – SEDU requer a 
disponibilização da Escola “EEE FM  DR. 
AFONSO  SCHWAB,  para a prática de 
atividades desportivas, como zumba, futebol e 
demais atividades, em favor da 
comunidade  de Jardim América e bairros 
adjacentes. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=84343&arquivo=Arquiv
o/Documents/IND/84343-
100311655311112019-assinado.pdf#P84343  
  

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
  O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

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

Aprovada. 
Três horas, trinta minutos. Deputado 

Luciano Machado, 1.º secretário de Mesa, 
encerrou-se então a fase do Pequeno 
Expediente? 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Encerrado, nem um assunto 
mais no Grande Expediente.  

 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 
presidente, quero pedir inversão da pauta.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Gostaria de pedir inversão de pauta?  

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Se for 
possível.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Se for possível?  
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Nós 

temos aí o velório do Granja, começa agora. 
Então, se a gente pudesse antecipar, até para 
liberar quem quiser participar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Ok, então vamos passar. É regimental. 
Deputado Sergio Majeski, vou ter que fazer a 
votação. Vou consultar os nossos pares.  

Os deputados que aprovam a inversão 
de pauta pedida pelo deputado Gandini 
permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada. 
 Deputado Sergio Majeski.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – 

Presidente, pela ordem! Já foi pedido pelo 
deputado Gandini, hoje, um minuto de silêncio, 
com muita justiça, pela passagem do grande 
Antônio Granja. 

Eu acho que, infelizmente, nós somos 
um país ainda que preserva muito pouco a sua 
memória. Antônio Granja é um ícone da história 
da política deste estado. Partiu com cento e seis 
anos, uma vida longuíssima dedicada à política, 
com histórico fantástico. Independente daqui 
julgar ideologias ou se estava certo ou errado, 
mas o grande percurso, a grande história e o 
grande legado que Antônio Granja deixa, ele 
cumpriu a sua missão. Cumpriu bem, não é? 
Partir com cento e seis anos é uma dádiva. Mas 
é uma história que merece ser conhecida, é uma 
história que precisa ser preservada e, com 
certeza, Antônio Granja escreveu o seu nome, 
perpetuou o seu nome na história política deste 
estado. 

Muito obrigado, presidente!  

 
O SR. PRESIDENTE − (TORINO MARQUES 

− PSL) – Disponha. 
Três horas, trinta e um minutos. 
Deputado Gandini pediu inversão de 

pauta. Passamos, então, agora, para a fase da 
Ordem do Dia. 
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1.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Decreto Legislativo n.º 
87/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, líder 
do Governo nesta Casa de Leis, que susta os 
efeitos do Provimento n.º 35/2019, da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de 
Justiça do Estado, que procedeu à desativação 
das serventias extrajudiciais deficitárias e à 
anexação dos seus acervos à serventia afim. 
Publicado no DPL do dia 24/10/2019.  

Convoco a Comissão de Justiça, para 
oferecer parecer oral à matéria.  

Gandini, é com V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO − 

(GANDINI − CIDADANIA) – Vou solicitar vista da 
matéria, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE − (TORINO MARQUES 

− PSL) – É regimental. 
Prazo regimental para discussão única 

em regime de urgência. 
Item n.º 2. Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei n.º 618/2019, da 
deputada Iriny Lopes, que institui a política de 
pagamento da meia-entrada aos estudantes nas 
corridas de ruas e circuitos no estado. Publicado 
no DPL do dia 12/08/2019. 

Às três horas e trinta e dois minutos, 
convoco a Comissão de Justiça para oferecer 
parecer oral à matéria. Deputado Gandini.  

  
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO − 

(GANDINI − CIDADANIA) – O projeto institui 
política de pagamento de meia-entrada aos 
estudantes nas corridas de ruas e circuitos no 
estado do Espírito Santo. É o projeto da 
deputada Iriny. 

A Procuradoria deu pela 
constitucionalidade, mas sugeriu duas emendas. 
Eu vou acatar as duas emendas, que só 
melhoram o projeto e tiram qualquer 
possibilidade de inconstitucionalidade da 
matéria. Vou dar pela aprovação da mesma e 
colocá-la em discussão. (Pausa) 

 

(Registra presença o senhor 
deputado Dr. Rafael Favatto) 
 
Não tendo quem queira discutir, vou 

colher os votos dos demais deputados da 
Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

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

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos está em 

representação. 
Como vota o deputado Marcos Mansur? 

(Pausa) 
Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Justiça. 
Devolvo à Mesa para prosseguir a 

matéria. 
 
O SR. PRESIDENTE − (TORINO MARQUES 

- PSL) – Convoco, agora, a Comissão de 
Desporto, deputado Carlos Von, para oferecer 
parecer oral à matéria. 

Três horas e trinta e quatro minutos. 
Estamos ao vivo aqui na Assembleia Legislativa, 
neste início de semana, dia 11 do mês 11 de 
2019, novembro. Trinta e um graus na capital do 
Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(CARLOS VON – AVANTE) – Convoco a Comissão 
de Turismo e Desporto. 

Havendo quorum, avoco a matéria para 
relatar e relato pela aprovação do Projeto de Lei 
n.º 618/2019. 

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

colocar em votação. 
Como vota o deputado Torino Marques? 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Neste 
exato momento eu passei a presidência e então 
eu voto com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CARLOS VON – AVANTE) – Tá bom. 
No caso o suplente, deputado Coronel 

Alexandre Quintino? (Pausa) 
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Com o relator. 
Aprovado com as emendas. 
Devolvo à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Convoco a Comissão de Finanças para 
oferecer parecer oral à matéria. Deputado 
Euclério Sampaio. (Pausa) 

Como não está o deputado Euclério 
Sampaio, deputado Enivaldo. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(ENIVALDO DOS ANJOS – PSD) – Eu vou assumir 
e vou designar o deputado Euclério Sampaio, 
que pediu para relatar a matéria. Com todas as 
vênias à deputada Iriny, ele vai relatar amanhã. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – É regimental. 
Próximo item: 3.Discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
686/2019, da deputada Iriny Lopes, que dispõe 
sobre a proibição e utilização de substâncias 
nocivas em cultivos agrícolas em áreas próximas 
às áreas de apicultura e meliponicultura. 
Publicado no DPL do dia 02/09/2019. 

Convoco a Comissão de Justiça. 
Deputado Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Esse projeto dispõe 
sobre a proibição da utilização de substâncias 
nocivas em cultivos agrícolas em áreas próximas 
a áreas de apicultura e meliponicultura. Ele 
recebeu parecer pela constitucionalidade, no 
entanto, ele apresentou emenda substitutiva ao 
projeto no entendimento que, ao invés de ter 
uma nova lei, que ela fosse alterando uma lei já 
existente que trata sobre o assunto. 

Eu vou acatar a emenda substitutiva, dar 
pela constitucionalidade da mesma e colher os 
votos na Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Vandinho leite? 
(Pausa) 

Desculpa, antes eu precisava colocar em 
discussão a matéria. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota Vandinho Leite? (Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relator. 

Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
(Pausa) 

Com o relator. 
Deputada Janete de Sá está ausente.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos está em 

representação. 
Deputado Marcos Mansur? (Pausa) 
Com o relator. 
Devolvo à Mesa para prosseguir a 

matéria. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Agora eu convoco a Comissão de Meio 
Ambiente para oferecer parecer oral à matéria. 
Deputado Dr. Rafael Favatto. 

Três e trinta e oito. Obrigado pela sua 
audiência. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DR. 

RAFAEL FAVATTO – PATRIOTA) – Pela Comissão 
de Meio Ambiente, designo o deputado Marcos 
Garcia para relatar o projeto. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Marcos, 

me dê uma mãozinha aqui na Comissão de Meio 
Ambiente. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, pela ordem!  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Deputado Freitas. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Na Comissão de 

Constituição e Justiça eu me posicionei 
favorável. Ainda em tempo, eu quero recuar e 
votar contrário a esta matéria na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ok. É regimental. Está registrado aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (DR. 

RAFAEL FAVATTO – PATRIOTA) – O deputado 
Marcos Garcia não está apto para relatar a 
matéria – segundo a orientação dele – eu avoco 
a matéria para relatar. 
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Relato pela constitucionalidade, 
legalidade e pela aprovação, na Comissão de 
Meio Ambiente, com a emenda acolhida pela 
deputada Iriny, emenda substitutiva. 

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

votação. 
Como vota o deputado Marcos Garcia? 

(Pausa) 
Contra o relatório.  
Deputado Fabrício Gandini? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputada Iriny? (Pausa) 
Com o relator – projeto de V. Ex.ª.  
Deputado Danilo Bahiense? (Pausa) 
Contra o relatório. 
Dois votos contra e três a favor. 
Aprovado na Comissão de Meio 

Ambiente, com emenda. 
Devolvido à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Convoco a Comissão de Agricultura para 
oferecer parecer oral à matéria. 

Deputado Marcos Garcia. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCOS GARCIA – PV) – Avoco a matéria na 
Comissão de Agricultura, e quero me prevalecer 
do prazo regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – É regimental. 
Passamos para o item n.º 4 - Discussão 

única, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 56/2019. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 

eu gostaria de justificar voto. Posso? Do projeto 
anterior! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Do projeto anterior! É porque já dei 
sequência! 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – É porque ele 

não deu nem tempo de eu pedir. Mas, tudo 
bem! No final... 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Posso terminar essa aqui, e V. Ex.ª... 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Com certeza! 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Projeto de Lei Complementar n.º 
56/2019, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 218/2019, que dispõe sobre a atuação da 
Procuradoria-Geral do Estado na representação 
judicial e extrajudicial e na consultoria jurídica 
do Departamento de Edificações e de Rodovias 
do Estado do Espírito Santo - DER-ES e dá outras 
providências. Publicado no DPL do dia 
05/11/2019. Na Comissão 
de Justiça, o relator, Deputado Gandini, se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria na sessão extraordinária do dia 
06/11/2019. Prazo até o dia 13/11/19.  

Hoje dia 11/11. O prazo é até o dia13. 
Deputado Gandini? 

Vou convocar a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Só antes, para tirar 
dúvida - a reunião é conjunta, não é? Porque 
aqui está falando só a Comissão de Justiça! 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Eu não sei. A reunião é conjunta com os 
deputados, a Comissão de Justiça, de 
Infraestrutura, de Finanças? 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Na última, tinha sido 
pedido conjunta, não? (Pausa) 

Só para revisar, porque aqui está errado! 
Acredito que era conjunta! 

Mas de qualquer forma, vou me 
prevalecer do prazo que eu solicitei. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Até o dia 13. Ok. 
Item n.º 5 - Discussão única do Projeto 

de Lei n.º 132/2019, da deputada Janete de Sá, 
que declara o município de Ibiraçu como a 
Capital Estadual do Pastel. Publicado no DPL do 
dia 19/03/2019. Pareceres n.os 90/2019, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade; 02/2019, da Comissão 
de Turismo e 11/2019, da Comissão de Finanças, 
ambos pela aprovação, publicados no DPL do 
dia 06/11/2019. 
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Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, 

encerrada a discussão. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Deputado Enivaldo dos Anjos! 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Como a autora da matéria não está aqui 
presente, gostaria que V. Ex.ª submetesse ao 
Plenário, para sobrestar essa matéria. 
 Eu, na verdade, não tenho convicção de 
que a comunidade de Ibiraçu ficaria satisfeita 
em ser conhecida como comunidade do pastel. 

Então, estou preocupado de estar 
votando aqui; e depois, contrariar, porque 
Ibiraçu é uma cidade que tem uma história 
política muito importante dentro da conjuntura 
administrativa do estado e o município, com 
certeza, tem outras fontes mais importantes. E 
como ela não está aqui para saber se ela 
recebeu algum pedido, se é uma manifestação 
em que houve consulta na comunidade,... 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ou porque ela comeu um pastel e 
achou o mais gostoso do mundo. 

 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Não, senhor presidente. Eu acho que, se fosse 
na minha cidade, eu não gostaria. Então, eu 
gostaria que V. Ex.ª propusesse isso e 
sobrestasse essa matéria até que a autora 
pudesse fazer esse esclarecimento aqui. Se é 
uma reivindicação da comunidade, aí nós não 
temos nada mais do que acatar. Mas eu acredito 
que seria importante ela poder esclarecer isso 
aqui.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Então, o pedido de V. Ex.ª eu vou 
colocar em votação.  

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

Aprovado.  
Só lembrando que a matéria fica 

sobrestada para a próxima sessão – matéria da 

deputada Janete de Sá, de Ibiraçu ser a Capital 
do Pastel – conforme aprovação do Plenário.  

Três e quarenta e seis.  
Item n.º 6: Discussão, se houver 

recurso, na forma do art. 277. 
 

(6. Discussão, se houver 
recurso, na forma do art. 277, §§ 
2.º a 5.º do Regimento Interno, 
do Projeto de Lei n.º 566/2019) 
 

Item n.º 7, também discussão, se houver 
recurso. 

 
(7. Discussão, se houver 
recurso, na forma do art. 277, §§ 
2.º a 5.º do Regimento Interno, 
do Projeto de Lei n.º 629/2019) 

 
Item n.º 8. Não.  

 
Do item 6 ao 7: Não havendo recurso, à 

Secretaria para extração dos autógrafos. 
 
O item n.º 7, na forma do art. 277, §§ 2.º 

a 5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei 
n.º 629/2019, do deputado Adilson Espindula.  

 
E o item n.º 6, na forma do art. 277, §§ 

2.º a 5.º do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei n.º 566/2019, também do deputado Adilson 
Espindula. 

 
Não havendo recurso, à Comissão de 

Justiça para a redação final.  
 

Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do projeto de lei de minha autoria que 
inclui os doadores de medula óssea nos grupos 
prioritários de vacinação gratuita contra o vírus 
da gripe no âmbito do Estado. Publicado no DPL 
do dia 26/09/2019. 

 
 (8. Discussão especial, em 1.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 786/2019) 
 
Não havendo deputado inscrito, a 

matéria vai para a 2.ª sessão. 
 
Passamos, agora, neste exato momento, 

antes de eu passar para a fase das 
Comunicações, eu quero agradecer...  
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Deputado Hércules Silveira, eu queria 
entregar este papel a V. Ex.ª, que me pediu da 
última vez. O próximo será o deputado Danilo 
Bahiense. Tudo bem? O senhor conhece lá? O 
senhor consegue falar sem? Você vai ou você 
não vai agradecer a eles aí, não? Então, tudo 
bem. Posso falar aqui mesmo? Posso falar? 
(Pausa) 

Quero agradecer a presença dos alunos 
de Araçás, do Sesi de Araçás. Cadê o grito? Olha 
quem está lá: Rafael Favatto. Você não é aluno, 
não, deputado! Olha lá. V. Ex.ª é deputado.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – Dr. 

Rafael Favatto chegou na frente do outro. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Sesi de Araçás, município de Vitória. O 
responsável é Eduardo Ventura. São trinta e um 
alunos e também a Marimilia Giuberti Alves. 
Acertei, Marimilia? É isso mesmo? Está aqui 
Marimilia e Eduardo Ventura. São trinta e um 
alunos do Sesi de Araçás, de Vila Velha. Está 
aqui Vitória. Está errado aqui. É Vila Velha. 
Araçás é em Vila Velha.  

Três horas e quarenta e oito minutos. 
Muito obrigado pela presença de vocês 

aqui nesta Casa de Leis. Ficamos muito felizes.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, eu quero registrar a presença do 
nobre amigo, doutor João Pedro, aquele abraço. 
Visita-nos hoje. É um conterrâneo mateense. 
Um jovem doutor. Alegria de receber V. Ex.ª 
aqui, meu garoto. Um abraço.  

  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Quero registrar a presença também do 
nosso querido amigo, que trabalhou comigo na 
Rede Tribuna de Comunicação: Cocó. Aquele 
abraço, Cocó, por você estar aqui. É Cosme. O 
apelido dele é Cocó. 

 
 
Passamos, agora, para a fase das 

Comunicações, faltando onze minutos para as 
quatro da tarde. O primeiro deputado é 
Vandinho Leite. Cinco minutos para V. Ex.ª.  

Trinta e um graus na capital do Espírito 
Santo. Está calor. Estamos na primavera.  

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Senhor presidente, senhores deputados e 
senhoras deputadas; público nas galerias; 
nossos alunos do Sesi de Araças, que estão ali, 
ao lado do deputado canela-verde Rafael 
Favatto; público, também, que nos assiste 
através da TV Assembleia.  
 Subo nesta tarde a esta tribuna para 
falar sobre um ponto. Na verdade foi o 
resultado positivo de uma discussão que 
começamos aqui, na Assembleia Legislativa. Fiz 
um estudo e apresentei aqui, nesta Casa. Esse 
estudo teve ampla repercussão no estado e, 
também, na cidade de Serra, sobre tarifa de 
iluminação pública.  

Esse estudo mostrava que era 
perfeitamente possível reduzir tarifa de 
iluminação pública sem prejudicar os serviços na 
cidade de Serra. Tenho, inclusive, estudos de 
outras cidades, mas, nesse caso específico, a 
cidade em que moro. Trabalhei pessoalmente 
nesse debate aqui.  

Essa é uma questão municipal, que 
envolve o prefeito e os vereadores da cidade.  

De posse desse estudo, fiz um debate, 
em primeiro momento, na Câmara, que eu 
gostaria, inclusive, de dizer que a Câmara teve 
um papel fundamental na conclusão desse 
beneficio, que está para ser concedido, porque 
o projeto de lei foi encaminhado para a Câmara 
Municipal, mas ainda necessita de aprovação. A 
Câmara teve um papel importante, porque teve 
o primeiro debate na Câmara Municipal que 
chegou a aprovar um projeto de lei que se 
baseava no estudo que eu tinha feito 
incialmente.  

Posteriormente a isso, o prefeito da 
cidade, prefeito Audifax Barcelos, teve um 
diálogo comigo. Depois desse primeiro diálogo, 
entramos em vários detalhes do orçamento da 
iluminação pública. Tive mais duas reuniões com 
o secretário de Finanças do município, senhor 
Pedro Firme, inclusive aqui, no meu gabinete, 
de tal forma que veio do município uma 
contrapartida daquela primeira proposta que 
tinha sido feita em cima do estudo que eu tinha 
desenvolvido aqui.  

A prefeitura veio com uma proposta um 
pouco diferente, com o mesmo intuito, 
entendendo que é possível sim, reduzir a 
arrecadação, porque hoje tem superávit na 
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arrecadação de iluminação pública. Para que as 
pessoas possam entender de forma mais clara, 
sobra dinheiro da iluminação pública na cidade 
de Serra.  

E, diante desse debate, desses estudos 
com o secretário de Finanças, que foi 
determinado pelo prefeito, chegou-se a dois 
pontos que são extremamente importantes para 
a cidade de Serra. Primeiro: todas as pessoas, 
todas as famílias que têm o benefício da tarifa 
social, que tanto falo aqui, nesta tribuna, sobre 
tarifa social, agora ficou ainda melhor para as 
pessoas de baixa renda, que tem renda média 
por pessoa da família, de meio salário mínimo, 
de quinhentos reais, agora serão isentas da 
tarifa de iluminação pública. Ou seja, não mais 
vai ser necessário pagar iluminação pública para 
os mais pobres.  

E mais, esse projeto também, aí 
acolhendo, não na totalidade, o desconto que 
eu tinha sugerido inicialmente, até porque foi 
feito um estudo que se desse um desconto um 
pouco maior poderia ser arriscado. Então, dez 
por cento de desconto para toda a população de 
Serra, e isenção. Ou seja, não vão pagar nada, os 
mais pobres, que são os beneficiários do 
programa Tarifa Social.  

Esse projeto foi encaminhado para a 
Câmara Municipal, assinado pelo prefeito da 
cidade, prefeito Audifax, na última sexta-feira. 
Eu estive presente nesse momento importante. 
Feliz por participar dessa discussão ampla.  

Espero eu que os demais municípios - 
deputado Alexandre Xambinho, deputado da 
cidade de Serra - do Espírito Santo comecem a 
fazer o mesmo.  

Porque não faz muito sentido ter 
dinheiro saindo pelo ladrão, para a iluminação 
pública, e cobrar da população, sem que seja 
necessário isso, para a manutenção dos serviços 
ou para a expansão das redes.  

A Prefeitura de Serra, agora, dá o 
exemplo. Ou seja, pegou o estudo que a gente 
tinha feito, aprofundou dentro das necessidades 
do município, algo que eu não tinha avaliado, 
que é a expansão, porque tem crescido em 
novos bairros, a prefeitura colocou ali, também. 
Ou seja, diminuiu um pouco o desconto, perto 
do que a gente tinha proposto inicialmente, 
mas, por outro lado, também, isentou os mais 
pobres, que são os beneficiários da tarifa social.  

Então, a Prefeitura de Serra está a um 
passo importante, que eu gostaria de 
parabenizar. Acho que a vida pública é isso. 
Num primeiro momento, falei aqui, mas a partir 
do momento em que a prefeitura e o prefeito 
buscaram o diálogo por meio de sua equipe, 
chegamos no entendimento que é o 
entendimento melhor para a cidade de Serra. 
Então, é um passo importantíssimo para Serra, 
mas também é um passo que serve de exemplo 
para os outros municípios, até porque o que a 
população tem pagado de iluminação, de 
energia e parte significativa é a tarifa de 
iluminação pública em todo o Espírito Santo, é 
algo inadmissível, que precisa ser revisto.  

É claro que boa parte dos problemas está 
na EDP, principalmente nas suas cobranças e 
irregularidades, quando eles aferem a medição, 
e nos problemas do sistema da rede, que eu 
tenho falado aqui. Tem um problema de ICMS, 
que eu estou fazendo estudo Brasil afora, que 
eu vou trazer para discussão no momento 
oportuno. 

Mas hoje eu gostaria de parabenizar a 
Prefeitura de Serra, que acolheu o nosso 
estudo; aperfeiçoou e chegamos ao 
entendimento que vai beneficiar mais de 
cinquenta mil famílias, que não mais irão pagar 
tarifa de iluminação pública, e toda a população 
de Serra agora passa a ter um desconto de dez 
por cento na tarifa de iluminação pública da 
cidade.  

Essa é a minha palavra, senhor 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Próximo orador, Capitão 
Assumção.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
parlamentares, é com muito pesar que eu venho 
fazer este pronunciamento, para falar de três 
heróis capixabas que perderam a vida nesse 
final de semana. O primeiro deles está ali. Se 
puderem focalizar ali as imagens. É uma 
homenagem que nós estamos prestando para 
os nossos heróis. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
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 O primeiro é este que está aqui na tela, 
que é o sargento Alberto Magno Luppi. Em 
decorrência desse trabalho, que é muito 
pesado, mas nobre, o nosso amigo veio a falecer 
durante o serviço; veio a óbito. É uma das 
situações das tantas situações em que os nossos 
policiais militares estão sendo vítimas.  

Nós temos estudos dentro da 
Universidade Federal do Estado do Espírito 
Santo, comprovando que a idade média dos 
policiais gira em torno de cinquenta e oito 
anos. Se puder passar para a próxima imagem.  

Este nosso amigo também foi vítima 
também nesse final de semana. Pode passar 
para a próxima imagem. 

São todos vítimas do que aconteceu em 
2017. O primeiro deles é o soldado Durval Kister 
Neto, do 11.º Batalhão de Barra de São 
Francisco. Ele também estava passando por um 
problema seríssimo. Não aguentou. Estava com 
problema também relacionado a 2017, como 
está a maior parte dos policiais militares. 

Por fim, o soldado George Ribeiro de 
Faria, que teve um problema seríssimo; 
demorou muito para ser transferido para o seu 
batalhão e, quando teve a sua transferência 
consagrada, ele não aguentou a pressão e deu 
cabo da própria vida.  

Nós, hoje cedo, falávamos aqui, durante 
a Comissão de Segurança, na presidência do 
deputado Danilo, que o comando da Polícia 
Militar está sendo implacável com os policiais 
militares. O comando da PM ainda vive o ano de 
2017 e eu acusei aqui o comandante em chefe 
da Polícia Militar, que é o governador do Estado. 
Na Comissão de Segurança, deputado Vandinho, 

eu lembrei aqui ao governador que é ele que 
traça as diretrizes da Polícia Militar e não é o 
comandante da PM que vai passar por cima 
do governador.  

Essas maldades que ainda acontecem 
em decorrência de 2017 ainda continuam 
dentro da Polícia Militar e quem é o 
responsável é quem foi eleito pelo voto para ser 
governador do Estado do Espírito Santo. Ele é 
que traça o caminho para a Polícia Militar e ele 
está declarando uma guerra contra os policiais 
militares. É o governador, porque, na medida 
em que ele deixa o comandante-geral e o seu 
grupo de coronéis cometerem essas atrocidades 
aos policiais militares e não faz nada, então, a 

responsabilidade é do governador do Estado. 
São três policiais militares que eu venho 
tristemente anunciar o óbito deles aqui, a dor 
deles e a nossa dor, da família policial, mas que 
isso poderia ser amenizado por um 
encaminhamento do governador do Estado. 

Quando passou a lei nefasta daqui de 
promoção dos praças, e eu fui relator, eu 
lembrei ao governador aquela célebre frase que 
é nossa, do cotidiano do brasileiro: é o cão que 
abana o rabo ou o rabo que abana o cão? 
Porque, pelo que eu estou vendo aí, 2017 não 
acabou, os policiais militares estão sofrendo 
terrivelmente. São inquéritos, são processos 
administrativos, a Diretoria de Inteligência não 
está perdoando, a Corregedoria não está 
perdoando, a Corregedoria está fazendo um 
trabalho terrível contra os nossos heróis, e o 
governador simplesmente se cala. Ele é o 
responsável, então, porque está parecendo que 
é o rabo que está abandonando cão. Não pode 
isso. E eu falei aqui na presença dos nobres 
deputados da Comissão de Segurança: se eu 
fosse governador do estado eu ia mostrar ao 
comandante-geral que é o cão que abana o 
rabo. 

A covardia que está sendo praticada pelo 
alto comando da Polícia Militar aos nobres 
policiais militares é indevida e os nossos heróis 
merecem respeito. 

Governador, tome as suas providências. 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Com a palavra o deputado 
Euclério Sampaio. (Pausa) 

Não está no momento. 
Deputado Pr. Marcos Mansur, com a 

palavra. Cinco minutos. 
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Senhor presidente, colegas deputados, eu quero 
também cumprimentar os nossos colaboradores 
aqui da Casa, cumprimentar a nossa audiência 
da galeria, cumprimentar a imprensa, quero 
cumprimentar também os nossos internautas, 
os nossos telespectadores da TV Ales. 

O assunto que me traz, nesta tarde, a 
esta tribuna, eu quero falar neste momento, na 
fase das Comunicações, e quero também ter 
oportunidade de poder falar no Grande 
Expediente, em relação ao nosso querido STF, 
Supremo Tribunal Federal. 

Identificador: 340036003100390032003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



126 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 19 de novembro de 2019 

Na semana passada nós vimos, e ainda o 
país passa por uma convulsão nas redes sociais, 
de opiniões em relação à decisão que foi 
tomada pelo Supremo, em relação à questão da 
condenação em segunda instância, mas, neste 
momento, eu não quero falar desse assunto. 
Vou falar, talvez, daqui a pouco, se eu tiver 
oportunidade. 

Mas eu quero falar aqui de um assunto 
tão importante ou mais importante, em minha 
opinião, mais grave do que a votação que 
aconteceu ali, na quinta-feira passada. Eu quero 
falar aqui de uma votação que está três a zero, 
que eu não sei se as pessoas sabem, a gente 
precisa trazer luz para este assunto, que foi 
inclusive veiculado na Tribuna, na segunda-feira 
da semana passada, que é exatamente o tema 
chamado legalização de todas as formas de 
drogas no Brasil. É a lei da descriminalização das 
drogas, que já está três a zero e bastam apenas 
mais três votos para que esse absurdo, mais um 
absurdo, aconteça no Brasil.  

Votaram, já, a favor da descriminalização 
das drogas os ministros Edson Fachin, Luís 
Roberto Barroso e também Gilmar Mendes. E o 
Gilmar, inclusive, faz um argumento na fala dele 
de que descriminalizar as drogas e legalizar as 
drogas é garantir o direito de ir e vir das 
pessoas. O voto dele se baseou nisso, 
essencialmente. 

 Aí o próprio jornal, não sou eu que 
estou dizendo, o próprio Jornal A Tribuna está 
colocando de maneira bastante vexatória, 
inclusive, uma argumentação dessa, que, por 
analogia, se for caminhar por esse argumento, 
a senhora Elize Matsunaga não poderia ter 
sido presa, tem que soltá-la, porque ela estava 
transportando o marido dela esquartejado 

dentro de uma mala. Então ela foi pega em 
trânsito, ela tem o direito de ir e vir, não 
importa com o que a pessoa esteja, então.  

Se partir desse princípio, ninguém mais 
poderá ser preso em flagrante por estar 
transportando algo ilegal, ou droga, ou arma, 
seja lá o que for, porque vai estar ferindo o 
direito da pessoa de ir e vir. Pelo amor de Deus! 

Isso é um retrocesso, é uma vergonha 
para a nossa nação. Fica aqui o meu protesto, 
cada vez mais veemente, de que o Supremo 
Tribunal Federal está, cada vez mais, 
interferindo de forma flagrante na competência 

do Congresso Nacional e isso não é bom para os 
Poderes. E o pior, estamos tirando, tirando, 
tirando, os alicerces que mantêm a nossa 
sociedade, os fundamentos de valores e de 
princípios. Eu disse isso aqui há poucos dias. 

Esses mesmos organismos e mesmas 
instituições que estão bagunçando com a nossa 
sociedade são os mesmo que depois vão querer 
vender as notícias dos absurdos, das violências 
que temos na nossa nação. Porque estamos 
perdendo a razão, estamos perdendo o sentido. 
E estamos passando a ideia para esta nação de 
que vale tudo e de que podemos tudo nesta 
nação. 

Então fica aqui o meu protesto. O STF 
está contribuindo negativamente para a 
sociedade brasileira, para a manutenção da 
ordem e da nossa estrutura social. 

Fica aqui o meu protesto, senhor 
presidente. 

Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Próximo orador, Dary 
Pagung, não está presente. Sergio Majeski. 

Deputado Sergio Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 
cumprimentos ao deputado Mameri, que dirige 
a sessão neste momento, aos deputados que 
ainda se fazem presentes no plenário, aos 
funcionários da Casa, àqueles que nos assistem 
pela TV Assembleia e também aos que nos 
visitam hoje nas galerias. 

Tenho vários assuntos para tratar hoje, 
mas, como diz o deputado José Esmeraldo, o 
tempo é muito curto. Vou me ater à questão da 
falta d’água no município de Santa Maria de 
Jetibá. 

É quase inacreditável que um município 
que tem uma das maiores coberturas vegetal 
deste estado, o município onde nasce o Rio 
Santa Maria e que corta grande parte desse 
município – rio este que é responsável por boa 
parte do abastecimento da Grande Vitória – que 
nesse município esteja ocorrendo falta d’água, 
com racionamento feito pela Cesan. 

É um absurdo isso, por quê? Santa Maria 
de Jetibá tem um dos maiores reservatórios de 
água doce, e olhe lá se não é o maior do estado, 
que é a barragem do Rio Bonito, a represa do 
Rio Bonito. Mas não tem como captar!  
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Quer dizer, no Governo passado a gente 
já falava sobre isso, porque houve racionamento 
também, da necessidade de criar uma forma de 
captação do próprio Rio Santa Maria porque a 
água que serve a cidade de Santa Maria de 
Jetibá é captada no Rio São Sebastião, que é 
uma afluente. Hoje a cachoeira do Rio São 
Sebastião secou e não tem como captar porque 
não foi feito isso quando deveria ser feito. 

Em 2015, desta tribuna, várias vezes eu 
alertei que os programas do Governo Estadual 
para preservar, recuperar os mananciais, os rios 
e as nascentes eram fundamentais. De lá para 
cá pouco ou nada foi feito, se considerarmos 
que mais de sessenta milhões de reais foram 
tirados, no Governo passado, do fundo 
Reflorestar, que deveriam ter sido utilizados 
para prevenir situações como essa que está 
ocorrendo hoje lá em Santa Maria de Jetibá. 

Então, pelo que as pessoas têm me 
informado de lá, o racionamento da Cesan 
também não está sendo obedecido como 
deveria. Hoje eu tentei duas vezes falar com o 
diretor da Cesan. Não consegui! Deixei um 
recado para ele me retornar. Estamos aqui 
tentando de todas as formas amenizar o 
sofrimento da população de Santa Maria de 
Jetibá porque é, sim, um absurdo muito grande. 
Porque hoje se usa o termo produtor de água. 
Se considerarmos essa expressão, Santa Maria é 
um grande produtor de água. Inclusive, 

responsável pelo abastecimento de boa parte 
da Grande Vitória. A Grande Vitória não está 
sofrendo com o racionamento de água, nada, 
e no município de Santa Maria de Jetibá, onde 
nasce o Rio Santa Maria, onde está, 
provavelmente, o maior reservatório de água 
doce do estado, que é a represa do Rio Santa 
Maria, não se consegue captar água e a 
população está sofrendo com a escassez já há 
vários dias, não começou hoje. Há vários dias 
que está havendo falta d'água com 
racionamento lá em Santa Maria. 

Apelamos ao Governo do Estado e à 
Cesan que crie uma nova forma de captação. O 

município de Santa Maria, sobretudo a cidade 
de Santa Maria de Jetibá, cresceu muito nos 
últimos anos. Não é possível a gente ficar à 
mercê apenas da captação no Rio São Sebastião, 
que é um rio muito pequeno. A gente sabe que 
a maior parte dos rios diminuíram muito o fluxo 

de água nos últimos anos. O próprio Santa 
Maria, porque eu nasci no Alto Garrafão, onde 
nasce o Rio Santa Maria, conheço esse rio da 
minha vida inteira, a gente nota claramente 
como reduziu o volume da água nas últimas 
décadas. Mas é preciso que os programas de 
recuperação e manutenção dos rios se efetivem, 
o que não está acontecendo por parte do 
Governo Estado, e que, no caso específico de 
Santa Maria, passe a se captar água no próprio 
Rio Santa Maria e na represa do Rio Bonito, 
porque não é possível que Santa Maria sirva de 
água à região da Grande Vitória, enquanto o 
município passa a escassez que está passando 
neste exato momento, levando um sofrimento 
imenso para a população daquela região. E com 
um racionamento que também não está sendo 
obedecido conforme havia sido divulgado pela 
Cesan, salvo engando, na sexta-feira ou no 
sábado passado. 

Então, população de Santa Maria, deixo 
aqui o meu recado! Nós estamos aqui lutando 
para que essa situação seja resolvida e desde o 
Governo passado que nós estamos alertando a 
Cesan sobre a necessidade de uma nova forma 
de captação lá em Santa Maria. 

 Muito obrigado, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Próximo orador, deputado 
Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 
 Não está presente.  

Doutor Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente e prezados colegas 
deputadas e deputados, deputados que estão 
ainda no plenário: deputado Mansur, deputada 
Iriny, deputado Capitão Assumção, deputado 
Sergio Majeski e deputado Emílio Mameri, 
presidindo a nossa sessão de hoje, hoje já estive 
falando com muita honra para os meninos do 
colégio lá do Araçás, importante colégio que nós 
temos lá do Sesi do Araçás. Fui lá e falei com os 
meninos e com o professor também, um 
momento bom, mostrar para a criançada o 
interesse pela política. A política é uma coisa 
boa, depende do político. E é preciso que a 
gente saiba realmente escolher os nossos 
representantes.  

É preciso que você não reclame depois. 
Se você fala que a política é ruim, política não 
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presta, leia uma crônica de Bertolt Brecht que 
chama O ignorante político. Porque tudo 
depende dos políticos, o preço do combustível, 
o preço do pão, do café, da passagem. Enfim, 
então é preciso que você tenha interesse na 
política, porque a política que muda.  

A educação, falei sobre a educação, com 
maxima venia a meu querido professor Majeski, 
que é o nosso professor, a educação não muda 
o mundo, a educação muda as pessoas e as 
pessoas que mudam o mundo. Paulo Freire 
escreveu isso muitos anos atrás.  

 
(São exibidas as imagens 

simultaneamente ao pronunciamento)  

 
Já fiz um ofício para Rafael e hoje tem a 

reportagem aqui do jornal A Tribuna: Óleo 
atinge cinco praias do estado. Lorrany de 
Martins e Eliane são as repórteres que 
escreveram essa matéria, preocupadas 
realmente com o que poderá acontecer com as 
nossas praias e o nossos manguezais.  

Então, fiz ofício e entreguei já semana 
retrasada para doutor Rafael, que é o 
presidente da Comissão de Meio Ambiente, 
doutor Rafael que está aqui agora, para que a 
gente possa se unir e cobrar das autoridades 
naturalmente para diminuir esse desastre que 
está bastante patente. 

A próxima foto pode passar, por favor, 
Fabiana. Bom, sexta-feira nós estivemos 
representando a Assembleia, naturalmente eu 
era o único deputado presente, sobre a 
participação política das pessoas com 
deficiência. Olha que infelizmente poucos 
políticos compareceram, aliás, fui só eu. Tenho 
que falar isso. Eu fiz uma emenda, o Siqueira, 
que é o presidente do Conselho das Pessoas 
com Deficiência, cobrou mais veículos para o 
projeto Mão na Roda, que está deixando muito 
a desejar. Pediu trinta veículos e eu fiz a 
emenda. Eu fiz a minha parte, agora o Governo 
vai fazer a parte dele. Se quiser comprar os 
veículos para ajudar as pessoas com deficiência, 
compra; se não quiser, nós vamos continuar 
cobrando. Porque não é possível nós deixarmos 
esse pessoal abandonado. 

A outra foto, Fabiana. Então estava ali o 
pessoal representando a OAB, representando o 
Tribunal Eleitoral e nós participamos.  

Em seguida, no sábado pela manhã, 
estivemos com Walter Noronha lá na Região 5, 
em Riviera da Barra, quando a Grande Loja da 
Maçonaria fez um trabalho muito importante: 
Ação Cidadã, da Maçonaria.  

A outra foto também é com o povo que 
estava lá, o vereador Heliosandro ali junto 
também e várias pessoas da comunidade que 
vieram da Barra e da Região 5. E ainda na 
Riviera da Barra, aí corte de cabelo, 
atendimento médico, enfim, muito bom!  

A outra foto, essa aí foi muito 
interessante. A irmã Paula lá da Aaoca, que é a 
Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao 
Adolescente. A irmã Paula fundou essa 
associação. Encontrei lá, deputada Iriny, a Ana 
Rita. Ana Rita é batalhadora, sempre lutou 
muito por aquela obra, vinte e sete anos. E há 
muitos anos eu doei as máquinas para fazer 
uma padaria. Tem uma padaria e ontem eu doei 
a máquina para fazer uma fábrica de macarrão, 
não só para atender os cento e vinte meninos, 
mas também para vender para ter renda aquele 
pessoal lá.  

Pode passar, terminando, presidente. 
Nós estamos ali com o presidente, é o nosso 
querido Fausto Soares; a irmã Paula eu já 
mostrei antes; ali com Fausto, presidente; e ali 
com o pessoal, Carlos Ajur, da União dos Cegos 
Dom Pedro II, em Vila Velha. Enfim, um 
momento muito importante que nós fomos lá 
ver a AAOCA, que precisa de muita ajuda. 

Obrigado, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) − Com a palavra, agora, 
deputado Emílio Mameri. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI− (PSDB) – 

Boa tarde a todos! Quero saudar aqui o nosso 
presidente no momento, deputado Favatto, os 
deputados presentes, as deputadas presentes, 
TV Assembleia, funcionários da Casa, as pessoas 
que nos assistem da galeria e vocês que nos 
assistem pelo canal TV Assembleia. 

O assunto que me traz hoje a esta 
tribuna é a decisão do Supremo que acaba com 
a prisão em segunda instância no nosso país. 
Fiquei muito preocupado, também, com a fala 
do nosso querido deputado Marcos Mansur 
sobre a legalização das drogas. Está passando, 
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ninguém está dando atenção, mas já se fala 
num placar de três a zero a favor da liberação e 
isso é um retrocesso no nosso país. 

Do Supremo, no momento, não 
podemos esperar grandes coisas, haja vista que 
o Supremo está avançando sobre os 
legisladores, sobre o Parlamento, tomando 
atitudes que são atitudes que devem ser 
tomadas pelo Parlamento. E infelizmente os 
parlamentares, muitas vezes, não cumprindo 
com a sua função de analisar e se posicionar, o 
Supremo acaba ocupando espaço que 
normalmente não seria do Supremo. 

Eu enxergo essa decisão como um 
enorme retrocesso. Vivemos num país que não 
soluciona nem dez por cento dos crimes 
cometidos e com um dos maiores índices de 
violência do mundo. A impunidade, com 
certeza, contribui para esse cenário caótico. 
Com essa medida o Supremo tem dado um 
recado claro para os contraventores de que o 
crime realmente compensa neste país.  

Não podemos admitir isso em hipótese 
alguma. Temos que cobrar um posicionamento 
firme dos parlamentares, principalmente os 
senadores e parlamentares, os deputados 
federais, para que se pronunciem, uma vez que 
essa decisão é uma decisão do Parlamento. 

O crime, quando passa pela segunda 
instância, já tem a sentença de um juiz, tem 
uma sentença de um Colegiado importante e 
nós sabemos que inúmeros recursos podem 
protelar essa ação, pelo que se foi votado. E nós 
sabemos, também, que após a condenação em 
segunda instância o réu pode recorrer às Cortes 
Superiores, mas não serão mais analisadas 
provas e fatos. Na última instância é analisada, 
basicamente, a aplicabilidade da lei. 

Vivemos um momento de extrema 
descrença em nossas instituições. A sensação 
real de impunidade apenas contribui para a 
desvalorização da Justiça no Brasil. 

Estamos indo na contramão da maior 
parte dos países do mundo. Vamos citar três 
países importantes no mundo: Estados Unidos, 
França e Alemanha. São países que permitem a 
prisão em segunda instância. 

Essa medida vai colocar nas ruas mais de 
cinco mil presos que foram julgados por um 
colegiado de magistrados altamente 
qualificados. Temos que dizer um enorme não 

para a corrupção do nosso país e insisto: a nossa 
bancada federal precisa mostrar que representa 
o cidadão capixaba de bem e votar a favor da 
prisão em segunda instância no Congresso 
Federal. 

Eu queria dizer para vocês, também, que 
o meu partido, o PSDB, está reunido hoje em 
Brasília e vai fechar questão em torno da prisão 
em segunda instância, que está sendo analisada 
pelos nossos colegas parlamentares de Brasília, 
tanto no Senado como na Câmara de 
Deputados. 

Esperamos que, realmente, os nossos 
parlamentares sejam sensatos a ponto de 
reverter essa esdrúxula posição do Supremo, 
que aconteceu recentemente. 

Era isso que eu queria falar a vocês. 
Muito obrigado e uma boa tarde a todos! 

 
    O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – O próximo orador 
inscrito é o deputado Hudson leal, que declina.  

O deputado José Esmeraldo declina; o 
deputado Ferraço declina; Freitas também. Eu 
sou o próximo inscrito e, depois, a deputada Iriny 
Lopes. 

Convido a deputada Iriny Lopes para 
assumir a presidência. (Pausa) 

  
    O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Eu tenho dois assuntos para falar. 
Vou falar agora, no horário das Comunicações, 
sobre um assunto que está matando muita gente: 
a pneumonia. 

Hoje, a gente tem que chamar atenção 
para essa doença, porque é uma doença que todo 
mundo acha que é comum. O meu primeiro 
assunto não tem vídeo. É a importância de 
chamar a atenção aqui no estado do Espírito 
Santo para um assunto tão importante, que está 
matando, realmente, muitas pessoas aqui no 
estado do Espírito Santo. Este ano mais de 
seiscentas pessoas morreram por pneumonia no 
estado do Espírito Santo. Matou mais que a 
dengue, matou mais que muitas outras doenças 
graves e perigosas. Então a pneumonia, deputada 
Iriny, aqui no estado do Espírito Santo, já fez mais 
de seiscentas vítimas. 

E muitos dos motivos são por falta de ir 
ao médico, pela automedicação. Às vezes, você 
está em casa no âmbito de não procurar o seu 
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médico, acha que é um resfriado ou acha que é 
alguma coisa simples, e quer tomar uma 
medicação, quer tomar um antibiótico. E toma o 
antibiótico de maneira errada, no tempo errado. 
Porque o tratamento de pneumonia, geralmente 
é um tratamento prolongado, e você toma por 
cinco dias e acha que, passando os sintomas, já 
está curado e não precisa mais fazer o uso da 
medicação. É aí que está o erro. A pessoa tem 
que continuar o uso da medicação até dar o 
tempo de matar todas as bactérias que estão no 
organismo, porque se você mata sessenta por 
cento, setenta por cento, aqueles quarenta, 
trinta, vinte, dez por cento de bactérias que 
permanecem no organismo da pessoa - o que 
permanece no organismo da pessoa -, ela é uma 
bactéria que se torna resistente àquele 
antibiótico. E essa resistência vai só aumentando 
com o passar do tempo, porque ela toma aquele 
antibiótico errado e aí precisa de outro mais forte 
e outro mais forte e outro mais forte.  

Isso está fazendo com que muitas 
pessoas morram por uma doença que tem 
tratamento, que tem cura! Por uma doença que 
tem cura, que tem tratamento! E é só tomar a 
medicação de maneira correta. 

Não podemos esquecer o uso 
indiscriminado de antibióticos, e muitos deles só 
podem ser vendidos com prescrição médica. Foi 
uma atitude do Governo, da Anvisa, passar a 
categoria dos antibióticos, que antes eram 
vendidos e comercializados livremente, para uma 
categoria que precisa de prescrição médica, o 
médico precisa prescrever. 

Mas, mesmo assim, no mercado 
clandestino... Porque se vende tudo no mercado 
clandestino. Droga é o mínimo que se vende, mas 
remédio eles também vendem no mercado 
clandestino. E a pessoa está achando que está 
fazendo um bem em ir até lá e comprar uma 
medicação e, na realidade, está criando, ali, uma 
resistência àquele tipo de bactéria. E essa 
resistência à doença tem preocupado e gerado 
um alerta aos especialistas de vários países do 
mundo. Com isso, se a bactéria adquire um alto 
grau de resistência, torna-se cada vez mais difícil 
o tratamento, o que pode levar à morte. 

Nesses casos de resistência, o paciente 
passa por um mapeamento, por meio de um 
antibiograma, uma cultura e antibiograma, 
exame de laboratório, onde a bactéria é isolada 

para saber qual remédio pode ser usado para 
matar aquela determinada bactéria, que está ali, 
naquele paciente. Então, a importância de fazer 
o antibiograma, essa pesquisa, é nesse sentido 
de ver quem está ali como invasor, qual bactéria 
está ali invadindo aquele corpo, aquele pulmão - 
no caso aqui, nós estamos falando da 
pneumonia. 

Crianças e idosos são os mais afetados, 
pois as crianças estão com baixa imunidade; e 
os idosos perdendo a imunidade.  

Vale lembrar que o uso do remédio para 
tratar uma doença tem que estar baseado nas 
características do paciente e na possível 
bactéria que pode causar a doença. Já a vacina 
contra o pneumococo tem como função 
principal, prevenir a meningite causada por essa 
bactéria. Já a vacina contra a gripe, que é mais 
indicada para ajudar e prevenir a pneumonia, já 
que, muitas vezes, a pessoa tem uma 
pneumonia por bactéria depois de ter um 
quadro de gripe. Então, esses são os 
mecanismos. 

Vale saber, então, para vocês não se 
esquecerem, que a pneumonia é uma infecção 
que se instala nos pulmões, basicamente 
provocada pela penetração de um agente 
infeccioso ou irritante: bactérias, fungos, vírus e 
até por reações alérgicas. 

 Nas crianças, essas bactérias e essas 
irritações causadas, podem até ser porque nas 
crianças muito pequenas as mães podem dar de 
mamar deitadas. E aí, a criança aspira aquilo ali, 
o leite vai para o pulmão. Então, a mamadeira 
também, quando você vai dar para a criança, 
tem que estar, geralmente, inclinada, numa 
posição onde ele se incline para poder receber 
esse alimento que lhe é dado, evitando que não 
vá para os seus pulmões. 

Então, seiscentos casos de morte, em 
dez meses, são sessenta mortes por mês, até o 
mês de outubro. Tem mais dois meses ainda, 
deputada Iriny, que a gente pode prevenir essas 
crianças e esses idosos, principalmente, de 
estarem morrendo em nosso estado pelo uso de 
medicação indiscriminada e por fazerem uso 
incorreto da amamentação, de dar de mamar 
deitada e outros fatores. 

Então, vamos ficar alerta para prevenir 
esse tipo de fatalidade que tem como curar e 
prevenir. 
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Obrigado. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– O deputado Rafael Favatto reassume a 
presidência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Com a palavra, a 
deputada Iriny Lopes. 

 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) – Boa tarde 

colegas que ainda se encontram em plenário - 
deputado Majeski, deputado Hércules Silveira, 
deputado Rafael Favatto, deputado Mansur, 
deputado Assumção -, senhoras e senhores que 
assistem aqui a TV Assembleia e servidores da 
Casa. 

Hoje quero fazer algumas considerações 
sobre os fatos que ocorreram nos últimos dias e 
que suscitaram grande debate no Brasil: o papel 
do Judiciário; até onde o Supremo poderia e 
teria o seu direito e a sua autonomia com a 
expedição da ordem de soltura do ex-presidente 
Lula, em função da compreensão majoritária do 
Tribunal Superior - a suprema corte do nosso 
país -, de que devemos respeitar a Constituição 
como ela é e não como gostaríamos que ela 
fosse. 

A Constituição brasileira, chamada de 
Constituição Cidadã, foi construída com a 
participação efetiva da sociedade e de todos os 
setores brasileiros – todos – a ponto de ser 
batizada como a Constituição Cidadã. E ela é 
muito clara numa cláusula pétrea – portanto, 
inamovível –, quando diz que o direito de defesa 
de qualquer réu, de qualquer acusado - 
qualquer réu que possa ser condenado nas 
instâncias anteriores - tem o direito de ser livre 
até o julgamento e o trânsito em julgado em 
última instância, que é o próprio Supremo 
Tribunal Federal.  

Portanto, não entendo mesmo - e aqui 
não vai nenhuma zombaria ou coisa desse tipo; 
é sério, seriíssimo - que as pessoas que 
apoiaram o golpe dado na democracia e na 
Constituição em 2016 sintam-se ultrajadas pelo 
fato de o Supremo ter reposto no rumo correto 
o cumprimento da Lei Maior do nosso país.  

O que é um país sem uma Constituição? 
É uma balbúrdia, é um desatino onde a injustiça 
impera e essa, sim, leva aos crimes. E a injustiça 

cometida contra o ex-presidente Lula é 
flagrante. A acusação sobre o sítio de Atibaia foi 
já solicitado o seu arquivamento pelo próprio 
Ministério Público, órgão acusador, por falta de 
provas.  

O chamado triplex, que já virou uma 
piada, que não se sustenta além dos interesses 
eleitorais de Moro e Dallagnol... Eleitorais e 
financeiros. Não vamos nos esquecer de que 
Dallagnol tentou abocanhar dois milhões de 
reais para ser distribuído para a Lava Jato. A 
Lava Jato não é instituição. Ela é uma comissão 
de inquérito, investigadora.  

Então, encerro dizendo que estamos 
começando a entrar num caminho de poder 
restabelecer, em nosso país, a justiça, a 
constitucionalidade e o funcionamento das 
instituições. E não me venham com justificativas 
de PECs para alterar esse artigo da Constituição, 
porque ele é cláusula pétrea, inamovível. E 
ninguém pode ser considerado culpado antes 
que tenha o mais amplo direito de defesa, coisa 
que queriam que o presidente Lula não tivesse.  

Ainda bem que o presidente Lula agora 
está livre para ajudar o Brasil, com a sua 
capacidade de agregação, a sair da grave crise 
política e econômica em que se encontra. 

Muito obrigada, senhor presidente. E 
tenho ainda muita coisa a falar sobre 
esse tema. Voltarei a esse assunto nas 
minhas próximas inscrições.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Agora passo para as 
Lideranças Partidárias. Rede e Avante, ausentes.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Presidente, antes, gostaria de só fazer um 
registro. O deputado Adilson Espindula está 
agora, neste momento, ou a parte da tarde 
inteira, lá, em Santa Maria de Jetibá, com a 
direção da Cesan devido ao racionamento de 
água naquele município.  

Então, queria justificar aqui a ausência 
do deputado Adilson Espindula, que está 
tentando resolver, amenizar o sofrimento do 
povo de Santa Maria de Jetibá.  

Obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Está justificado.  
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À Secretaria para providências.  
Lideranças Partidárias. Rede e Avante, 

ausentes. O próximo, eu, pelo Patriota 51. 
Passo a presidência para o Capitão 

Assumção.  
 
O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO 

ASSUMÇÃO – PSL) – Com a palavra o nobre 
deputado Dr. Rafael Favatto, por quinze 
minutos.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado presidente Capitão 
Assumção, gostaria, agora, que posicionasse o 
vídeo sobre o qual vamos falar, sobre a mancha 
de óleo. O deputado Hércules já falou aqui, no 
seu discurso, hoje, na sessão de hoje, e é 
importante a gente frisar isso com certa 
frequência, uma vez que é um desastre 
ambiental que atingiu nosso país como um todo, 
que está mobilizando o Exército, a Marinha, a 
Aeronáutica, porque pilotos estão sobrevoando 
a região costeira da Bahia, Sergipe, 
Pernambuco, Espírito Santo, para ver a questão 
das manchas de óleo que estão chegando na 
Região Sudeste.  

Falei disso, também, na semana passada, 
mas, com essas notícias do final de semana, 
precisamos e devemos voltar a falar sobre isso 
hoje. Fragmentos de óleo já chegaram às praias 
capixabas, mas, por enquanto, em apenas uma 
houve a confirmação de que a substância é a 
mesma que atingiu o Nordeste. E isso vem 
preocupando todos nós, principalmente os 
comerciantes do litoral, já que a chegada desse 
óleo vem junto com a chegada do verão. Até 
esse domingo – e já falei sobre isso aqui –, dia 
10, foi confirmada a presença do mesmo óleo 
que contaminou o Nordeste, em uma praia 
capixaba. Na realidade, da Bahia para cima, a 
pesca foi impedida na região.  

Sabemos que o polvo, lagosta, camarão, 
é pescado no litoral, próximo ao litoral. Isso 
influencia diretamente na vida do comércio 
local da região, tanto do Nordeste, como um 
todo, quanto do litoral capixaba.  

Esses resíduos, os óleos, foram 
encontrados em Pontal do Ipiranga, Guriri e 
Barra Nova. Em Pontal do Ipiranga, assim como 
o material encontrado, também, em Barra Nova, 
e Urussuquara, em São Mateus, a substância 

recolhida vai passar por análise e foi 
confirmado.  

Já os resíduos encontrados na praia de 
Guriri, também em São Mateus, já foram 
analisados e houve a confirmação de que se 
trata do mesmo óleo que atingiu as praias do 
Nordeste.  

A foz do Rio Mariricu, em São Mateus, no 
Norte do Espírito Santo, foi fechada por 
funcionários da prefeitura, na tarde desse 
sábado, após autorização do Instituto Estadual 
de Meio Ambiente, que está agindo in loco. 
Vários técnicos do instituto foram deslocados 
para a região e estão acompanhando esses 
trabalhos.  

Agora, gostaria que passasse o vídeo.  
 

(É exibido o vídeo) 
 
 Este vídeo retrata a preocupação do 
Governo do Estado também, das pessoas que 
moram na região, sobre esse assunto que vem 
de encontro às principais atrações turísticas da 
Região Norte do estado, na Praia de Guriri, em 
São Mateus, em Itaúnas, e também contra o 
meio ambiente. Nós vimos o desastre ao longo 
de toda a costa da Bahia, de Sergipe e agora 
chegando aqui no nosso estado mais um 
desastre ambiental. Nós tivemos o desastre de 
Regência por meio da barragem de Mariana 
com os resíduos e um agora no Norte do estado.  

Militares da Marinha e funcionários das 
prefeituras estão fazendo uma varredura em 
Guriri, para recolher esses fragmentos. Eles 
também estão chegando à foz de riachos que 
deságuam no mar para evitar que a poluição 
chegue aos rios e comprometa o abastecimento 
de água da região. 

Muito importante por ter sido 
encontrado em pequenas quantidades, o óleo 
ainda não traz risco para os banhistas e o 
Governo do Estado, assim como nós, tem só 
uma certeza: A nossa prioridade é proteger o 
meio ambiente e, consequentemente, garantir 
que o Turismo do litoral capixaba não seja 
afetado e que a Pesca nessa região também não 
seja afetada.  

O Espírito Santo é o décimo estado 
brasileiro a ser atingido pelo óleo. O décimo 
estado brasileiro! De vinte e sete estados, dez já 
foram atingidos por esse desastre ambiental. Os 
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estados afetados são Alagoas, Bahia, Ceará, 
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Sergipe. A Prefeitura de Vila 
Velha também está de prontidão e já começou a 
treinar seus funcionários.  

Vale lembrar que os primeiros 
fragmentos chegaram aqui no Espírito Santo na 
tarde da última quinta-feira e a maré continua 
descendo para o Rio de Janeiro. A Capitania dos 
Portos continua monitorando e acompanhando, 
já que a corrente da região afetada segue para o 
Sul. A previsão é que essa mancha continue a se 
deslocar, agora com menos intensidade, mas 
ainda está se deslocando para o Sul, para o Rio 
de Janeiro.  

Obrigado, presidente Capitão Assumção. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO 
ASSUMÇÃO – PSL) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto.  

Agora passamos para a fase dos 
Oradores Inscritos.  

Com a palavra o nobre deputado Carlos 
Von. (Pausa) 

Não se encontra. Com a palavra a 
deputada Janete de Sá. (Pausa) 

Também não se encontra. Com a palavra 
o deputado Sergio Majeski, por 10 minutos. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 
cumprimentos ao deputado Assumção, que 
dirige a sessão neste momento, aos colegas 
ainda presentes no plenário, aos funcionários da 
Casa e àqueles que nos assistem através da TV 
Assembleia. 

O mês de outubro é marcado pela luta 
de combate e consciência sobre o câncer de 
mama. O mês de novembro é dedicado ao 
combate ao câncer de próstata. Tudo isso é 
muito importante. Doutor Hércules está sempre 
se lembrando dessa situação; sempre trazendo 
os lacinhos, para que os deputados, para que os 
funcionários da Casa usem; sempre alertando 
sobre essa situação. 

Mas olhe o que acontece: se uma pessoa 
detecta que está com câncer... Fazer exames 
preventivos é fundamental, cuidar da saúde é 
fundamental. Uma pessoa descobre que está 
com câncer de próstata, e eu não estou falando 
em tese, eu estou colocando aqui um caso 
específico, uma pessoa lá da Serra, cuja família 
me procurou, há umas três semanas, descobriu 

que estava com câncer, e não em um estágio 
inicial, já em um estágio mais avançado, mas 
ainda limitado na própria próstata. Então, ele 
precisava que um médico o atendesse no 
Hospital Santa Rita, para encaminhá-lo para a 
radioterapia. Só na semana passada ele 
conseguiu esse atendimento do médico para 
fazer um agendamento para o dia 23 de 
dezembro. Imagina uma pessoa, estão aí o Dr. 
Rafael e o Doutor Hércules, que são médicos e 
têm obviamente o know-how muito maior do 
que eu para falar sobre isso, mas você imagina 
uma pessoa com câncer esperar até o dia 23 de 
dezembro para daí, talvez, começar o 
tratamento! 23 de dezembro já é véspera de 
Natal, já tem toda essa enrolação e não sei mais 
o quê.  

Eu sei que isso não é culpa do atual 
Governo, do atual secretário de Saúde, nem do 
próprio Hospital Santa Rita. Claro que não! Mas 
não é possível que a gente não tenha mais 
unidades de tratamento para o câncer, mais 
unidades que façam radioterapia do que o que 
tem. É muito pouco. Salvo engano, são dois ou 
três locais no estado inteiro. Não é possível! O 
câncer é algo que assim que descoberto, o 
tratamento tem que ser para ontem; não é algo 
que pode se esperar três meses, dois meses, até 
que a pessoa comece o tratamento. O Doutor 
Hércules, provavelmente, que sabe muito 
melhor do que eu, um mês esperando, sei lá, 

três semanas, é suficiente talvez para que haja 
metástase do câncer. 

Então, nós precisamos urgentemente 
que a Secretaria de Saúde, o Governo do 
Estado, crie novas unidades de tratamento de 
radioterapia e quimioterapia, para que as 
pessoas não fiquem na fila, esperando um mês, 
um mês e meio, dois meses, até começarem o 
tratamento. Isso é muito grave. O Doutor 
Hércules parece-me que, como presidente da 
Comissão de Saúde, hoje, vai realizar uma 
audiência pública aqui para tratar, salvo engano, 
sobre essa situação do câncer de próstata.  

E é muito importante que a Secretaria 
de Saúde, urgentemente, pense nessa 
situação. As pessoas não podem, de forma 
nenhuma, ficar tanto tempo esperando para 
iniciar um tratamento de radioterapia. 

Imagine a situação da pessoa 
propriamente e da sua família, a agonia que é 
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ficar esperando esse tempo inteiro até que o 
tratamento comece. Isso é de uma gravidade 
muito grande. 

Então, fica aqui o nosso pedido, e nós 
vamos conversar com o secretário de Saúde 
sobre essa situação, porque é inadmissível que 
assim continue a ser. Não tem como! Há um 
número cada vez maior, talvez até pelo fato de 
que as pessoas estão fazendo exames, cada vez 
mais pessoas fazem exames preventivos, e tal.  
Então, a descoberta do câncer talvez tenha sido 
maior e, por isso, o número cada vez maior de 
pessoas também detectadas com essa doença. E 
é necessário que nós tenhamos um acesso ao 
tratamento muito mais rápido e infinitamente 
mais rápido do que esse que é oferecido às 
pessoas na atualidade. 

Mais cedo eu falei aqui sobre a questão 
da falta de água no município de Santa Maria 
de Jetibá e retorno a esse assunto. É uma 
coisa que nós temos lutado no Governo 
inteiro. No Governo passado, no Governo 
Hartung, o tempo inteiro nós falávamos sobre 
essa questão de prevenir, de ações preventivas 
para que os municípios do Espírito Santo não 
voltassem a passar pelo que passaram em 2015.   

O município de São Roque do Canaã, já 
há quatro meses, vem sendo abastecido por 
carro-pipa e coisas do gênero. Agora, em 
Santa Maria, segundo me informou o diretor 
da Cesan, também vai começar o 
fornecimento de água também por carro-pipa.  

Mas, se a gente não fizer políticas 
preventivas, se o dinheiro do fundo, que tem 
sido permanentemente retirado para outros 
fins, não for utilizado, efetivamente, para 
prevenir essas situações, daqui a pouco 
começa a chover, volta o abastecimento de 
água, todo mundo esquece e daqui a dois, três 
anos nós voltamos a ter racionamento, 
voltamos a ter falta d’água novamente, 
porque políticas efetivas para prevenir e evitar 
que isso se repita não são feitas. 

Quantas vezes, em 2015, 2016, eu alertei 
o Governo e a Cesan sobre essa situação! Não 
foi uma nem duas vezes que subi a esta tribuna 
para falar sobre isso, e as indicações que 
mandamos para o Governo do Estado no 
sentido de criar políticas públicas de prevenção 
à falta d’água no Espírito Santo. 

De lá para cá, pouco ou nada foi feito. Se 
observarmos, em 2017, 2016, por exemplo, o 
Governo do Estado retirou sessenta milhões do 
Fundágua, que poderia ter sido utilizado para a 
preservação dos rios, por exemplo, que 
abastecem vários municípios do estado. Agora, 
novamente, o atual Governo também tem essa 
proposta de retirar cerca de quarenta milhões 
do Fundágua, o que só prejudica essa situação.  

Então, chega de paliativo. E mais uma 
vez eu alerto: se essas políticas não forem feitas, 
daqui a dois ou três anos, Santa Maria, São 
Roque, Itaguaçu, São Mateus, enfim, estarão 
passando novamente por racionamento, porque 
as pessoas esquecem muito rapidamente. E 
enquanto não tivermos políticas de recuperação 
das nascentes, dos mananciais, das matas 
ciliares, efetivamente, pouco ou nada vão 
resolver essas políticas pontuais. 

A gente fica satisfeito, porque algum tipo 
de solução a Cesan está apresentando nesse 
momento à Santa Maria de Jetibá, como 
apresentou em São Roque do Canaã também, 
mas isso ainda é muito pouco. Precisamos de 
políticas permanentes para prevenir que venha 
a faltar água, como está ocorrendo agora nesses 
municípios que mencionei. 

Muito obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Muito bem, deputado 
Sergio Majeski. 

O próximo orador é este deputado que 
vos fala. Peço ao deputado Majeski, por 
gentileza, que possa assumir a presidência por 
alguns minutos para que eu possa ir à tribuna. 
(Pausa) 

Capitão Assumção ou deputado José 
Esmeraldo. Depois o Capitão Assumção será o 
próximo orador. Deputado José Esmeraldo ou 
deputado Capitão Assumção. (Pausa) 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – 
Senhor presidente, prezados deputados ainda 
no plenário, deputado José Esmeraldo, 
deputado professor Majeski, deputado Capitão 
Assumção, presidindo neste momento. 

Não vou projetar mais nada, obrigado, já 
projetei na fase das Comunicações. Quero só 
fazer um convite. Dia 20, quarta-feira, às 19h, 
estaremos na Barra do Jucu, no colégio Tuffy 
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Nader, fazendo uma audiência pública com a 
Frente Parlamentar em Defesa dos Rios Jucu e 
Santa Maria, levando o anteprojeto da Ponte da 
Madalena – ponte que caiu há cerca de dois anos 
e que ainda não foi reconstruída. 

O governador Renato Casagrande já 
autorizou a obra. Vamos levar esse projeto para a 
comunidade da Barra do Jucu. Já conversei com 
Deni, que é o presidente do movimento 
comunitário; o ex-deputado Esmael, colega nosso 
aqui, tem feito um trabalho muito bom, tem vindo 
aqui, mostrou o projeto, e vamos lá apresentar o 
anteprojeto da Ponte da Madalena. 

Quero registrar a preocupação do 
deputado Majeski com relação à água de Santa 
Maria de Jetibá. O nosso querido Adilson, 
deputado Adilson, está neste momento com a 
diretoria da Cesan.  
 Quero fazer um registro aqui, presidente 
Capitão Assumção. Venho à tribuna neste 
momento para fazer uma justiça, fazer um registro 
e repercutir mais uma vez o trabalho que o 
deputado Amaro Neto tem feito para o Espírito 
Santo, mas, especialmente, para Vila Velha. 
 Não posso deixar de registrar com a 
relação à Vila Velha, que é onde moro, onde vivo. 
Vila Velha me deu cinco mandatos de vereador e 
quatro de deputado. Sempre o deputado mais 
votado de Vila Velha.  
 Em julho deste ano, o deputado federal 
Amaro Neto conseguiu destinar um milhão de 
reais para investimento na saúde pública de Vila 
Velha. Custeio do piso de atenção básica, via 
recurso extraorçamentário, que o deputado 
conseguiu viabilizar. Para o orçamento de 2020, o 
deputado Amaro Neto já se comprometeu – 
conversou comigo sobre esse assunto – a destinar 
outros recursos para a saúde pública de Vila 
Velha.  
 Nosso trabalho, em parceria com o 
deputado, que tem feito um trabalho bom 
também, é a destinação de recursos para 
beneficiar a atenção básica de Vila Velha e do 
Hospital Evangélico de Vila Velha, especialmente 
com compras de equipamentos. O Hospital 
Evangélico de Vila Velha é o hospital para o qual 
tenho destinado mais recursos aqui no Espírito 
Santo.  
 Além disso, o deputado Amaro Neto 
trabalha para que as emendas destinadas à Vila 
Velha, ainda do nosso querido senador Ricardo 
Ferraço, tenha a sua tramitação acelerada e o 
pagamento providenciado o mais rápido possível.  

 É preciso agradecer o trabalho do 
deputado. Ontem eu liguei para ele. Estava 
passando ali no Vale Encantado, domingo. Muita 
gente descansando, merece o descanso, mas eu 
estava lá na Aaoca. Fui lá levar um maquinário, 
deputado José Esmeraldo, para que eles consigam 
fazer uma fábrica de macarrão. Irá atender mais 
de cento e vinte jovens. E que também possa 
vender esse macarrão para recurso para essa 
entidade, a Aaoca, em Vila Velha.  
 Estivemos com a irmã Paula. A irmã Paula 
é uma irmã que veio de Pádua, na Itália, terra do 
meu avô materno. Ela é a fundadora, fundou a 
Aacoa há vinte e sete anos e ela continua lá 
trabalhando.  
 Lembrei o Amaro quando várias vezes nos 
encontramos, ainda na campanha para deputado 
estadual, depois deputado federal, ali na feira de 
Vale Encantado. Então liguei para ele registrando 
isso. Muito bem!  

Queremos pedir ao Amaro que se 
empenhe cada vez mais para que Vila Velha... 
Precisa de mais articulação e trabalho para 
apresentar bons projetos e captar os recursos 
para executar as obras necessárias para melhorar 
a qualidade de vida do povo canela-verde. Nosso 
povo canela-verde. Infelizmente, foi uma das 
últimas prefeituras a apresentar projeto para 
captação de recursos. Então, um município do 
tamanho de Vila Velha, com quase quinhentos ou 
aproximadamente quinhentos mil habitantes, é 
preciso que tenha projetos arrojados, projetos de 
ponta, exatamente para diminuir o sofrimento 
daquela população.  
 E ainda sobre o que falou o nosso 
professor Majeski. Também quero fazer justiça, 
deputado, querido deputado José Esmeraldo. A 
mulher cadeirante - deputado Mansur, aqui 
presente também - não fazia mamografia porque 
o aparelho não descia até a cadeira. Graças à luta 
da Rosilda, uma cadeirante que tem aqui, e a 
Viviane também, em Vila Velha está se fazendo. 
Colocaram um adaptador em um aparelho 
mamógrafo e esse aparelho desce. Faz 
mamografia de cadeirante, de anã e de anão 
também. Para quem não sabe, homem também 
tem câncer de mama, mais raro, mas tem. Em 
cada cem casos de câncer de mama na mulher, 
tem um câncer de mama em homem.  

Com relação ao novembro azul, a gente faz 
esse movimento na esperança de que os 
Municípios e o Estado também possam cada vez 
mais melhorar. Nós chamamos a atenção. E aqui, 
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o deputado Marcelo Santos já fez até uma lei 
porque o pai dele, Aloízio Santos, morreu com 
câncer de próstata porque não quis se submeter 
ao exame. Marcelo de vez em quando fala isso 
aqui. Esse preconceito, não é possível isso 
continuar, mas é preciso também que o poder 
público ofereça condições para que esse exame 
seja feito.  

É o reclame muito pertinente do 
deputado Sergio Majeski. Não é só fazer a 
campanha, é preciso oferecer o exame. Então, 
o que nós cobramos aqui na Comissão de 
Saúde ao Governo, aos Municípios é que na 
verdade é preciso que o Município possa 
disponibilizar esses exames. Por quê? Tudo 
acontece no município, você nasce, você vive, 
você morre no município. O município é 
vizinho da necessidade, é vizinho do cidadão.  

Então, é preciso - se o Município não 
tem recurso - que os prefeitos tenham 
criatividade, tenham empenho realmente 
para cobrar do Governo então. O Governo 
Estadual, Federal para que possa fazer esse 
exame. Não é possível os prefeitos ficarem de 
braços cruzados assistindo tantas pessoas 
morrendo de câncer de mama e morrendo de 
câncer de próstata em pleno século XXI. Sabe-
se que especialmente câncer de mama, se 
você fizer o diagnóstico precoce, tem chance 
de cura até oitenta, noventa por cento.  

Então, o deputado Sergio Majeski está 
com a razão de cobrar para que tanto o 
Município, quanto o Estado e a União deem 
condições ao cidadão de fazer o preventivo de 
câncer de próstata.  

Lembrar ainda que o PSA é um 
antígeno prostático que faz no sangue, ele é 
um parâmetro. Não é o exame final. 
Preventivo não, ele é um marcador que se 
estiver acima de quatro, é um indício de que 
está tendo uma alteração. Também não está 
dizendo que é câncer, pode ser um aviso, mas 
o exame de toque tem que ser feito. E seja 
homem, seja homem e vá se submeter ao 
exame. Isso sim. Obrigado, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO 

ASSUMÇÃO - PSL) – Obrigado, nobre 
deputado Doutor Hércules.  

Eu agora vou para o meu 
pronunciamento, gostaria que V. Ex.ª 
assumisse os trabalhos da presidência.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Deputado Capitão 
Assumção com a palavra por dez minutos. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PSL) – 

Senhor presidente, nobre deputado Doutor 
Hércules, senhoras e senhores parlamentares, 
aqueles que nos assistem ao vivo. O nosso 
pronunciamento é por esse fato lamentável 
que a nação brasileira enfrentou na semana 
passada quando o STF... O STF mais uma vez 
julgou de forma diferente.  

Antes disso, eu gostaria que os nossos 
assistentes passassem um vídeo para depois a 
gente começar o nosso pronunciamento. Esse 
vídeo é importante para que as senhoras e os 
senhores possam refletir na maledicência de 
alguns ministros do Supremo Tribunal Federal.   

Na hora que estiver pronto aí pode 
startar e lançar automaticamente a imagem 
para a tela.  

 

 (É exibido o vídeo) 
  

Ou seja, o que o ministro-chefe do STF 
acabou de dizer é que a prisão em segunda 
instância é fundamental, preservado o amplo 
direito de defesa e devido processo legal.  

Isso aí, essa fala do ministro é de 2016. 
Ele está afirmando, como a senhoras e os 
senhores viram agora o vídeo, está 
confirmando a importância da prisão em 
segunda instância, e ele até robusteceu o seu 
argumento. E, de uma forma meio que 
tresloucada, esse mesmo ministro agora vem 
fazer uma análise totalmente diferente e vem 
dar o voto de minerva. Pasmem os senhores e 
as senhoras, esse mesmo juiz que agora há 
pouco falou da importância da prisão em 
segunda instância, vem agora dizer que a 
regra é outra, que só depois da quarta 
instância é que realmente aquele que roubou, 
aquele que matou, aquele que estuprou tem 
que ir para atrás das grades. 

É isso que o senhor Dias Toffoli está 
falando. Achincalhando todo o arcabouço 
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jurídico brasileiro, está afrontando todas as 
famílias brasileiras e está deixando, 
praticamente, nas ruas quatro mil oitocentos 
e noventa e cinco bandidos perigosíssimos, 
estupradores, os que mataram essa vítima da 
esquerda, a vereadora do Rio de Janeiro, que 
eu me recuso a falar o nome, porque ficou 
sapateando em cima dela, mas é aquela 
vereadora do Rio de Janeiro. Esses bandidos 
vão ser soltos.  

Os estupradores, aqueles que 
estupraram, aqueles que mataram, aqueles 
que roubaram vão ser soltos agora. Quase 
cinco mil bandidos vão ser colocados na rua 
de forma casuística, de forma terrível. E nós 
aqui da bancada do PSL temos nos 
posicionado contra essa atitude dos seis 
ministros que vão colocar na rua essa 
multidão de criminosos. Também quero aqui 
endossar o presidente do partido, o ex-
deputado Manato, a deputada Soraya, 
também, que já se pronunciou contra esse 
absurdo a favor da prisão em segunda 
instância, e essa é a nossa declaração. Nós 
somos contrários a isso!  

Acredito que hoje, o deputado Marcos 
Mansur já fez essa declaração, também, e 
deve voltar a esta tribuna para falar também, 
e outros parlamentares se manifestaram, 
porque é um abuso! Estão brincando com as 
famílias brasileiras! Nós temos que pensar na 
quantidade de criminosos que estará agora 
arquitetando, trabalhando e pensando como 
projetar os seus próximos crimes, porque 
estarão livres! Eles não irão mais para a 
cadeia! 

Vou fazer uma matemática rápido 
agora: sessenta mil pessoas são mortas neste 
país. Vamos supor que as polícias judiciárias 
cheguem à autoria de dez por cento. Esses dez 
por cento de homicidas, eles só chegarão ao 
STF daqui a alguns anos. Quantos males esses 
facínoras já não terão feito e outros crimes 
também: muitos homicídios, latrocínios e etc. 
patrocinados pelo STF! Estarão em liberdade! 
Centenas de outros crimes, não somente 
homicídios, mas tantos outros crimes! Agora 
que os criminosos estarão morrendo de rir! Já 
tinham a facilidade de serem absolvidos, já 

que neste país o bandido tem toda a sorte de 
proteção, um país onde o cidadão que 
trabalha e que é produtivo não tem benesse 
de nada, mas o bandido tem toda a proteção, 
e agora tem mais uma! É o único país do 
mundo, dos cento e noventa e quatro países 
filiados à ONU, onde deixa de vigorar a prisão 
em segunda instância! Mudou-se todo um 
pensamento que eu acabei de relatar agora e 
que o senhor Dias Toffoli defendeu com muita 
propriedade a prisão em segunda instância, 
para proteger um bandido de estimação! 

Por causa disso uma multidão de 
bandidos vai ser colocada nas ruas! Preparem 
suas casas! Se pelo menos o senhor Dias 
Toffoli desse condição para os cidadãos se 
protegerem, se o cidadão comum pudesse 
andar armado, com as suas armas de diversos 
calibres, podia mandar a bandidagem vir, mas  
os cidadãos são desarmados!  

Cinco mil bandidos vão ser colocados 
na rua, senhor presidente! E a quantidade de 
bandidos que agora irão fazer os seus crimes, 
sabendo que não vai ter mais nenhum tipo de 
prisão para encher o saco deles... 

 Muito obrigado, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, deputado. 
Próximo orador é o deputado Hudson Leal. 
(Pausa) 

Ausente. 
Deputada Iriny Lopes. (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo. 

O deputado tem dez minutos. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO 
– (MDB) – Senhor presidente, senhores 
deputados e deputadas, quero saudar os 
quatro deputados nesta Casa, o nosso 
brilhante deputado Doutor Hércules, Mansur, 
Assumção e este deputado. 
Senhor presidente, sexta-feira passada, 
inauguramos um ginásio poliesportivo em São 
Pedro III, também conhecido como São José. A 
comunidade nos pediu que fosse feita a 
cobertura – repito: a cobertura – de uma 
pracinha que ali existia e repassei da minha 
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verba parlamentar seiscentos e noventa e 
cinco mil reais para a cobertura dessa praça 
que, na verdade, transformou-se, nós estamos 
vendo ali como era antes e como está, como é 
agora. 

Queria que segurasse essa foto aí. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 
 

Esse aí é o ginásio poliesportivo. Uma 
coisa linda, maravilhosa, só não vê quem não 
quer! Só não vê as pessoas maus-caracteres, 
que usam, muitas vezes, para fazer política! 

Repassei para a comunidade, que 
merece todo o meu respeito, comunidade de 
São Pedro III, São José. 

Ali nós estamos vendo os pórticos, a 
cobertura é excepcional, como alguém queria 
que fosse feito a parte da base, pedi ao 
empreiteiro e ele fez essa maravilha aí, de 
obra! Uma obra sensacional! Uma obra que 
nem na Mata da Praia, tem! Uma obra, que na 
Ilha do Boi, na Ilha do Frade, não tem! Por 
quê? Porque essa obra foi estaqueada!  

Pode manter aí essas fotos. 
Porque essa obra foi estaqueada. Não 

existe, praticamente, estaqueamento em 
outras obras, mas essa foi estaqueada! 

Quero agradecer muito, aqui, àquelas 
pessoas que colaboraram, que ajudaram. 
Porque quando eu repassei a verba de 
seiscentos e noventa e cinco mil reais, 
praticamente toda a minha verba, quase toda 
minha verba, eu não medi esforços. Não foi só 
repassar, não! Muito mais importante, Doutor 
Hércules, foi o trabalho para que a obra 
iniciasse. O trabalho para que a obra iniciasse! 
Prefeitura de Vitória, Secretária de Esporte do 
Estado, a Procuradoria Jurídica. Isso aí é um 
tempo. Ficamos dias e dias trabalhando em 
cima da parte burocrática. Até que 
conseguimos resolver a burocracia do 
Governo, a burocracia do setor público, e 
iniciou-se a obra. 

E, o individuo - que eu não vou citar o 
nome dele aqui - nem na ordem de serviço foi. 
Estou lembrado, nem na ordem de serviço, 

preferiu ficar dois quarteirões na frente. Não 
vou citar, porque não merece ser citado, eu 
tenho respeito e responsabilidade com os 
moradores de São Pedro.  

Agora, não quero que utilize a quadra 
para fazer política! Se quer ser candidato, não 
utilize a quadra para fazer política, que o povo 
de São Pedro III não é bobo, não! Povo de São 
Pedro III é um povo inteligente, competente, 
trabalhador e honesto!  

Digo isso porque estou ali há mais de 
trinta anos! Diga-se de passagem, Elza Lemos 
Andreatta, quem tirou a Elza Lemos Andreatta 
lá do alto do morro e levou lá para baixo, foi o 
deputado José Esmeraldo, em 2003! Eu tenho 
história na região, história de trabalho e de 
fazer! Está aqui o ginásio. Ginásio 
maravilhoso, ginásio de primeiro mundo.  

Queria que colocasse as pessoas aqui, 
as crianças. Porque colocaram, tiveram a 
petulância de colocar um carro de som 
convidando os moradores para não irem. Que 
líder comunitário é esse? Que líder 
comunitário é esse? Que eu já ajudei tanto. 
Que líder comunitário! 

Estão aí as crianças, está aí a população 
que foi lá! Estou vendo aqui o José Esmeraldo, 
o Sérgio, o prefeito Luciano Rezende e 
dezenas de outras pessoas aí. Inauguramos a 
quadra e a entregamos para a comunidade, 
sem fazer política, sem contar mentira, 
porque mentira tem perna curta, e a 
população vai lá, olha e vê. 

Quem é que vai dizer que essa obra 
não é de primeiro mundo? Só um indivíduo 
mau-caráter! O indivíduo que joga contra a 
comunidade! Aí ele diz que tem um monte de 
defeito. Defeito quem tem, é ele! Ele é quem 
tem defeito! Defeito da mentira, da 
irresponsabilidade de querer fazer política 
com o dinheiro do Governo. 

A nossa parte como deputado estadual 
fizemos e continuaremos a fazer. Temos 
dezenas de trabalhos na região. Agora 
mesmo, lá, vamos colocar uma academia do 
idoso. Vamos colocar uma academia do idoso 
ali em Santos Reis, a pedido da Raquel. Vamos 
colocar também uma academia do idoso lá 
onde o Coco me pediu. Também vamos 
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colocar no bairro dele. Já está comprada para 
entregar. Dá para dezessete pessoas fazerem 
exercício ao mesmo tempo.  

Eu trabalho. Eu resolvo. Eu tenho 
palavra. Não é aquele cara que fala e não 
cumpre. Está aí. Eles morrem de inveja porque 
essa obra é para dar inveja àqueles que nunca 
fizeram nada pelo bairro. Só ficam fazendo 
intriga. Intrigueiros! Eu sei. Eu conheço todos. 
Conheço todos. A hora vai chegar. A hora 
chega. A hora vai chegar. Não brinca com 
coisa séria, não, porque o bicho pega.  

Está aqui: crianças brincando. Não 
conseguiram retirar essas crianças daí porque 
elas não têm maldade. Ficaram felizes, 
alegres, satisfeitas em função da quadra, 
porque, lá, não tinha nada. Não tinha nada! 
Qualquer ser humano em sã consciência vai 
dizer: Poxa, que obra maravilhosa que foi feita 
em São Pedro III! Quem é? Qual foi o político 
que fez alguma coisa nesses últimos dez anos 
em São Pedro III? Eu pergunto. O único 
político que fez foi o deputado José 
Esmeraldo. Aqui o exemplo: uma quadra de 
seiscentos e noventa e cinco mil reais, sem 
contar outras ações pontuais que faço.  

A cobertura em São Pedro I da 
academia na época de João Coser. Quem 
transferiu a verba parlamentar fui eu. 
Duzentos e dois mil reais. João não conseguiu 
acabar, mas Luciano acabou. 

Eu quero agradecer a presença do 
prefeito Luciano Rezende, agradecer a 
presença do Sérgio, vice-prefeito, agradecer a 
presença de todos os amigos da região, 
daqueles que foram convidados e estiveram lá 
conosco, agradecer a presença das crianças, 
que respeito.  

As crianças precisam de lazer. Quem 
dera que tivesse um lazer igual a esse aí em 
outros bairros, um ginásio estaqueado, com 
estacas. Vai durar cem anos. Nem querendo 
quebrar não vão conseguir quebrar, porque o 
trabalho é um trabalho de engenharia 
perfeito.  

Agora, ficar procurando defeito onde 
não tem é coisa de mentiroso, é coisa de 
sujeito mau-caráter, é coisa de indivíduo que, 
na verdade, não leva nada para a região, 

porque, se eu, por exemplo, me aborrecesse e 
saísse de lá, eu garanto que quem ia perder 
era a população, mas não vou fazer isso, 
porque a população de São Pedro III não 
merece. Nós sabemos quem merece. E 
estamos de olho. Nós trabalhamos com 
seriedade, com honestidade, com dignidade, 
com competência, com respeito e, acima de 
tudo, com boa vontade. Aonde nós vamos é 
difícil alguém que consegue chegar, porque 
nós não somos preguiçosos, não. Fazer fala é 
muito fácil. Vai lá e resolve o problema. Eu 
quero ver resolver o problema. O problema 
está resolvido. Linda quadra! Linda! Queria 
que passasse mais devagarzinho. Obrigado a 
vocês aí. 

Olhem que obra sensacional. Foi feito 
tudo. Era para fazer só a cobertura. Fizemos o 
piso, fizemos o alambrado, fizemos tudo. Tudo 
foi feito. E ainda tem um cara que para fazer 
política fica lá com carro de som, pedindo para 
a população não ir. Isso é coisa de homem? 
Isso é coisa de mau-caráter. Um cara que é 
líder comunitário fazer um papel desses, um 
papel vergonhoso? Papel vergonhoso! Quem 
iria perder era a comunidade, mas eu vou 
continuar, não para aqueles que, na verdade, 
não merecem o meu respeito, mas para a 
população de São Pedro III, que merece todo 
o meu respeito; continuar trabalhando como 
sempre fiz. 

O exemplo está aqui, quando você vê 
uma criançada, uma meninada dessa que não 
tem um local para brincar, para jogar uma 
bola, um basquete, um voleibol, um futebol, 
que você os vê reunidos aqui. Estavam 
emocionados. Teve dois que chegaram a 
chorar. Nós levamos umas bolas para eles 
brincarem e eles foram brincar e ficaram 
felizes.  

Abrimos um espaço e entregamos a 
obra para a comunidade, porque a 
comunidade ajudou. Agora, líder comunitário 
não ajudou em nada. Em momento algum ele 
ajudou. Muito pelo contrário. A única coisa 
que fazia era criticar. Toda vez que a gente ia 
lá, o cara criticava. Criticava aquilo que você 
não conseguia ver alguma coisa que tivesse 
motivo para crítica.  
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Então, fica aqui o meu agradecimento 
aos moradores da Região de São Pedro III, São 
José. O meu agradecimento aos moradores, a 
quem respeito, porque nosso objetivo é um 
só: é levar qualidade de vida para os jovens, as 
crianças, os adultos, os idosos. Quando 
quiserem fazer uma reunião, independente 
que esteja chovendo ou fazendo sol, tem a 
cobertura fantástica, maravilhosa. Uma obra 
que nem na Mata da Praia tem, na Ilha do Boi 
não tem, na Ilha do Frade não tem, porque é 
uma obra estaqueada, obra estaqueada! O 
resto é conversa fiada. Quem não entende de 
Engenharia, quem não entende de nada, que 
joga exatamente com o objetivo de atrapalhar 
a vida dos moradores, quebrou a cara! 

Quero finalizar minha fala mostrando 
aqui a quadra, mostrando as crianças. Isso aí 
foi uma coisa sensacional, maravilhosa. Não 
tem como você dizer o contrário! Não tem 
como! Está aí: mata a cobra e mostra o pau!  

Não adianta ficar botando carro de 
som, no dia da inauguração, 
irresponsavelmente, para que os moradores 
não fossem lá. Qual é o defeito que tem? 
Quem tem defeito são eles. Eles, sim, têm 
defeitos. Defeitos, sabem de quê? Do caráter.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, deputado 
José Esmeraldo. Aqui fala quem faz!  

Próximo orador, deputado Pr. Marcos 
Mansur, dez minutos.  

 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) 

– Senhor presidente, quero cumprimentar V. 
Ex.ª, quero cumprimentar o deputado José 
Esmeraldo, que acabou de fazer o uso da 
tribuna. Quero cumprimentar o deputado 
Assumção, o Capita, que está presente aqui 
conosco, nesta tarde ainda, cumprimentar 
novamente os nossos colaboradores, 
cumprimentar, também, a imprensa, 
cumprimentar os telespectadores da TV Ales e 
os nossos internautas.  

Quero voltar ao assunto que iniciei, na 
primeira fase das Comunicações, quando aqui 
lamentei e protestei contra as medidas que 
estão sendo tomadas pelo nosso Supremo. O 

pessoal está achando que é Deus, estão se 
sentindo. Estão se achando deuses e 
destruindo nossa sociedade brasileira.  

O Capitão Assumção subiu aqui e falou 
algo que quero repetir aqui, Capitão 
Assumção: quase cinco mil bandidos, 
bandidos, comprovadamente bandidos, de 
altíssima periculosidade, estarão sendo soltos 
nos próximos dias. Porque bandidos de alta 
periculosidade vão desde aqueles que matam, 
que roubam, que estupram, que fazem todo 
tipo de miséria na área da violência, como 
aqueles do colarinho branco que roubaram 
bilhões da Nação. São tão perigosos, de alta 
periculosidade, quanto àqueles que estupram, 
porque estupraram a Nação, estupraram a 
nossa ordem, estupraram o caixa, quebraram 
esta Nação e estão soltos. 

Eu quero ler um artigo para fazer 
minhas as palavras do Arnaldo Jabor, que 
escreveu um artigo que foi banido das redes 
sociais por ordem do Supremo Tribunal 
Federal. Pois bem, ele começa assim: o que foi 
que aconteceu? No Brasil, estamos diante de 
acontecimentos inexplicáveis, ou melhor, 
explicáveis até demais. Quase toda a verdade 
já foi descoberta, quase todos os crimes já 
foram provados, quase todas as mentiras 
percebidas. Tudo já aconteceu e quase nada 
acontece. Parte dos culpados estão 
catalogados, fichados, processados e 
condenados e quase nada rola. A verdade está 
na cara, mas a verdade não se impõe, tais são 
as manobras de procrastinação, movidas por 
um sem número de agentes da quadrilha. Isso 
é uma situação inédita na história do Brasil. 
Nunca a verdade foi tão límpida à nossa frente 
e, no entanto, tão inútil, tão impotente e tão 
desfigurada! Os fatos reais mostram que, com 
a eleição de Lula, uma quadrilha se instalou no 
Governo, de cabo a rabo da máquina pública e 
desviou bilhões de dinheiro público para 
encher as contas bancárias dos quadrilheiros e 
para dominar o Estado Brasileiro, tendo em 
vista se perpetuarem no poder, pelo menos, 
por setenta anos, como fizeram os outros 
comunas com a extinta União Soviética! 
Grande parte dos culpados já são conhecidos. 
Quase tudo está decifrado, os cheques 
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assinados, as contas no estrangeiro, os tapes, 
as provas irrefutáveis, mas os Governos 
psicopatas negam e ignoram tudo! Quando 
questionados, não se responsabilizam por 
suas ações. Sempre se acham inocentes ou 
vítimas do mundo do qual tem de se vingar. O 
outro não existe para ele e não sente nem 
remorso, nem vergonha do que fez! Mente 
compulsivamente, acreditando na própria 
mentira, para conseguir o poder. Estes 
Governos são psicopatas! Seus membros riem 
da verdade, viram-lhe as costas, passam-lhe a 
mão nas nádegas. A verdade se encolhe, 
humilhada em um canto. E o pior é que, 
amparados na imagem do povo, conseguem 
transformar a razão em vilã, as provas em 
acusações falsas, a condição de cúmplices e 
comandantes em vítimas e a população 
ignorante e alienada engole tudo. Como é 
possível isso? Simples, o Judiciário paralítico 
entoca a maioria dos crimes na fortaleza da 
lentidão e da impunidade, a exceção do STF, 
que, só daqui a seis meses, na melhor das 
hipóteses, serão concluídos os julgamentos 
iniciais da trupe, diz o STF. 

Parte dos delitos é esquecida, 
empacotada, prescreve com a ajuda, sempre 
presente, dos integrantes do STF. 

A lei protege os crimes e regulamenta a 
própria desmoralização. Jornalistas e 
formadores de opinião sentem-se inúteis, pois 
a indignação ficou supérflua. O que dizemos 
não se escreve, o que escrevemos não se 
finca, tudo se quebra diante do poder da 
mentira desses dois últimos governos.  

Sei que este é um artigo óbvio, 
repetitivo, inútil, mas tinha de ser escrito. 

Está havendo uma desmoralização do 
pensamento. Deprimo-me. Denunciar para 
quê? Se indignar com o quê? Fazer o quê? 

A existência dessa estirpe de 
mentirosos está dissolvendo a nossa língua. 
Este neocinismo está a desmoralizar as 
palavras, os raciocínios. A língua portuguesa, 
os textos nos jornais, nos blogs, na TV, rádio, 
tudo fica ridículo diante da ditadura do 
Lulopetismo. A cada negação do óbvio, a cada 
testemunha, muda, aumenta a sensação de 
que as ideias não correspondem mais aos 

fatos. Pior: que os fatos não são nada – só 
valem as versões e as manipulações.  

Nos últimos anos, tivemos um grande 
momento de verdade, louca, operística, 
grotesca, mas maravilhosa, quando o Roberto 
Jefferson abriu a cortina do país e deixou-nos 
ver os intestinos da nossa política podre. 

Depois, surgiram dois grandes 
documentos históricos: o relatório da CPI dos 
Correios e a denúncia do procurador-geral da 
República, enquadrando os trinta e nove 
quadrilheiros do escândalo do Mensalão. 
Faltou o chefão. 

São verdades cristalinas, como sol a 
pino. E, no entanto, chegam a ter um sabor 
quase de gafe. Lulopetistas clamam: Como é 
que o procurador-geral, nomeado pelo Lula, 
tem o desplante de ser tão claro? Como que o 
Osmar Serraglio pôde ser tão explícito e como 
o Delcídio Amaral não mentiu em nome do PT? 
Como pode ser tão fiel à letra da Constituição 
o infiel Joaquim Barbosa? Como ousaram ser 
tão honestos? 

Sempre que a verdade eclode, reagem. 
Quando um juiz condena rápido, é chamado 
de exibicionista. Quando apareceu aquela 
grana toda, no Maranhão, a família Sarney 
reagiu ofendida com a falta de finesse do 
Governo de FH, que não teve a delicadeza de 
avisar que a polícia estava chegando. 

Mas agora é diferente. As palavras 
estão sendo esvaziadas de sentido. Assim 
como o Stalinismo apagava as fotos, 
reescrevia textos para contestar seus crimes, 
estão criando uma língua nova, uma neolíngua 
empobrecedora da ciência política. Uma 
língua esquemática, dualista, maniqueísta, nos 
preparando para o futuro político simplista, 
que está se consolidando no horizonte. 

Toda a complexidade rica do país será 
transformada em uma massa de palavras de 
ordem, de preconceitos ideológicos, movidos 
a dualismos e oposições, como tendem a fazer 
o Populismo e o Simplismo. 

Não deixem de repassar, é o mínimo 
que podemos fazer diante de tanta corrupção! 
 São palavras do grande pensador, 
global, isso é importante dizer, Arnaldo Jabor, 
que traduzem de maneira muito clara o 
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pensamento de mais de cinquenta milhões de 
eleitores deste país. Tenho certeza que muito 
mais do que isso, de pessoas de bem, famílias, 
de cidadãos e cidadãs, e brasileiros e brasileiras 
que não concordam, que não aceitam o que 
aconteceu recentemente com a nossa nação; 
que não concordam com o assalto, não 
concordam com a roubalheira e a corrupção de 
maneira tão profunda e sistemática que se 
instalou como quadrilha nesta nação e que, 
infelizmente, está sendo beneficiada e 
institucionalizada pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

É uma lástima. É uma pena. E só nos 
resta, aqui, finalizando o nosso discurso nesta 
tribuna, senhor presidente, pedir a Deus, 
implorar e orar a Ele. E que Deus tenha 
misericórdia do Brasil. 

Muito obrigado, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Deputado Mansur, vou 
aproveitar a presença de V. Ex.ª e vou lembrar 
que Maciel de Aguiar, autor de vários livros, 
especialmente sobre Rubem Braga, Raul 
Sampaio e Roberto Carlos, no dia 13 de 
dezembro, uma sexta-feira, vai lançar um livro 
em Cachoeiro sobre Roberto Carlos. O título é: 
As canções que você fez para mim. Toda a renda 
será para a Santa Casa de Cachoeiro, que está 
lutando com muita dificuldade.  

Quero convidar todos, dia 13 de 
dezembro, sexta-feira, às 19h. Já conversei com 
padre Evaldo, da Santa Casa de Cachoeiro; vou 
conversar com Dom Dario também, já liguei 
para a diocese hoje para falar com Dom Dario; e 
vou entrar em contato com a Academia 
Cachoeirense de Letras, com meu colega Sérgio 
Damião, Higner Mansur, Ney Santos Vianna e 
outros, Davi Lóss, da Academia Cachoeirense de 
Letras. 

Vai ser um momento muito importante. 
Esse livro será lançado na casa de Roberto 
Carlos, onde ele viveu. Em 71, quando fui 
vereador em Cachoeiro, fiz a indicação para que 
essa casa se tornasse um museu. Muitos anos 
depois, o então prefeito Theodorico Ferraço 
transformou a casa em museu. Assim também, 
fiz uma indicação para a casa dos Braga se 
tornar um museu. Roberto Valadão, muitos 
anos depois, também, fez um museu na casa 
dos Braga. 

Então, dia 13 de dezembro, na casa de 
Roberto Carlos, na Rua João de Deus Madureira, 
em Cachoeiro, o lançamento de um importante 
livro, As canções que você fez para mim, 
Roberto Carlos. 

Obrigado! 
Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras deputadas e os senhores 
deputados para a próxima, que será ordinária, 
amanhã, para a qual designo: 

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA:  
A mesma pauta da presente sessão, 

exceto as matérias votadas na sessão se hoje. 
 
Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a pauta da 
próxima sessão ordinária 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 
artigo 277, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 125/2019; e discussão 
especial, em 2.ª sessão, 
do Projeto de Lei n.º 786/2019) 

 

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

 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, não registraram presença os 
senhores deputados Adilson Espindula e 
Marcelo Santos. 

 
*As inserções em negrito referem-se às 

previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
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